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Mind az érzelemnek mind а’ gondolamak egyencs tolmácsa a’ nyelv; 
’s ki ebben виды}, tîszta ideákkal birnia. Iehetetlen. Szükség 
“МС a’ nyelvet mivefni; 's hol ez cgész böségébenlkifejtve ’s 
grammaticai és philosophiai módon cllmtározva nincsen, ott lite 
raturáról rszôl sem ММ. 

Muzárion. IV. Мг. 94. lap. 



Nevelésî rendszerïmk` a" magyar nyelvtudományth 
îskoláìnkban rendes tanulŕmványùl tůzvén ki, ат ki 
avánja, hogy philosophiá-t tanuló ifjaink ezen iskola’ 
czéìjával egyßzöleg honi nyelvünket mind {116011111 
nyosan esmerni mind gondolata-ik" helyes kìfejçze' 
séye ügyesen fordŕtapi oktattassanàk. Ennèl fogvaJ 
köteìe'ssége а’ felsó'bb iskolaí nyelvt'anításnak nyel 
vünk’ mezejét mdományosan kimémi, egyes jelengz 
teit pontosan felfogni, Szorosan mçghatámzni ’s ter-„ 
mészeti törvényeikre visszavezetni, nem kůlßnben 
az irásbßli Velöadása három fönemét tökél'etesen Юге] 
teni, s_zabályait világosan elófterjeszztenî ’s czélszerü 
példákkal megelevenítenî- Literaturánk’ körélmn> illy 
szempontból készült 'müvet Pápaj „Samuelnek „A9 
magyar li-teratúra’ esmerete‘c czimů be riem végze’tt 
munkáján kivl'íl nem találván ’s ezt a.’ nyeìvtudomány" 
,gnostani állásához képest nyelvtaní‘tásimban ala'púl 

’ nem „съем“ бвзге "'$еп1 а’ mit n elvünk’ terçY ‚ a ‚ .l a у 
шёвиегёуы ’s az irásbeli eló'adásë’ tôrvényeiröl pgyñ 
f_eló'l hazánkñai, másfelöl némelly külföldi jelesb 
.îaîók mivoltit kiilolgoztak ’s ш tudományos rendbe 
l szedve utmutalá‘súlifjaìnknak oda ny újtani eltökélém, 



IV 

Munkám’ ezen elsö része nyelvünk’ természetét 
fejtegetî. E’ foglalkozásban eló'ször7 mix-'el а’ nyelv 
a’ ne'p ajakán él7 hangjaink’ minemüsc'gét ’s “11:02:11 
sait а’ hangejtés" mechanîcai törvényéböl igyeksz'ik 
magyarázgatni ’s Еду megmutatni, milly szép hason- ~ 

jlatban áll nyelvûnk erre nézve más nyelvekkel; kije 
leli azutánnyelvůnk’ kûlönféle formáiban azon alap 
képzö erò't, melly gnìnden egyes nyelvág* sajátságát 
tévén, a’ szónyomozásban látható; tová'bbá a,” зяб 
mest logicai törvények szerînt törekszik rendbe 
'szednî ’s azokbo'l tenni megfoghatóvá; végre агга is 
kiterjeszkedik, mint emelhetni nyelvímket, termé 
szete’, llív megó'rzóse mellett nagyobb tökéletességre. 

Literaturánk’esmeröje könnyen észre fogja ven- ` 
lni, nyelvünk’ természetét magyaráztamban' mit köl 
csönöztem nyelvûnk’ nagy mesterc'tó'l-Révaîtól ‚ en 
nek tanítványítól és „А’ magyar nyelvnek új зима!‘ 
ós „быть ¿um fökéletesnése“ мадам, Valamînt 
ат is, mennyirç sikerült a,” kôlcsönözötteket czélom- ' 

' hoz alkalmaztatnom. Ha ebben boldogultam7 csekély 
fáradozásom böven meg‘vagyon “штата. 

Szombalhelyen, Sepiemb. 30-kán 1836. 

BITNICZ. 
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l BEVEZETES 
А’ MAGYM; NYELVTUDOMANYBA. 

1. §. 
A’ magyar nyelvtudomáńy` értelme és felosztása. 

, А. magyar nyelvtudemány a) nyelvünk’ termé 
szetét ’s azen töryényeket fejtegeti , mellyek szerint általa 
gondolatinkat tökéletesen elöadhaîjuk. Megesmertetì tehát 
nyelvíink’ természeti tulajdonságaìt, azaz: megmagyarázza, 
mikép egyes-l'ti változtatás ’s elrakás által kisebb ’snagyobb 
részeit bizonyos, szokott egészekké, következöleg e’ ter 
mészete’ hl'v megó'rzése mellett mìkép emelhetjíik nagyobb 
tökélet’ességre; kinyomozza azután mind azon egyetemi 161‘ 
vényeket, mellyeken gondolatink’ irásbeli helyes elöadása 
átaljában alapxíl,4 mind ama’ különöseket, mellyek szerint 
az elöadás’ egyes nemeiben -- Ä’ prosa’, költés’ és ékesszó 
lás’ nyelvében tökéletes miivet'készl'thetünk. ` Ennél‘fogva 

 

n) A' nyelvtudományt phìlologiának is nevezìk. Ezen, majd tágabb 
majd szükebb értelemben ‘ем: görög szó W10? él a’ sokértelmů 
1670€ lzóból tétetett битв, mellyek’ elsôje 'Izeretéat ‚ 
málika néha ne'el z t átnljában ‚ néha. t u d e m án y t , néha 
n y e l v et jelent. Philologie a’ re'gìeknél eredetikép némelly, 
fóke’p tudományol tárgyról folyó belzélgetén’ szeretetét tevé 
(Cicero Epist. ad Din. XVI. 2l). Kéaôbben philologumak 
nevezék a’ saját értelemben velt tndólt (Svetonius de illust. 
grammat. C. 10.), végre a’ csupân nyelvtudóst is (Plutar 
chul de poetar. lect. 5. 11.). Értelme az ujabb ìdôben is inga 
‘а; , és majd az ember’ egyetemi müveltségét , majd n’ луг!" 
és elôndás’ müvelélét, majd а‘ régìlég' történeti "тетей! 
jelentì. 

1 
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e’ tudomány két részre oszlìk; ‚душ része nyelvünk’ ter 
mészetì tulajdonságiról, másika az irásbelì szép elöadásról 
e'rtekezìk. 

2. A’ nyelvtudomány’ segédei. 

E’ tudomány’ könnyebb , világosabb ’s teljesebb kidol 
„gózására ’s megértésére többféle esmeret nyńjt segédet. 
lllyen 1) a’ philosophiaì nyelvtanl'tás (gramma 
tica philosophica), mert ez a’ nyelv’ f6 ’s az emberi lélek’ 
eredeti törvényszerüségében gyökerezett törvényeit ища! 
ván, mind az egyes -nyelvek’ grammaticájának tudományos 
müvelésére ’s okfejeì’ helyességének megité!ésére sinormér 
téket М , mind а’ logîcaì tekintefben helycsen gondolf. 1:11‘ 
gyak’ helyes kifejezésének t_örvényeìt elöszámlálja. Segédiil 
szolgál 2) az izl és tud 0 m á'n y (aesthetica), mert a'pszép 
ség’ fogalmát kìfejtvén, utat mutat а’ nyelvtudománynak 
mind a’ nyelv’ természeti szépségeìnek magyarázására,mînd 
gz ìrásbeli elöadás’ tökéletességének megállapl'tására. Egyéb 
kint is Adelung (Deutsche Sprachlehre az elöszób.) meg 
jegyzése szerint a’ fìnom és müvelt izlés mély nyelvesmeret 
nélkůl is észreveszi nagy részben a’ nyelvhibákat , а’ durva, 
alàcson és nemtelen kifejezéseket, a’ kemény , homályos és 
zavart szókötéseket; ellenben a’ legpyomosb nyelvtudós is, 
ha elhenyélteizlését, amazoktólugyan talán megmenekszìk, 
de ezektöl soha sem, ’s annál kevesbé, mennél nagyobb 
nyelvtudósnak tarfja magát. Ezekhez járlil 3) a’ honi és 
ìdegen nyelv’miiv ek7 szòrgalmas tanulása mind 
aze'rt‘, hogy а’ 110п1а1‹Ь61 kivált régiekböl láthafjuk nyel 
vünk’ belsö vìszontagságaìt vagy belsö történetét, melly 
fáklyája а‘ пуе1"1ап11ё$па1‹‚ mind azért, hogy a’ jelesb ide 
gen és honi müvek kalauzlíl szolgálnak az irásbeli szép eló' 
adásra; pedig a’ példák sokkal hamarább és tökéletesebben 
tam'tanak mint а’ szabályok. Végre 4) segédíil jö а‘ nyel 
vünkkel rokon nyelvek’ értése, mert ezek mind 
szónyomozásunkat és „вымыть“ felvilágosl'tják , mind 
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velek’ közös ёуыкёгзтпйпйт еуедей va'ló jelentését kí`-‘ 
mutatjàk. ` 

3. ё. A’ nyelvtudoinány’ becse ée haszna. ' 
Legegyenesb lit a’ müveltségre ’s a’ vele szorosau ösz-" 

szekapcsolt polgári boldogsa'lgrav a’ honi nyelv. Ez pedig csak 
' úgy lehet foganatos cszköze a’ nemzet’ miivelietésének, ha 
maga is müvelt ’s a’ tudományokra és müvészetekre а11‹а1—’ 
matos; te'hát., mivel csak a’ nyelvtudomány teheti illy ál-` _ 
lapotba a’ nyelvet , szembetünö annak becse és haszna. На 
nem e’ tudomány gyakorlati tekintetben iS teljes íigyelmet 
érdemel, niert a’ könnyebb ’s bátrabb dolgozásra és a’ mé-i' 
lyebben rejtekezett hibák’ kerülésére'utat mutat, a’ 111111135: 
ség’ természetét okfök és tapasztalás által felvilágosi’fja , és a’ 

`nyelvmüvek vizsgálrására ’s megitélésére sinormértéket nylijh 

ELSÖ RÉsz. _ 
A’ MAGYAR NYELV’ TERMÉSZETÉRÓL. 

’ Elöesmer'etek. 

I. A’ nyelvrôl átaljában. 

4. §. A’ nyelv’ fogalm'a. 
Lelkünk’ minden munkálkodása annak e’ három ex‘ejé'n` 

alaplíl —— esmeró' , yérzíi és vágyó tehetségén. Esmerô te# 
h e t s é g e által képzeteket ‚ 1`05а1111а11а1 ‚ itéleteket ‚ követ 
keztetéseket és ideákot alkot. Erz б tehetsége által 
mîndenkorì állapotját, azaz: érzelmeit tudja meg. Vágyó 
t e h e t s é g é n él Года képzeteinek ’s érzelmeinek tárgyait 
létesl'tni törekszik. E’ tehetségeink’ állapotjainak kifejezé 
sére , azaz: érzéki elo"adására, vagy, mivel érzö és vágyó 
1е11е1‘$ё3й111‹1 állapofjait csak lígy adhatni elö, ha elöbb lfxép»- 
zetekre változtáttakg képzeteink" elöadására bizonyos külsö 
jegyekkel 151111111а mellyek részint láthatók, mint a’ tagmoz 
gatás, részint hallhatók mint a’ hangok ’s mind а’ kétfélék 

«l 1* 
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ismét чад’; fermészetiek vagy szabadon alkotunak. Èzen 
jelek’ összeségét nevezzük átaljában ny elvnek, ’s pedig 
ha az elöadás látható jegyekkel megy végbe, testnm z 
gatási nyelvnek, ha hallhatókkal ‚ hangnyelvnek 
tágasb értelemben. Ha a’ hangnyelv szabadon alkotott ’s 
több hangból egyesl'tett, vagy szólótagiaink'általizekre 161‘ 
delt, {едой hangokból áll, ezt nevezzük nyebmek legszo 
rosb értelemben. lgy tehát а’ s z ó n y e lv képzeteink’ kife 
jezése ‘a’ „дм érfhetö hang-ai ‚мы. ` 

5. A’ nyelv’ credete. 

Már régóta törekesznek а’ tudósok az elsö ny`elv’ ere 
detét megfejteni ’s többnyire “аду a’ teremtô” lêözvetetlen 
ajándékának taríjákß’ nyelvet a), ‘аду úgy vélekednek, 
hogy az ember maga találta ’s pedìg sziikségképen találtal 
fel, a’ hallott természeti hangokat utánozván ’s a’ tárgyak" 
e's viszonyok’ kifejezésére fordl'tván b). Az ntólsó vélemény, 
úgy látszìk, természetesen magyarázza ugyan a’ nyelv’ ere 
detét ’s felvìlágosl'tia némelly nyelvek’különösségét; mind 
azáltal meggondolván, hogy nyelv nélkííl az ember, mivel 
így vìlágos esmerettel nem hirhatna, azoktalan állatokénál 
szerencsétlenebb állapotban jött volna ki teremtöje’ keze’böl, 
azt‘kell állitanunk, hogy teremtéseknr kapta az ember a’ 
nyelv’ elsö elemeit. Azonban а’ feremtö akar egyenest a’ 
nyelv’ elemeît adá teremtéskor az embernek, akar csak 
azon tehetséget, mellynél fogva gondolataìt kíilsö jelek által 
kifejezheti, mînden esetre tagadhatatlan, hogy а’ nyelv 
еду belsö, hatalmas és követke'zetes eró'nek míive, nem pe 
dig vak esetnek, vagy, mint némellyek A vélìk, önkényes 

a) Verruc'h eines Beweisen, dass die erste Sprache ihren Ursprung 
nicht von Menschen , sondern allein vom Schöpfer erhalten 
nähe. von J. J. süszmilcn. Berlin 1766. 

’» b) Ueber den Unprung der Sprache , eine ven der k. Academ. der 
Winenlchnft. in Berlin gekrönte l’reiuchrift. v. Herder. 
Berlin, 1789. ` 

a 
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egyezkedésnîek szíileménye, melly vélemény szîntúgy sérti 
az isteni bölcseséget , valamìnt össze nem fér az elsö amber’ 
együgyí'lV tehetségeivel. 

6. ё. А’ különféle nyelvek’ származata. 
Ezen emberi elsô nyelvböl származott mînden egyéb 

nyelv, valamint а’ kiilönbözö csontalkat’ és а’ bör’ külön 
bözö szl'ne теней is minden emberfaj eredetikép csak еду, 
az éghajlat’ különsége miatt idövel különbözöleg kifejlett 
emberfajtól szárniazik. Bizonyl’tja ezt az idöre és térre néz 
ve egymástól felette távul esö nyelvek közt tapasztalható 
megegyezés és pedig nemcsak а’ 11ап3’111а1п26 (onamatopoia) 
задай" тедеё’уещёвщ mellyet a’ hallott hangok’ egyenlö 
ségéböl könnyíi megfejtenì, hanem föke'p olly fogalmak’ 
kifejezésének csudálates megegyez‘ése, mellyek csak belsö 
szelñlélet' tárgyai lévén, hincsenek változó hangokhoz kötve, 
hanem magából а’ 1ё1е1‹’ belsejéböl származnak. lgy p.o. а’ 
lélek’ nxeve'zete régi ’s a’ nemzetek’ majd közmegegyezésé» 
vel van a’ leheléstöl., széltöl , fuvástól átvéve a). Nem ké 
telkedhetünk tehát, hogy van egy igen egyszeríí ’s nagyon 
kevés elemekböl álló, ösnyelv, melly alapja ugyan minden 

‚ egyes nyelvnek, de szármoztatás és ragasztás által annyira 
' l 

elváltoztatott, hogy csak bajjal lehet nlnegesmerni Ь). Va 
..„ 

a) нашли lélek a' lehel'énöl, „Piles иду szellem n" 
lzéltôl, а’ nénlet nyelvben Seele, az abgolban soul, :liz 
islandìban s uäl, a’ svedben sjael , а’ latìnban ha litul, 
spix'ìtus, а‘ persában salìh, a’ törökben jel, a' tatár~ 
ban zel, a' lappbnn s i u’ello. Nézd Tripartìlum, seu de 
analogia lingvarum libellus. Viennae 1820-23. a’ 153 e'. 282 
lap., melly munkábnn sok hasonló példál láthatni. Emlit né 
melly, illy megegyezô папаши Toepler Edvárdlil. Ne'zd 
Etynlologiát ìlletô uéhány észrevét. Tudom. Gyüjtemény 
1833. Xl. Köt. ' 

b) Quare vel-ius , primaevam Пират null'rbì purem exltare , sed 
‚ reliquias ejus esse in Нива“ omnibus. Hugo Grotius 

annol. ad vet. Teslam. Genes. Xl. l. 

/ 
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Iamint рейд a' hangutánzó szavnk külfvìnbözö nyelvek. 
ben különbözök lehetnek, mivel a' különbözo'leg alko 
10": hallo'- és szólótagolg, a’ levegö’ különbözö sûríisége 
vngy ritkasága, a’ nagyobb "аду kisebh ñgyelem igen 

‚ változtatja a’ hangot, ’s ez maga is ne'ha gyengébb néha 
erôsebb, úgy az egyes nyelvágokban tapas'ztalható más 
¿s más alapképzo' erô az ösnyelv’ elsö elemeibôl 11111611 
féle helybeli és természeti okck nriatt más és más 5111г 
mazékokat alkothatott, az egyes nyelveknek más és más 
szerkezetet adhatott. Eme’ különösségekhôl erednek az 
egymással folyvást közösüle'sben шагам nemzetségek’ 
nyelve'nek hasonszavai (synonimae voces) e's beszédejté 
sei (dialectus), ezekböl az egymástól elszakadtaknak ’s 
külön nemzetekre osziottaknak különhözö nyelvei. S612 
egyik nemzet összeelegyedve'n а’ másikkal, nyelveik is 

'összevegyiilnek ’s ismét új’nyelveket sziilnek, mint az 
olasz, franczia ’stb. nyelvek’ pe'ldája nyilván mutatja. 
Következöleg a’ nyelveket еду forrásból eredt ладу fo 
lyamnak tekinihefjük, melly lassanke'nt több ágra Sza 
lcadoz ‚ szélességét és mélységét, 'szinét` és izét különfé 
lekép változtatva, futását méretlen távols'ágra folytafja. 

7. ё. A’ nyelvek’ gyökérszavai mind egytagúnk. 

Mint a’ nyelvek kîvált régiebbek, szembetünöleg y 
bi'zonyl'tják ‚ az ösnyelv’ elemei- az úgy nevezett gyö 
kér-szavák mind egytaguak. lgy a’ chinai nyelvben min 
den szó csupán еду mássalhangzóbói "s еду hozzá toldott 
hangzóból van nlkotva. Nyelvünkben sok az egytagú 
gyöke'rszó ’s шаг! mînden szavunkat а’ szónyomozás’ 
törvényeì szerint erötete's nélkůl egytagú gyökerekbôl 
származtathatjuk. Hasonlót bìzonyl't a’ zsidó nyelvröl 
Gesenius a), a’Sanskritról Bopp b)_’s a’ németröl Grimm 

l) Hebräisch. lGrammatìlí lOle Auflage. Halle 183|. n' 70.'|lp. 
b) Jahrbücher der Literatur. Wien, a' 42. Kür. 244 larp. 

l 
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a). A’ mássalhangzók teszik, úgy szólván, a’ képzetek’ 
első kifejezéseit, a’ hangzók pedig csak módosítják a’szó 
zatot ’s a’ mássalhangzókkal egyesülve adnak neki ér 
telmet. Valamint a’ szózat helyhez és szokáshoz képest 
különféle, nagyobb vagy kisebb mértékben harsány vagy 
durva , úgy a’ hangzók is változnak hazára nézve; hol 
ott a’ mássalhangzók, kivévén némelly, bizonyos osztá 
lyukra szorított, módosításaikat, mindig és} mindenütt 
ugyanazok. Következik innen, hogy a’ szónak hangzóit 
mind elmellőzhetjiik nyoma'eltévesztése nélkűl; ellen 
ben. mássalhangzóit hagyván el, nyomát többé meg nem 
esmerhetjük. Ha p. o. е’ szónak b aro m hangzóit hagy. 
jäk el, fenmaradt brm mássalhangzói а‘ szavat még gya 
m'ttatják; ellenben ao hangzóiból értelmét híjában törek 
szünk kitapogatni. 

8. §. A’ nyelvek’ felosztása. 

A’ származás” rendéhez képest azon nyelveket, mel 
lyekből mások származnak, а n y a :z vagy fő n y e l v e k~ 
n e k , a’ zármazottakat anyjokhoz képest le á n y = 
vagy melléknyelveknek, egymás közt pedig ro 
konoknak nevezik. Philosophiai tekintetben a’ nyel 
vek müveltek vagy m'iiveletlenek. M ü v elt n’ nyelv, ha 
mind a’ nemzettől elért értelmi, izlési és erkölcsi mii 
veltse'g’ állapotjeit és viszonyait ki tudja fejezni, mind 
az előadás, egyes nemeire és felekezeteire tökéletesen 
ki van fejtve.) ellenben müveletlen , ha ezen tekin 
tetben egészen vagy résznyire hijános és tökéletlen. Di 
vatra nézve a’ nyelv élő vagy holt. Holt az, melly meg 
szünt egy egész nemzet” nyelve lenni, ámbár különféle 
nemzetek' egyes tagjainál még szokásban van. p. o. a’ 
régi görög. latin és zsidó nyelv. T udósnnk a’ holt 

 

a) Deutsche Grammatik. 2te xAusgnh. Göttingen M22-26. Ia’ 
2dik Köt. 1-5 lap. 
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_ nyelvet akkor nevezik, ha в’ tudományok’ és müvésze 
tek’ müvele’sére sege'důl szolgál , mint n"görög és latin. 
Élö azon nyelv, mcilyen, mint eredeti sajátján, besze'l 
valamelly élö nemzet. Az élö nyelvet egyes szeméiyekre 
nézve nemzeti‘ nyelvnek hiják ’s általa olly па 
vak Ё: szólások összese'ge't értik, meliyek által, vala 
mF-lly nemzet’ tagjai képzeteiket egymás közt érthetökké 
teszik. 

II. Nyelvünkrôl kül ön. 
9. Nyelvünk’ rokonsága. 

Nyelvünk’ eredete nemzetiink’ regeknrának homályá 
ban чём el ‚ ’s azért csak úgy derithetünk rá ne'mi vi 
la'got, ha nyelvünket másokkal összehasonlitván, rokon 
Ságát- a’hasonló gyökérszavakon e's hasonló terme'sze 
ten alapuló rokonságát kinynmozni törekszünk. Erre 
ne'zve nyelvíink, ligy látszik, a’ Finn , ‘аду mint. Klap 
мы‘ а) nevezé, Urali nyelvághoz közeh't leginkább, mert 
azon шт, hogy sok szava megegyez e’nyelva'g’ egyéb 
nyeiveinek sznvaival , р. o. ad , ada, ágy, aigy, rét, rete, 
та}, ту‘ sth. b) terme’szete is nyilván azokéhoz hasonlít. 
E’ nyelvek a’ hangzók e's mássalhangzók viszonyára ’s 
elegyl'tésére ne'zve a’ legszebb hangzahinkhoz. grammati 
cai alkotásra nézve a’ legszahályosabbakhoz tartoznak, 
neveik nincsenek nemekre osztvn, de sok viszonyeset 
`tel bìrnak; neveik’ hirtokos állapotjai, vnlamint ige'ik’ 
személy иен-{ай változsisai i‘s‘vszeme'lyragasztékok által 
fejeztetnek ki; melle'kneveik rendszerint a’ fönevek eló'tt 
’s pedig változatlamíl állnak ’stb. c) , melly tulajdonsá. 
gok nyelviinkben is megvannak. Azonban nyelviink a’v 
keleti, vagy szorosban szólván , a’ semi nyelvághoz is 

a) Asia poiyglotta. Paris , 1823. 
b) Gyarmathì Affinita: Ling". Hungaricae cuin lingvin Fennicae 

originis. Göttingae 1799. 
ci Jahrbücher für wissenschaft. Kritik , )836. Jann. Nro I8. 

\ 



Кбит nem csak abban, hogy némelly szavai e’ nyelv 
ágéihozhasnnll'fanak, hanem abban is , hogy mind печей 
birtokos állapotjait, mind ige'i’ személy >szerinti ‘16110 
zásaît személyragaszte'kokkal fejezi ki, és ìgéihez , mint 
a’ tárgy határozott vagy határozatlan, más és más sze 
me'lyragasztékokat told. /lnnen valamint nemzetünk hìhe 
tôleg azon nagy ne'ptörzsökböl sza'rmazott, melly dél 
nyugottì Äsiától kezdve a’ kaspi tenger теней: Szinte 
Europa’ legmagasb éjszakkeleti részéig terjeszkede'k; 
‘Еду nyelvíink is azon'ne’ptörzsök’ saját nyelvétò'l -- a’ 
semi és ига" nyelva'g’ közös t'örzsökétöl szárlnazott а). 

10. Nyelvünk’ beszédejtései. 
Nyelvünk már, mìdön eleink mai lakhelyünkön meg 

telepedtek , bibor, Constantin’ tanusa'ga szerint két be 
szédèjfe'sre oszlott. lEgyik volt а’ Palo'czoktól, Kunoktól, 
Jászokfól, Sze'kelyektöl és más mellékágakto'l besze’lt 
palócz nyelv, másik a’ magyar nyelv, melly az elsötöl 

 

a) A’ semi él urali nyelvágak az lndiától lzlnte Europa' nyu 
golti részéìg terjedö ’s a' Sanskrit, p'erla, görög, latin, né 
met és sláv nyelveket magában foglaló, úgy пешие" indo 
germanial nyelvággal több oldalról határolok, mellylöl 
azonban mind szavakban mind fo'kép termélzethen mìvolto 
san elütnek, jóllellet vele lok szóban megegyelmek ,ën pedig 
nemcsak qyìlván hangutánzókban, hanem ollyanokban is, mel 
lyek É’Imkfe'le átvitel mìatt hangutánzálból lett származá 
lukat nem mutatják, vagy abból'nem il szármnzhattak. llly 
hangutánzó szó p. n. nálunk kì ált, lappúl k i ljo n, kì‘âl, 
zsìdóúl kuh al, arabúl ka'la, mongol- kelen, sanskrit. 
kala, датам kalm», latìnúl calo, ne'metůl Gälle, 
Kalle. N. Tripartitum, leu de analogia lingv. a"48. lap. 
_ нет hangmánzó ma р. о. nálunkh мы, 1аррй11ш1а1, 
kalol, németül hel, svédůl häl, 'zlidóúl choli (beleg 
se'g)` törökůl ö l üm. Nézd Tripart. a’ 412 lap. Vagy пё 
lunk гид , lappúl ruodo, latìnúl rudi|,.oláhúl гида‘, 
ornazúl rozga, németůl ru the, angolúl rod atb. Tri- 
part. a’ |35. lap. 

\ 
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különbözött ugyan , de egyik a"másikat megértette. Ezen 
x palócziejte's ma is divatozik а’ Mátra körül Heves, Bor 

sód és Gömör vármegyében, beszélik azt néhol Abauj, 
Torna, Pest, Tolna és Baranya vármegyében, nem já 
ratlan benne Veszprim”, Somogy’ e's Szala’ némelly tája, 
főkép Göcsej, kiterjed Vas, Sopron ё: Győr vármegye” 
némelly környékeire , él vele n’ Nyitravölgyi magyarság 
és, ha igaz, Telegd” tájékais Biharban. Különben nyel 
vünk’ ejtése ke't fóágra szakad: egyik vastagabb, nyer 
sebb, keményebb ’s azért hihetôleg eredetiebb; másik 
csínosb, lágyabb. Tartományaik a” Duna és Tisza közt 
válnak el egymástól, de nem tisztán , mert а’ dunai szó 
ejtés bele vág а’ tiszaiba és viszont. - E’ két beszédej 
téstől megkell különböztetni a’ magyar tulajdon irónyel 

’ vet, melly által nem értünk semmi különös egyedül ’s 
kizárólag valamelly паузы saját beszédet , hanem így ne.. 
vezzük a’ nemzet7 jelesb iróitól lassanként müvelt ’s meg 
tisztított nyelvet. 

1l. §. Elvek а’ nyelv” természetének fejtegeté 
seben. 

I 

Nyelvünket tudományosan vizsgálni ’s rendszerbe 
szedni akarván, elvekre van szükségünk, mellyekre ál. 
Iitásinkat épithessük. Illy elve-k a’nyelvszokás, szónyo 
mozás, nyelvhasonlat és hangrend. l ’ ' 

Nyelvét alkottakor'a” nemzet, úgy szólván , bele 
lehelte szellemét e’ szülöttébe ’s így lőn a’ nemzeti nyelv” 
szelleme. Azért ez teljesen hasonlít a’ nemzet” szelle 
méhez ’s annak mintegy képe. Értjük pedig a’ nyelv’ 
szelleme vagy természeti alkotmánya állal azon bizo 
nyos ‚ állandó és századokig tartó velee'léstől megszentelt 
módot, melly szerint hangjait ejtjük ’s összekapcsoljuk. 
így eredt szavait változtatjuk ’s a’ mondásban elrendel 
jük. A’ nyelv” ezen természete az egyetemi nyelvszo 
ka's által .nyilatkozik , valamint az ember külső önvise 
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lele ’s érkülcsei által mutatja ki szive’ indulatját ’ster 
me'szeti tulajdonságait. Honnan nyelvünk’ természete't 
magyaráítunkban egyetemi nyelvsznkásunlkat kell szem 
elôtt tartanunk. Emez egyetemi nyelvszokást а" nemzet.’ 
jelesb iróinak Amüveibôl lehet és ~kell megitélni. Mert 
az iró nem csak kortársilloz hanem késö utóihoz is $261 

ván , kifejczéseit tartozik megválagatni ’s müvét a’ le 
hetô tökéletességre` emelni; annál is inkább , hogy a7. 
irás hosszasb gondolkozás’ szüleménye lévéu , \S1.erzöje 
arra nagyobb íigyelmet fordíthat, mint а’ hirtelen el 
muló élô szórafAzután а; irók tanl'tja'k а’ nemzetet, 
(ik terjesztik az tij ke'pzeteket, 6k fejtegetík bôvebben 
a’ már esmerteket, tehát képzeteik’ helyesb's töke'letesb 
elc'íadhatása ve'gett a’ köznyelvet ìbó'vl'teni, hajlékonyl' 
tani, szóval: csinosl’tani tart0znak~ Következölegmiíg 
a’ nemzet az irásbeli elôadás minden nemében sok, igen 
jó müvet nem mutathat, iró nyelve mindig tökéletlen, 
mìndig nevekede'sben van, szabad az irónak elavult па 
vakat feléleszteni , a’ “nyelv’kincsében kénye're "Падший, 
sôt módjával й] szavakat és szólásokat is alkotni. De 
ha már а’ nemzet minden nemben (БЫ) jó müvet bir, 
irónyelve némikép állandóvá lesz, mert az irók’ mnn~l 
kái fenmaradnak. Ekkor a’ közbeszéd’ szokása, melly 
a’ nyelv’ elsö m`üveltetésekor egyedíîl ’s me’g az iró 
kon is uralkodik, kénytelen az irók’ közmegegyezésé 
böl eredó irásszokásnak engedni ’s magát alája ‘ещё. 
Ez ite'li meg az egyes iró javalta ujl'tásokat,l ez fogadja I, 
vagy veti el nzokat, ebbçn, mint Horatius (de arte 
poetica) mońdta ‚ teljes kéjíi biró és úr gyanánt paran 
osolván. --- „z'en okoskodást a’ történe‘tirás is táma 
gatja. A’ régiségböl egyebek közt nevczetes, a’ mit 
Cicero (de Ol'at. 111, 12;) emll't , hogy ö csak öt ‘аду 
hat római hölgyet esmert, kik ide'tte jo'l ’s tisztán be 
sze'ltek , és midön Laeliát hallotta szólani, ligy tetszett 
_nekì , mintha Plautust hallotta volna Kétse’gtelenül 
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mutatja ez , hogy Róma' nyelvét Plautns 6ta войн! mü 
velték az irók, ’s mìdô'n Cicero поп legtökéletesben 
irf, a’közbezéd n‘em sokat különbözött Plautus’ nyel 
vétöl. A’ sok , önálló tartományra oszlott Ne'met ország 

Y mind МИД‘; nem birt ogyetemi nyelvvel, "ml'g ìrói аж! 
meg _nem állapl'ták; de ezen iró nyelvet schol sem be 
szélik közönse'gesen, сан!‘ а’ miivelt Német szól könyv 
böl Шин"; tîsztább'nyelven , ámbár koránt sem olly Ип 
tán ,l mint mèllyen ir. lA’ szoros korlátok közé szon' 
tott franczìn iro'nyelvet a’ tisztább közbeszéd már ugyan 
szìnte Мёд-те; mindazáltal frnnczîa országban sem beszél 
nek sehol olly helyesen, ‘Нити és ékeseu , mint îrnì 
szükse’ges. — Sikeretlen is attól fe'lnî, hogy az irók ál 

Átal l'gy tetemes kár háramlik nyelvünkre. Mort azok ‚ 
kik anyanyelvöket sem шаржи ‚ csak rövid ideig élnek 
’s eltünnek , a’ nélkül hogy botlásuk ’s törve’nyszegésök 
az igyekezôbbeket elta'nton'thatná. Ellenben а’ jelesb 
iró’ tévedései több veszélyt okozhatnának; de а’ nyelv’ 
természete, a’ logica e's aesthetica kijegyzi a’ hata'rokat, 
mellyeket átlépnì a’ legnagyobb elméjů irónak sem па 
had. Meg lévén t. i. határozva a’ nyelv’ törve'nyei ’s 
kifejtve természete, az irók’ ujításai mogvi'zsgáltatnak 
’s а’ következô nyelvszokás végitéletet hoz rńjok. Ám 
bár мы: a nyelvszokás а’ nyelvmüvelésének cgyes па 
kaìban észrevehetetlenül ugyan , de me'g is lassnnke'nt 
változik ’s a’ nemzet’ müveltségét követì; ámbár а’ sza 
vak’ választa'sára, haszonvételére, jelentésére ’s elraká 
sára, valamìnt а’ liözbeszédek’alkotására nézve is egyes ‚ 
koraiban nevezetes változást szenved, ml'g `végre а‘ 
nyelv eléri aranykorát: mìndazáltal az а’ nyelv’ fôtör 
vénye, mellyet minden irónak tisztelnie ’s a’ jo irók’ 
példája szerinî követnie kell. ‘ 
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l2. §.A’ szónyomozás, nyelvhasònlat és hangrend. 
A’ nyelv” természete ’s az azt mutató egyetemi nyelv 

szokás a’szónyomozás’, nyelvhasonlat’l és hangrend’ sza 
bályaiban leszlátbatóvá. Névszerint 1) а’ s z ó n yo m o 
zás, melly а’ szavak eredetét vizsgálja, ha határán 
tlil nem lép, nagy hasznára lehet а" nyelvnek, [mert 
egyenlőségét előmozdítja, kimutatván a’ hasonlat” se 
géde'vel a’ szavak’ alkotásában és változtatásában ural 
kodó nyelvszokást; értelmességét eszközli, а’ szavak” 
eredeti értelmét a’ származtatás általkifejtve'n; a’ nyel 
vet tiztítja ’s tisztán megtartja a’ nyelvszokással allen 
kező szavakat elvetvén ’s a’ szép hangzat” színe alatt el 
rontott gyökereket helyre állítván: mindazáltal csak al-_ 
rendi'í elv, mert javallata egyedűl azért elfogadható. 
hogy a’ nyelvszokással megegyez, ’s ha kétség támad 
felőle", ki igazítja el а’ dolgot, mint a’ nyelv, termé 
szete ’s ennek képe a’ nyelvszokás'? 2) A’ n yelvha 
sonlat, melly a’ bizonytalant “más hasonló bizonyos 
ból tanítja megítélni ’s főkép a’ szavak’származtatására, 
ragasztására 's elrendelésére terjed, hasonlóan csak al 
rendű elv, mivel a’ nyelvszokás a’ rendhagyásokat is 
helybenhagyja, jóllehet a’ hasonlat’ szabályaival ellen 
keznek; azután a' nyelvhasonlat, dolgában mindég a’ 
nyelv" szelleme ’s az azt mutató nyelvszoká's végez. 3) 
A’ hangrendr e is kell ugyan figyelmezni, mert a’ 
szó’ könnyebb ’s kellemetesb ejtését tanítván , а’ nyel 
vet szebbé "s kellemesebbé teheti; de nem le've'n előleg 
kiszabott ’s így egyetemi, 'átaljában szi'íkse'ges törvényei, - 
csak azt tarthatni szépnek а’ nyelvben , mi természeté 
vel, következőleg a"'nyelvszokással megegyez. 

l 13. §. A’ nyelvtudomány” első részének fel 
‘ osztása._ 

Mivel a’ magyar nyelvtudomány” első része nyel 
vünk' természetét fejtegeti, ennek pedig három alkotó 

. x ‚ 
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része van - а’ hangok, чипа!‘ és mondások, e’ há 
rom tárgyra ne'zve a’ tudomány’ elsô része Ilárom на 
kaszrn oszlik. Az elsó' a’ betiitanitmány szól a’ 
hangokról mind magokban véve, mind mennyire вита 
gokká és szavakká egyesl'îlnek ’s kifejti innen eredô ш 
lajdonságìkat. Azután ama’ jeleket "izsgálja, mellyek 
kel hangjaink’ leirására élù‘nk, ’s ezek1 haszonvételét 
hatál'ozott törvényekre törekszìk szon'tanì. lnnen az el 
sô szakasz magában foglalja а‘ hangejtést és helyesirásb 
A’ nlásodik a’ szo' nyom oz ás úgy tekintì n’szavakat 
mint а’ besze’d részeit és szo'l 1) a’ szóalkotásról, az 
nz: mikép szárlnaznak a’ beszéd’ különféle részeì а’ gyö 
kerekböl ‘аду egymásból, 2) а’ szóragasztásro'l, газу 
azon különfélo formákról, mellyeket kölcsönüs ‘Яны 
nyukra nézve a’ szavak felvesznek. A’ harmadik -- a’ 
szókötés részint megmutatja, mint kell a’ nyelv’ 
szóragasztásait а’ különfélekép árnyékozott képzetek’ 

'kifejeze'se're fordítani , re'szint elöszámlálja a’ törvénye» 
Вы, mellyek szerint a' besze'd‘ re'szei mondásokká egye 

l sl'ttetnek'. Végre egy negyedik külön Szakaszban arról 
értekezìk, miképomelhetjük nyelvünket természete’ meg 
órzése mellett nagyobb tökéletesse'gre. 

14. §. Nyelvünk’ természetét fejtegetö müveink. 
A’ nyelvíink’ természetének fejtegetése'ro fordl'tott 

fáradozások’ becsét leghelyesben meghatározhatjuk, ha~ 
нет elött талии!‘ a’ jó grammatìcában megkìvánt, kö 
vetkezö két tulajdonságot: 1) hogy a’ nyelv’ egyes je 
leneteit lehetöleg tökéletesen és helyesen Гоша fel 's' 
létszeres (organicusj összefiígge'sbe írja le; 2) hogy azon 
jeleneteket, részint egymás közt ’s a’ rokon nyelvekéi. 
vel ös'szehasonh'tva, részint uz egyetemi nyelvhasonlat. 
ból ’s nyelv philosophìábo'l megfejteni törekedjék. Idd 
tartnzó munkáink közůi nevezetesebbek ezek: 

l 
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G ya r m at h y S amu el. Okoskodva шайб magyar 
nyelvmester. Kolosvarott. 1794. 2. Dar. 

Magyar Grammatica, mellyet készített Debreczen 
ben egy Magyar társaság. Bécsben 1,795. 

J о а n. Nic ol. R é v ai. Elaboratior Grammatica 
Hungarica. Pestini 1803 _1806. 2. Vol. és Antiquitaîes 
Literaturae Hungaricae. Pestini 1803. 1. VOL 

Mi k l ó s fi J á n o s. Verseghi Ferencznek tisztasa'g 
gal ke'rkedö tisztátalan magyar-saga. Pest. 1805.~- B ol 
d o g г. V ig L á s z l ó. Verseghì Ferencznek megfogyat 
Кого“ okoskodása. Pest 1806. --- K a r d о s A. d o rj á n. 
‘шведы Ferencznek meg'csalatkozott illetlen mocsko 
lódásai. Pest. 1806. ` 

Р á p ai S a m ue l. A’ Magyar literatura’ esmerete. 
Veszpriml 1808. 

V er s e g h y F e re n cz. Egye'b munkáin МИН f6 
kép: Analyticae institutiones lingvae Hungaricae. Bu 
dae 1817. 3. Part. --- A’ Filosofìának talpigazságaira 
épl'tett felelet. Budán 1818. 

K a s s ai I ó s ef. Magyar nyelvtam'tó könyv. Sá. 
rospatak. 1817. 

Jutalomfeleletek a’Magyar Nyelvrôl. Pest.1821.2. köt. 
Kölönféle, a’ Tudomány. Gyůjteme'nyben e's Felsö 

Magyar országì Minervában elszórt értekezések. 

ELSÖ szAKAsz. 

А’ Betl’ítanítmányról. 
ELsó FEJEzaT., 

Nyalvünk’ természeti betûiról. 

l5. ё. N yelvünk’ ' hangjai. 
A’ nyelvet, mint hallható emberi видимо! apró ré. 

szeire akarván szétszedni ,‚ végképen egyszerů hangokra 
опций, mex-t а’ szólótagok, ugymint a’ torok, iny, 
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nyelv, fogak és ajak ńltal izekré падают“ vagy is 
газон: hangokból, mint elemekbôl, :ill össze а’ nyelv. 
Ezen egyszen'i hangok, kûlönböztetés végett a’ leirá 
sukra felvett jegyektöl, természeti betüknek пешие! 
nek ’s slzámukat azon változás határozza meg, mellyet 
„вы; közben à’ шадьы feljuva hang@ а’ szólófagok 
'okoznak. Nyelvünkben illy egyszerů hangok ezek: a, 
à“, a', akarás; b, bor; cz, czomb; cs, csép; d, dél; 

— cyè', e', emberség;f, fa; g, gó'g; gy, gyöngy; l1, hát; 
j, z', visít;j,jég; À, kar; l, ló; ly, lyuk; m, mag; 
.rh-nap; ny, пуа1цо, o', olló; ò“, o", ölô;p, pad; r, 
re't; s, sas; sz, szó; t, tél; ty, fyuk; u, 12, ujúl; 

l112, й, ürůl; v, vér; z, zal); м, zsir; m‘ellyek, mint 
vagy csgk különféle szájnyitással а` szólo'tagok’ össze 
ütközése nélkül tisztán hangzanak a’ torokhan, vagy 
á’szólótagok’különféle alkalmaztatásà által képeztetnek, 
hangzókra és mássalhangzókra oszolnak. 

16. `Hzmgzó betüink. 

Mivel minden betů’ ejtése a' tüdôböl kilökötlt leve 
göllöz -- a’ lehelethez van szükse'gképen kötve; hangzót 
май úgy ejthetünk, ha azon leheletet külöuféle 52:51 
nyîtás által módosl'tjuk. A’ szájnnk pedig haírom f6 nyif 
Ива lehetséges, lnellyen a’ szóhangnak keresztül kell 
lnennie: a’ lehetö‘leg összeszorítók а’ lehèlôleg kiszéle 
sl'tett ’s е’ ketlö- közt lnagától keletkezô, természetes 
középnyìlás; következöleg a' f6 hangzó is háromr Az 
ajakak elönyujtása lehetôleg összeszorl'tott 's l'gy leg 
hosszabb szájnyìláson _kîlökött hangból támad az и, 
mellyhez, mivel ejtését laz ajkàk némìkép segítik, egy 
mássnlhangzó ’s рейд ajakbetíí (v) szövetkezik. Az nja 
kak’ sze'tterjesztése által lehetôleg kíszélesl'tett ’s azért 
legrövidebb szájnyila'son elölörö hangból ered az z', melly 
нед, mivel az inyne'l alkottatik, hasonlóan egy mással 
hangzó ’s рейд inybetíi ‚ (i) ragad. A’ иду terme'szetes 

’ ‹ nyl 
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nyilásán kîiömlô hang a1. a. E’ föhangzók .közt is'mét 
masok vannak, az и és z' küzött az’e, az и és и között 
az o. Ó hangzo'nk az о és e, il рейд; az u és ¿hang 
z’ókból vegyes hangot látsìik adni а). világns а hang 

` zónkon ШИН homályos u_betünk is van, mellynek hangja 
a' közne'p’ ajakán o hangzónkhoz hajlik ’s erre is ТЫ" 
tozìk pao. ezeket: láttam, láftad a’ köznép l'gy 
ejti‘láttom, Ищи]. Hasonlóan világns e hangzńnkoń 
ШИН homályos ‘аду lígy nevezett középsö'e betün'k is 
van, melly а" köznépnél néhol o" hangzónkhoz bajlìk, 
р. о. е’ szó: hegyre annál högy r e hangzìk. баше 
véve tehát hangzóink ezek: ü, u, ò', o, à', и, в, ё, i, 
mellyek, a’ középsö à' és ë betíit kivévén ., mint hosszah 
"аду rövìden ejtetnek , rövidek “аду hosazlik. Az utol 
lókat vonással „мы: jegyezni'így: ü, 12, o”, á', a', 
e', z'. b). 
,___ 

l 

a) Kemp e len Mechanismus der menschlichen Sprache sth. 
Wien , 1791. a’ 2ll. lap. -— K is s. Elementare Universale totìlis 
generis humanì. atb. Pratìnì, l8l3. a’ 27. lap, ’ 

b) Az u, a, i három fó'hangzóból eredi a’ többì hangzó hang« 
hanyallás 's- változás és grammaticaì módosítás által a' zsidó 
(Gelenius Hebraeìs. Grammar. a’ 24.lap.), arab ’s aethiopiai 
(Hupfeld Exercìtat. Aethiop. Lipliae, 1825.51’ 8. !ар).а‘аап 
.km (Неппев, oder km'Jahrb. d. Lumi. 31. в. 1. нет. 
a' 20 lap), és német nyelvben (Grimm Deutsche Grammatik 
l. B. az 57|. lap), a' latinban is a-hól c Пси, р. o. carpo, 
decerpo; fallo, refello sth.; hihetóleg мы“ пуе| 
vünkben is , mire látszìk mutatnì mind hangzóink’le'pcnó‘zete 
’s egymásbarolvadása, p. о. a, ii, o, mind az, hogy némellye 
Не‘ egymáasal l'elclere'lhetni a’ szó' ertelmének változána 1161 
kůl, mìnt: cual, ciel; villa, vella.; csuda, candaA 
atb. Vagy nemde illy hangvállozá’l van e’ lzavaìnkban z k a 
rimaçka rika, ker é k.l környék, mellyek mind еду 
gyökérbôl Штатам!‘ származnil 
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I7. A’ kettös hangzók. 
Kettös hangzó (diphtongus) két egymás melle' 

esö, külön hangzónak ogy hangba olvadásából ered, 
midôn a’ száj’ egyik nyilása folyvást másikra ‘1151102 
ván, mind a’ két hangzó ,szakadatlanúl ejtelik, egyik 
gyengébben, a’ másik erösebben, mint р. 0. az au e’ 
latin szóban: aurum. Шу kettò's hangzókat nyßlvünk 
nem esmer, és kölcsönözött szavaiban _is vagy elveti 
azokat, vagy hosszú hangzókba vonja össze l'gy; mester - 
meister, pál-pnulus, györ-jaurinum stb. Könnnyíí in 
nen belátni azon vélemény hilíságát, hogy a’ hangzókat 
követö i betů mindannyi kettôst szůl illy szavaìnkban; 
Abaj, báj, téj, 1îj,ij;`mert a’ jbetl'î, ámbár rokon 
az z' hangzóval, mindazáltal való mássalhangzó ’s a’ 
1;‹-пе1‹ csak mérséklete, következôleg kettös >hangzo't 
nem szülhet. -- Azonban a’ Palóczok e's Sopron, Ves 
és Szala Vármegye'k’ némelly tájainak lakosi kettôsök 
kel beszélnek. A’ Palóczok _e’ hangzókat a', e', o', ó', Еду 
грамм, ie', no', üó', mint: vuár os, iédes, stb. 
melly ejtésben mind а’ két hangzó hallik, az z', u', ü 
rövidell, az a', e', o', б hosszan. Hasonlóan ejtik a’ ne 
yezett Vármegye'kben ezeket: Её d е 8 , r i é p a , lu ó , 
atb. а) 

18. §. Mássalhangzó betüink. 
Mássalhangzót a’szótagok’ különféle alkalmaztatása 

által alkotunk, hozzá járulván némelly észrevehetetlen 
lehelet, mint a’ hangejtés’ szükséges felte'tele, millyen 
p. o. a’ р‘; k, t mássalhangzókat kisérô. Mindenik 826 
lótag részesl'il ugyan minden egyes mássalhangzó alko 
tásában; szokás azonban a’ ‘hlá’ssallxangzókat azon szó 
lótagok szerint felosztani, mellyektöl ejtésök leginkább 
függ. Három le’ve’n tehát a’ fôszólótag: a’ torok ‚ теПу 

 

a) Tudomány. Gyûjteme'ny. 1835. 2e МЛ. l5. hip. 

/ 
l 
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nek az iny csak folytatása, u’ nyelv e's az ajak , más 
salhangzóink is három osztályra szakadnak : 1) tor ok 
betükre: à, g, gy, j, ñ,- 2) nyelvbetükre, t, 
ty, d, l, ly , n, „y ’s ezekkel gszorosan rokonok szi 
szegő cz, cs, s, sz, z2 fogbetük; 3) ajakbetükre 
p, b, j, v, т. Ezek шт а’; és v betüket, mivel a’ 
hangzókat összekötik a’ mássalhangzókkal , fél h a n g 
zóknak, valamint a’ lengő jlt sziszegő sz-t és lehelő 
Iz-t méltán le hel et b e tü k n e k mondhatjuk: Az r 
a’ torok és nyelvbetük közt áll. --- Nevezetes továbbá, 
hogy ne'melly mássalhangzókat az említett észrevehe 
tetlen lehelet csak kísér, némellyeket mind megelőz, 
mind kísér. Azokat ha n g tala n oknak (muta), eze 
ket folyóknak (liquida) nevezik. Folyók ezek: l, 
m, u, r; а’ többiek hangtalanok és vagy kemények: Íz , 
k, t, p, s, ‘3,1; ly, cz, cs, vagy gyengék: g, d, ó, za, 
3a v» gy' 

19. §. A’ szótag. 

Egyesñlvén a’ hangzó és mássalhangzó, szótagot 
tesznek ‚ melly tehát az által származik, hogy а’ más 
salhangzó részesűl a’ hangzó’ leheletéhen. Hogy szótag _ 
hangzóval nem kezdődhetik, vagy a’ mi ugyanaz, ma 
gános hangzó nem tehet szótagot, tehát két hangzó sem 
állhat közvetetlenül egymás mellett, természet” tör 
vénye ’s minden nyelvben áll. Szó, elején mindég lehe 
let előzi meg, melly a’ keleti nyelvágban és az indiai 
’s görög nyelvben nyilván kiiratik , a’ többiben oda kell 
éx'teni. Szó, közepéna' hangzó mindig az előtte álló más 
salhangzóhoz tartozik; ha pedig hangzó előzi meg, vagy. 
kettőssé olvad ezzel, vagy lehetetlen a’ következőt ej 
teni, ha csak vagy az előre menőből mintegy élszareve~l 
hetetlenííl leheletet nem fejtünk ki, vagy j lágy шёвзаЬ 
hangzót közbe nem csuztatunk. Két mássalhangzóval 
kezdődő szótag nincs nyelvünkben, valamint az eredeti 

21! 
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nyelvben nem is lehet а), azért az idegen nyelvelcbôl 
költsönözött sznvnk ban elöretüzött vagy közbeszlírt hang- 
zóval választja ela’ két mássalhangzo't; söt szo" vége’n is 
csak ollyan két mássalhangzójöhet össze, mellyek еду 
miÍSllOZ könnyen ragadnak. 

MÁSODIK FEJEZET. 

A’betük’ saját‘ságairól ’s változásairól. 
20. 5. Hangzóink’ változásai. 

Azon változásoknak, mellyeken а’ beszéd re'szei 
nyelvünk’ szo'nyomozása szerint keresztiil mennek, tö 
kéletes e's helyes felfoga'sa végett szù'kse'ges esmerni azon 
egyetemi törvényeket, mellyektôl ama’ változások 1153,‘; 
nek. Ezen törve'nyek részint némelly betük’ 
részint a’ hangrenden alapulnnkl 
vagy mássalhangzo'inkat illetik. 

l. Szo’képzc'í vngy -- mo'dosl'to' ràgaszte'knink hajdan 
mint összetett szavaink részei me'g ma is, változatlamíl 
toldattak a’ tó'szavakhoz; hanem utóbb hangrend okáe'rt 
a’ ragaszfék hangzo'ja a’ to"szóéhoz alkalmaztatott azon 
törvénynyel, hogy cgyiket a’ másik utaín` könn 
nyitással lehessen ejteni. Ezen törvén'y az illö hang.. 
változás. Hangzóink erre nézve vagy vastag'ok, mint 
a, o, и rokonaikknl, "аду vékon‘yàk: e, à', ii roko 
naikkal, vagy élesek: >e', z', z’. Nyelvünkben tehát es 
törvény szerint vagycsupa vastag ищу csupa vékony 
hangzók jönnek öszve ugyanazon szóban, e's csak az 
e „душ ne'ha a’ két elsö vastaghoz, р. 0. дум-гуд 
____-„__ 

sajátságain, 
s és На)’ hangzo'inkat 

yl’í 8213] 

a) Némelly nyelvekben vannak két máualhangzón kezdó'dö Iza 
‘ай, mint p.o. e’ görög-latìn azó: Stephanus ‚аду e' 
német: frei; de ezekben az elsô betüt ciak eló'iitélnek kel'l 
‘anni’ mîflí‘ß? mjah (Gesenius Hebräische Grammatik. a’ 
3.5 1811-) ‘5! "ém‘ìf "Ум" (Grimm Deutsche Grammatik 2, 
Theil. 406. lap) példája mutatja‘. 

l \ 
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leá ny, hernyó; következöleg a’ ragaszték is $526 
hoz toldatván, olly rendíi hangzót vesz fel, melly rendíi 
van a’ gyökérben, habár eredetike’p más rendů hangzója 
van is. Az e' és z’ e'lesek mindenik osztálylyal közösek; 
azërt az éles egytagú töszawk ue'mellyìke vastag némel 
lyike vékony hangú ragaszte'kot fogad el, в’ többtnglíak 
pedig csak а’ vékonyakaf. Az összetett és az idegen 
szavakban az utólsó szótag határozta meg a’ ragaszték’ 
hangzóját. 

2l. Folytatás. А’ hasonló hangkövetós, a’ 
hanghosszítás, kurtítás és kiütés. 

Il. lllö hangváltozással lo"n a’ h as o nl ó han gk ö 
vetés olly esetben , mìk'or a’ hangzón végzödô szóhoz 
ismét hangzóvxal kezdödö ragaszte'k járlílf. lllyenkor az 

-utóbbi hangzó nz eló'bbihez alkalmaztatik, p. o. fa 526 
hoz te'vén et ragasztékot, lenne `fa-et ’s innen hasonló 
hangkövetéssel: fa-at ’s összevonva a’ két egyenlö hang 
zót: fait. 

lll. Rövid a, e hangzón végzödö szavaink’ ezen hang 
zói meghosszabbl'ttatnak , habár mássalhangzón kezdôdô’ 
rngaszte'kkal bôyíilnek is, kivévén а’ Se'g, еще, hor, мы 
Àe'p és z', söt némellyek szerìnt az e', ig, e'rt мумиё 
kot is, p. o. _fd-nale, vrírá-ba Stb. lllyenkor а’ hang~ ‘ 
hosszítás aÍaptalan qgyan; de már annyira elterjedt, 
hogy kìirthatatlan. — ЕПепЪеп azon еду-"аду ke't tagli 
’s mássalhangzóval végzödf'í sznvakbän, mellyek’ véghang 
zója hosszú, ezen hangzó rendszerin’t megrövîdůl, ha 
hangzón kezdödô ragaszték‘já'rlíl lmzzájok. [1.0. le 
vél-, levelelŕ:l ngár, agarat; tûz, tüzel. stb. 

IV. Hangkìiite's történik 1) az alom, elem,- og, eg; 
olé, ek; el, от, or, oz végzetů szavakban, mellyek’ 
véghangzója mindig elhagyatik, ha hangzón kezdödô` 
ragaszte'k járúl hozzájok, mint :` h d t a l о m, h n t a l ln a; 

Ф 
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csavarog, csavargás; 2) а’ szenvedô et, 68 ha 
sonlitó ò'b ragaszte'k l, ly, r, s, sz, z, я: betl‘ivel vég 
zó'dö nevekhez toldatván, hangzójokat‘többnyire elvesz 
tik, p. o. vítézt, sas t. stb. _"Ellenben ha 111688111 
hangzóval kezdödö ragaszték járlilván ,’ nehezebb ienne 
a’ kimondás , hangközbevete’s történik. a’ szó’ felekeze 
téhez alkalmaztatva többnyire a, о , в rövid hangzóval 
mint hagy«o-mány, sz üz-e-ség. 

‚ 22. §. Folytatás. Az’ z’ és u hangzók’ sajátsága. 

Különös iìgyelmet e'rdemelneky z‘ 68 u hangzóink, 
mellyek szinhigy hangzók mint mássalhangzók ’s e'pen 
azon törvények szerint, mint bár melly más nyelvben; 
magukban véve t. i. hangzók, 'de más hangzó eló'tt más 
salhangzók. E’ betük’ eme’ kétfe'le tiszte nem önykénye 
sen állittatik, nem saját terme'szetökön alaplíl. Ugyan 
is a’ száj’ elo'reszében, z' az iny, 68 и az ajak’ segédé. 
vel alkottatván, mássalhangzóhoz közeli'tö , gyenge utd- ` 
hangjok van (j, v), melly leginkább akkor hallhato', 
haäutánok hangzó következik ’s igy а’ két панды; közti 
1’681(115а1118) betölti. lllyenkor p, о, az ia; ua; zj“, 
uva gyanánt hangzik, gyors ejtés által рейд fu' „a 
hangot ád. Innen 

1) На az z' 68 и‘, пет‘1‹й1бп1)еп a’ belo'lök lett 
e', o', 6„ 12, hangzóval végzôdö, fôkép egytaglí szó- 
hoz hangzón kezdödö rzfgnszték járlil ,_ az z’ e's e' hang~ 
zó j, a' többì v betüre változik, és hangját só't gyak 
ran hangzóját is e'lváltoztatja, mint: veri, verjük; 
teli, telje's; bú, buvok; ha-mú, hamvat; 
16, lOvag; szó, szavak; kö, kövez;ny1'i, nyü 
vet sth. Hasonlóan történìk ez mind a’ keleti mind a’ 

nyugoti egyéb nyelvekben, mint p. o. la-utus 68 la v o; 
aîs és ajo; cui 68 Glljll-S; vidua és "edova meg 
Witwe. Hajdan е’ 116110268 a’ több tagúakban is min- Y 
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dig megtörtént, mint Révai (Antiquin. Liter. Hung. а’ 
105. lap.) példá'kkal megbizonyitá; de ma ezekben több 
nyire , valamint еду tagúakban is néha az z’ és и illy 
esetben hangzó mai-ad ’s а’ következô hangzó vagy alig 
mondatik ki, vagy egészen elnyeletik, vagy,pedig_a’ v 
helyettjmnndatik, p. о. külföldi, külfö ldies, 
k-ül földis;'hamu, hamut; erdô, erdeje , nó',' 
neje [hajdan п ev e, nézd Révai Antiqu. Lit. Hung. 
a’ 103.1ар. ‚ aj tó, aj tarj a sth.; vagy viszont az z'és и 
hagyatik el, mint: irni, irnom; hosszú, hoszabb; 
k e s e r й ‚ k e s е r e g Stb. — Е’ törvénytôl azonban ki 
vétetnek а’ re'szesülôk és ne'melly, o'-val végzödô nevek. 

2) На hangzó elözi meg az z' és и betl'it, az egy 
más mellé esö hángzókat közbç szúrt jbetüvel ejtjük 
’s máskép nem is ejthetjük, ámbär tisztánÍ irjuk ki, mint 
lábài, kezei, sth; vagy az z' betüt, liivált hosszú 
hangzó után,mássalhangzó gyanánt ejtjük, mint: Буй-11%, 
gyl'i'jt; cha-it, ohajt Stb; vagy az azlt, e', au-t o', 
e'ü-t (i hosszú középhangokra дышать, mint ; sz 0 k 
na-ik, szoknék; irná-uk, irnók; ke'ré-ük, ké 
r 6k, mint erre mind а’ keleti mind a’ nyugoti nyelvek 
példát nyújtanak, p. о. а’ latin: lav o, la ut us, lotus; 
aurichalcum,orichalcum;vagyazelötteállóhang 
zlót kiüfjük, mint: sárga, sárgl't. sárglil; törpe, 
törpi’t, törpíil. Szinte Жду teszünk, ha az í betiit 
isme't z' elo"zi meg, h’ogy illyenkor azon hang kétsze-r ne 
forduljon elö, egyiket elhagyjuk. p. o. birtokos neveînk 
ben, ha а’ birtok többesben й", két z'jön бане i'gy; 
lábaîi, k ezeii ‚ az egyiket tehát elhagyván lesz fa'-i 
bai, кашей а). 

 

а) lgy báixnak а‘ semi nyelvek is az öslzejövô két i ‘ладу и 
hangzóval. Nézd. llupfeld Exercit. Aethiop. a' 16 
lap. -- és Gesenius Hebräilch. Grammatik. az 55 lap. 
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23. Máslsalhangzóink felcseréltetnek 
egymással. 

Mfissalhangzóink is különfe'le változást szenvednek. 
Névszerint : 

Felcserc'ltetnek egymással ’s pedig legtermészete 
seblJen a’ 118801116 ejtésù'ek ’s azon szólótag által képzet 
tek, dè egyebek is. Igy 1) nyelvbetüink, kivált, a’ 
d, t, gyakran váltva járnak a’ sziszegökkel, mert a’ 
fPgaklxoz' legközelebb alkottatván, belejek kap a’ sziszegés 
‘8 ‘d’ száj’ elì'ire’sze'be tolatnak, mint: haragudik‘, l 
haragszik; ed, esz stb; 2) folyó п betiink b 85811 
betů elött m-re, ez viszont t nyelvbet'ů elött u-re wilg ` 
tozik, p. o. azonban helyett azomb‘an; romt, 
bomt, ömt helyett: ront, bont, önt, Stb; 3) g 
gy torokbetüink gyakran felváltatnak d, t nyelvbetükkel 
Р- 0. szelìgy, szelid; sög, 861; ismég, ismét 
Stb.; 4) félhangzó `[68 lv betiiink elcseréltetnek egymás 
sal, 861 j a’ h-val 58 a’ szó’ értelme'nek változása nél 
kül, mint; ri, rijok, rìvpk; fií, fuvok, fujok; 
fejér, fehér stb. Föke'p nevezetes az ó', hajdan vo" 
Személyes névmás’ v betüjének j- re változása. Mert e’ 
névrnás igéhez jár'ulván, j-re változott v betù'je a’ vas. 
tag hangú'ban folyvást hangzik, mint: vág, vágja, 
а‘ vekony hangu'han tiszta z' lesz, mint: ver, veri.“ 
Hangzón végzôdó nevekhez akar vastag akar vékony 

. hanguakhoz toldatván, mindég j gyanánt hangzik, 11. o’. 
{ад fáj a; v e 8 е ‚ v e s‘éj e, ellenben mássalhangzón 

\ végzödö vastag hangli neveknél néha pedig elhngyiatik,A 
’ р. 0. kalap, kalapja; l.á`b,»lába; a’ vékony han 

gliaknál mindig kiüttelik ’s cs‘ak az e hangzó marad meg 
mint: t e 1‘ me t ‚ t e r m ete. Sôtj betů ¿ry-re 58 válto 
zik mind szo" eleje’n, р. o.jász, gyás'l', mind "15851 
ta'slmr nz ed ragaszte'kkal Aszármazott azon igék’ paran- 
cxiolójábßn1 mellyeknek e` ragaszte'ka вез-те 58 változ   
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hatik, vnlamint a’ lesz, tesz, vesz, vi‘sz, hisz, 
eszik, iszik igékéjében is; mint: aluszik, alu 
gyál; hisz, higy stl); 5) ve'gre e’most nevezett 1311 
ink а’ félmult és jövö idôben ’s valahányszor hangzón 
kezdödö ragasztékkal bóvůlnek, sziszegöjöket v-re vail-y 
tnìtnfják, mint: leve, aluvék, nyugvand, cse 
lckvô stb. 

24. ё. Mássalhangzóink hasonló hangkövetéssel 
is változnak. 

Hasonló hangkövetéssel ne’melly mássalhangzóink а’ 
hangzó ne'lkül elöttök állókra változnak , ha megmarad. 
ván, nehezítenék az ejtést mint р. о. inlustris helyett 

illus t r is. Illy liasonló hangkövetés ala van vetve 1) belünk. Ez lágy hang-ja miatt nem fér öszve ai’sziszegôk 
kel, aze'rt szìszegó'n végzödö ige'hez "аду névhez járulván 
а’ harmadik személy’ ragasztékos j hetííje mindig а’ t6 
szó’ ve'gbetüjére változik, mint( sas, Sasja, sassa; 
zu z , z u zj а ‚ 2 u 2 za. Szinte ez történik a’ parancsoló 
mód j be'lyegbetiijével a’ sziszegön végzödö igénél.I mint: 
ás, áls_j, áss stb. Ezen j betí'l a’ rövid végtagú ’s 
t-vel végzödö ige'knél mind maga s-re változìk mind а’ 
t betüt is àrra változtutja, р. о. vet, vetj, vess, 
holott a’ hosszú végtagúakhan egyedůl maga változik : 
re, mint: tanl't, tani'ts; ront, ronts. Ha pedig 
a’ töszó’ végbetüjét s vagy sz eló'zi meg, kiütvén a’ l' 
betüt, maga elötte állo' sziszegöre változik, mint: fest, 
fes tj, fess; 2) v betünk, melly а’ va' változtató e's 
vel segl'tö ragasztékban mássalhangzón végzf'íflö nevel:` 
hez járúlván, ezek’ ve'gbetüjéhez szabja magát mint: 
bor: borvá, borrá, borrel; 3) sziszegö sz és z 
betiink. Ezek olly betüre változnak ‚ millyen a’ 1102211 
jok {оп-1166 ragaszte'kban van , р. 0. lesz , leszne ‚ 
1еппе;‘а2‚ aznak, annak sth; de a’ z összejövén 
v-vel, "аду ez változìk z-ré ‘аду az v-re , mint: az. 
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zal, av vla l; 4) а‘ hasonhangúakat , mint sziszegőt 
sziszegőre vagy d nyelvbetüt л ugyan azon ollyanra vál 
toztatni szükségtelen , mint: ra v as z s ág helyett r a 
v a s s ág , a d ni helyett a n ni; jóllehetl néha a’ köny 
nyebb kimondás mást parancsolt, mint: a k g a t helyett 
aggat; lyukgat helyett lyuggat; sarló néhol 
salió, talló vagy sarró , tarró. 

25. §. Mássalhangzóink néha elhagyatnak. 

H leheletbetüuk' sajátsága a’lehelet’ természetén ala 
plil. А’ lehelet a’ hangzó’ ejtése végett ujolag, az az: 
miután bezáratott, ismét megnyitott torokból kilökött, 
hallható levegő, melly tehát minden új szótagot kezdő 
hangzót megelőz, de minden egyéb, a’ már megnyitott 
torokból kitörő hangoknál nyugszik, nem hangzik. In 
nen lz betünk csak hangzó előtt hallható , ellenben hangzó 
után egyedül ennek nyújtására szolgál , ’s ekkor szó’ 
végén nem ejtetik, nyugszik; de kimondatik, ha a’szó 
hoz hangzón kezdődő „дамы; járál, р. o. e'szavaink 
ban: ju h, méh stb. ‘a’ la végbetű nyugszik, de ha mon 
dott ragasztékkal bővülnek, mindég hangzik, mint: jub 
ász , mé‘h-es stb. 

Nem különben elhagyjuk néha főkép felhangzó ’s fo 
lyó b'etüinket. Igy a’ v kimarad hajdani vő személyes név 
más’ elején, mert csak ő-nek mondjuk ‚ az l kimarad eb 
ből: b olcs á t, b o c s á t stb. Szó, közepén néha egész szó 
tagot is elhagyunk, névszerint az igék” mult idejében és 
parancsolójában, p. o. a d о ttam helyett ad t a m , ad 
ja d helyett ad d stb. Sőt a’ köznép még nagyobb össze 
vonásokkal is él, mint: min ő ‘e’ helyett: minemű, 
ke'd e’helyett: kegyed: mets zek vele e’ helyett: 
mit t e s z e k v ele, ’s 'ez utolsóval hajdan még írásban 
is éltek. a) 

 

а) Ré'vai Anliquit. Liter“. Hungar. в‘ 65. lap. 
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HARMADIK FEJEZET. 

A’ magyar helyesirásról. 

26. ё. А’ helyes irás’ fogalma. 
Az e'lö nyelv , hogy enye’szö szavait állando'kká te 

gye ’s ne'mike'p megállapl'tsa, azokat bizonyos~jelekkel 
lerajzolja. Ezenijelek vagy egyenesen magát a’ tárgyat 
fejezik-ki, alakját festve'n-le, mint a’ mexicoi hajdanì 
himvarrás e’s feste's ’s hihetöleg а’ chinai régiebb irás is a), 

` уаду a’ tárgyat nem érze'ki képe hanem önkényesen fel 
vett jell által jegyzik-meg mint а’ Chìnai mostani irás , 
‘аду’ végre a’ ltárgy’ nevének egyes , tagolt hangjait 
irják-le, mellyek -- az ugy nevezett betíik — össze-~ 
szedve ’s kimondva kö‘zvetetleníîl a’ tárgy’ neve't’s ennél 
fogva magát a’ tárgyat is kifejezik, mint p. o. a’ latin 
betük. . 

Q 

А’ betük feltalálása ege'szen a’ vakesettôl és 611116115’ 
tôl függött; mindazáltal összeségök minden müvelt nem 
zetnél еду határozott ege'szet tesz,melly által a’ ke'pze 
teket olly világosan, határozottan és teljesen elöadhat 
ni, hogy a’ nyelvet értô általok épen azon képzeteket 
éleszti fel magában, mellyeket az író általok kifejezett 
’s kifejezni akart. Ezen jelek’ pontos esmeretére ’s a' 
velek élésre vezérlô oktatás helyesirásnak ne 
veztetik. 

27. Hely’esirásunk’ el_vei. 
Nyelvtudósaînk а’ helyesîrásra nézve igen meghaon 

lottak. Némellyek а’ szóejtést, mások ismét a’szónyo` 
 

a) Némellyek az egyiptomi hieroglyphákat il illy irálnak tart 
ják , málok ellenben Champnllion’vizlgálatai után azi hiazik, 
hogy ezek ciak titkol hanghetük. Ne'zd Hermes, oder krit. 
Jahrh. d. Liter. Leipzig. 1824. N. XXIII, n’ 274-305. Iapp. 

f › ’ 
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nyomdzást veszik vezérñl szavaìnk leirásában. Kik a’ 
szóejtést tartják alapnak, l'gy okoskodnak: valamint az 
a’ legtökéletesb festemény, melly legigazabban ’s leg 
hivebben adja elö tárgyát; úgy az a’ legtôkéletesb he 
]yesìrás , melly a’ tiszta szóejtést leghivebben kìnyomja. 
Azonban nehezen van nyelv va’ vìlágon, mellyben e’ 161’ 
Vény helyesirásì elv gyanánf: megállhatna. A’ görög, 
latin, németr, franczia, angol 'bizonyára nem illyen. Mi 
lenne ezekböl, kivált a’két utólsóból, ha szavnik’ lei 
rása a’ kimondást követné ? De melly ingatag e’ törvény 
kiilönösen helyesirásunkra nézve, könnyů belátni egye 
bek közt csak abból is, hogy mind eddig nincs megálla. 
pítva` mellyìk szóejte's a’ legtisztább magyny szóejtés. 
Egyik ezt, másìk amazt tal-tja ollyannak. E’ szavakat 
p. о. fer d6, fel, per, kel‘l, lelÍiem stb. némellyek 

„Еду ejtik:V fördô vagy fürdô, föl, pör, КБ“, 
lölköm в“); következôleg Жду is так azokat. De ha 
megvolna is határozva nyelvünkben a’ legtisztább szó 
ejtés; а’ felvett törvény lnég sem alkalmatos arra, hogy 
a’ helyesirást igazgassa. ñìert a’ szóejte's némelly Sza-_ 
vak’ végbetüjét ragasztáskor gyakran másokkal csere'lì 
fel sôt néha egészen is kihagyja; honnan csak e'rtelem 
vesztés, kétkedés stb. eredne, úgy hogy néha nemcsak 
nz idegennek de a’ ищете“ magyarnak is nehéz, sôt 
Кайл lehetetlen volna kitalálni az ejtés szerint leirt вза 
vat р. o. ezekben: agygy, aczcz, tucz, elkesz 
tem ezek helyett: adj, adsz, tudsz, elkezdtem 
---- А’ másìkak fò'kép azon oknál fogva ragaszkodnak a’ 
szónyomozáshoz, mel-t ez re'szeikre bontván a’ szavakat, 
leginkább megitéli, mìlly hangokból állottak össze; 
mál' рейд az irás’ cze'lja az, hogy határnzott és покой 
betíikkel a’ szó’ valóságá'hoz tartozó hangokat lrajzolja 
le; következöleg a’ szónyomozás ebben sokkal bizonyosb 
ё: bátorságosb ‘поп vezérlí az irót, mint sem a’ sok 



29 

esetben lzétes, bizonytalan és sokszor mngával is ellen 
kezö szóejtés. 

Innen helyesirásunkhan a’szónyomozást чём-12111: f6 
törvényül. Mivel azonban nyelifünk föke'p ügyel a’sze’p 
hangzatra, 7s ennek más keleti nyelvek’példájára sokat 
feláldoz , névszerint ne'melly részecskékben , u.m. a’ vá 
és vel ragasztéknál, a’ mutató névmásoknál e's- a’ j 110111‘ 
ne’l, mint a’lfönevek’ és igék’ harmadik személybeli ra 
gasztékánál ’s а’ parancsoló mód" bélyegbetüjéne’l, 1011111 
bá némelly` rendhagyó igék’ ragasztásában, illy 0501011 
ben az összejövö betx'ik’ nehezebb kimondását a’ szép 
hangzat siml'tja, mellyet, mivel közegyetértés -által mail' 
el van fogadva, a’ szo'nyomozás nem ront el, hanem 
Icsak kifejt. Végre megtörte'nik néha klvált gyökérsza 
vainknál, hogy a’ szónyomozás nem adhat ele'g tanítást, 
illyenkor a’ felvett irásszokáshoz folyanmdunk. Mert 
valamint vagyon a’ nemzet’ legjobb iro'itól megállapl'tott 
nyelvszokás; ligy vagyon azoktól bevett irásszokás is, 
mellytöl az egyes irónak eltávozni nem szabad, hacsak 
tudatlansa'g’, különködés’ és makacsság’ gyanujába nem 
akar keveredni. Igy p. 0. пёше11у restelkedók így ejtik 
és irják ezeket: hej, mej, tengej, ojjan Stb.; do 
ezen lij szokást megcza'folja а’ régi és a'llando', mert 
mostani iróink’ nagyobb része, a’ régiek’ megegyezô 
példája után i'gy irja ezeket: hely, mely e's melly 
tengely,"ollyan sth., ' 

28. ё. Betüink’ száma. 
Nyelvünkben, ha minden elöforduló ’s egyma'stól 

különbözö‘ hangot külön veszünk, negyven egyszerl’i han 
got találunk; tehát, mìvel a’ betüknek, mint nzon egy 
szerí’l hangok’ jeleinek, mindegyike mìndenkor csak еду 
kiilön hangot rajzolhat le, be`tl'inknek is negyvennek 
kell lenni. Hangjaink’ Ieirására eleînk, miután a’ ke 

` reszte'ny hitre tél-tek, a’ latin betüket vették~fel, de 

/ 
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mîvel ezekkel nyelvünk’ hangjaînak a’ latìnban elô nem 
forduló, rninden nemét e's Íìnomságát teljesen ki nem 
fejezhették, illy keleti kevert hangokat két összekötött' 
betüvel, vagy más nemzetek’ példájára a’ betükhöz ra 
даты: bizonytalan jegyekkel iparkodtak kitenni. Innen 
credi: nagy re'szint helyesirásunknak _még ma is tal-tó 
bizonytalansága, innen némelly nyelvtudósok’ kivánsága, 
.hogy összetett betüink helyett egyszerů jeleket állìtsnnk- 
`916 , mellyek által sok îrásbeli különbözés egyszerre el 
hárx'ttatnék a). ' 

29. §.. A’ különbözések helyesirásunkra nézve.A 

Lássuk a’helyesîrás’ nevezetesb esefeît, mellyekben 
nyelvtudósaink bizonytalankodnak ’s vizsgálj'uk elöször 
az'okat, mellyek belsô tökéletesse'gét, azután lnellyek ШИ 
s6 tulajdonságit illetik. A1. slsů‘k’ elintéze'sénél alapúl 
kell venni, hogy, mìdön két базу három betů összejó' 
akar egy „вы.“ akar két egymás mellett állóban, kôz 
tök némi összeütköze's tálnad, mellyet a’ magyar ajak 
azzal igazít el, hogy а’ hangon valamelly forditást ejt 
á’ sebes kimondásban, ’s ekkor nzután a’ hangejtés nem 
foglalja magában a’ szó’ mîoltára tartçzó lmngokat. 
Illy eset {мы е1б mind hangzo'inkraf mind mássalhang 
zóinkrn ne'zve. 

30. ё. А’ hangzók közé csúszni szokottj betüröl. 
Emll'tet'tük a’ hangrend törvényei Кбит! (22. §. 2, 

Szám). hogy z’ és и hangzóinkat más elôttök vagyutánok 
álló hangzóval akarván ejteni, mind]- betüt csúsztatunk l 
közükbe, p. 0. lábai helyett mondjuk: lábaji; hìú 
ság helyett: hij líság sth; Söt minden összejövô két 

 

a) Többen adtak már e’ tárgyról javallatot; de mind eddig egy 
sem гордым‘ el. Ne’zd A’ Маг)’. Tud. Tárl. 'Évkönyveì. 
2. И". 1835. a’ 276. lap. 
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hangzo't, legalább tîtkon, l'gy ejtñnk, p. o. atyáé 110 
lyett: atyájé ejtjük. lrás közben e’ becsuszó betüt, 
mivel а’ 526’ valóságához nem tartozik, ne'mellyek min 
denütt elhagyják, némellyek ellenben 0’ 1611Ье5 harrnadik 
szeme'ly’ birtokragasztékában megtartják 0200 0111161, 
mert ekkor a’ vó' névmás’ v betüje helyett állván, a’ 
ragasztékhoz tartozik. Mfir 02 11102011 helyen niondottuk, 
hogy illy esetben az összejövö két z'betü közůl 02 egyiket 
elhugyjuk; véleményiink szerint; tehát а"; е111юг 15 csak 
küzcsúszott 11016т0г105у0Ь1‹101‚0’1бЬЬ051010 -azz' után 
kellene állnia valamint 0’16111105’ jele után já‘rńl а’ 526 
hoz, p, 0. fá-i-m, fá-i-d stb.; következöleg, ha egyébütt 
elhagyjuk , itt is el kell hagynunk. 

3l. ё. Н0|уе51га1511‹111б011б2ё501‹ а‘ mássalhangzókra 
А nézve. 

Hangtnlan betüink öszekerülvén akar azon еду 01101‘ 
két egymás után álló szóban, а’ keme'nyek , kive'vén а’ 
v-t, nem türik maguk elött a’ gyeng’éket , hanem ke 
mény társaikkal felváltja'k és vìszont , р. o. él e t b e n 
helyett mondjuk é l edb e n , s z ép b 0 1 hélyett mond 
juk 5 zéb bot stb. Nem kiilönbeninikofb, р, v 01611 
n áll, úgy tetszik, minthn ez m~re változne'k, р. o. 
ellenben, különben l'gy hangzik: ellemben, 
külö m b 0 п. Illy esetekben szembe 11106, hogy a’ szó~ 
nyomozás szerint kella’ szavakat irnunk ‚ 0101‘1 тъ15.116р 
а’ 526’ mivoltára tartozó betů elveszne. 

2) Leglágyabb mássalhangzónk a’jnem üzi 01 02 0161 
10 álló mássalhangzót, hanem inkább а’ d, l, n, t be 
tükkel egyesülvén , gy , Iy, uy, ly betüinkkel egyezö zij 
hangolmt képez 0‘ hirtelen kimondásban. Innen némel 
lyek ragasztáskor e’ betünket, mint 0’ régi jo" személyes 
névmás’ maradékńt ’ a’ parancsoló mód’ bélyegbetüjét 
a’ d, l, n , t, gy, Jg, 11g/,ì ty mássalhangzók után is meg 
fartják , p. o. adja , fa 1 atj 0 sth-,mások ollenben el 

\ 
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rontván a’ betüt, így írnak: adgya, falattya stb. 
Könnyü а’ mondottakból belátni, hogy csak az első mód 
helyes, mert a’ j, ámbár, midőn d, I, n, г stb. után ál 
ván, ezekkel együtt két hangzó közé esik, a’ lágyhang 
zókat hathatósság okáért mintegy kettőzve adja, a’ ra 
gaszték’ mivollához tartozik , ’s ha ninés is ott nyilván. 
vagy titkon ott lnppang., `mint mikor sziszegőkkel 
jövén össze, ézekre változik, vagy azt kell ítélnünk, 
hogy csak a’ szokás hagyta el vagy szép hangzat végett 
p. o. v ed re e’ helyett: v e de rj e , vagy takarékossá 
gén-t, p. o.y homloka, lá ba és a’ lágy hangú] betün 
végződő minden főnév után, vagy а’ két értelmüség' el 
.távoztatásáß'rta p. o. hasa, hogy különbözzék a’ has 
sa igétől. Az ellenfél a’ kìmondást‘hozza fel ezen ál 
lítás ellen, de mondottuk máshol, hogy az nem lehet 
a’ helyesirás9 főtôrve'nye. Különben is а’ szóejtés” védői 
rosszalják a’ restelkedő köznép” illy szóejtését: hej, 
mej , óma stb.ezeket: atta, tutta ígyirják: adta 
tudta; ha tehát ezekben nem követik a’ szóejtést, 
miért követik másokban? Továbbá hol hallani ezeket 

így ejtve: ladgyn, go ndg y a? Ezeket csakígy ejtik: 
agy-gya, gongy-gya, miért nem tartják meg te 
~hát. öntörvényöket? Vagy talán így a’ gyökerek? épségét 
őrzik , miért henyélik el tehátia' ragasztékokét? - Má 
sodszor a’ régiség” tekintetével akarnak győzni, nem 
gondolván meg, hogy а’ régiség más példákat is nyújt. 
Azután eleink nem voltak képesek nyelvünket jól, tör 
vényesen ’s e’ felett még idegen, némelly keleti hangok” 
kifejezésére nem alkalmatos betükkel leírni. Hogy te. 
hát а’ kimondáshoz szabták magokat, nekik megenged 
hetjük; de már ma tudós írónál szenvedhetetlen hiba 
volna, Éljünk tehát а’ felebb mondott betük után is j 
vel, mert így megtartjuk а’ Сбзиб’феШй, a’ jt, а’ 
kettőztetést, a’ szó” egész valóságát, a,'ragnszték° 
igaz formáját, a’ legkevesb betüszámot ’s így mindent. 

'3) Ha 



‚‚ _‚ за 
3) На d és t nyelvbetüînk összejönnek s _és sz szi 

zegôinkkel, mivel nyelvbetiiìnk a’ fogakhoz közel al» 
kottatnak, az elsö sziszegôvel cs, a’ másikkal cz hanggá 4 
olvadnak össze, р. 0. va d s á g, k é ts é g helyett v ac 5 
cság, kécscség ejtjük. Világos, hogyezeket is nem 
szóejtés hanem szónynmozás szerint kell irnunk, ha a’ 
szó’ mivoltára tartozó hangokat meg akarjuk tartani. 

4) Sziszegöink más Vsziszegôt nem türnek magok 
elôtt a’ kimondásban , azért összekerülvén, az elsö át 
vńltozik a’ következöre, honnan ez kettösen hangzik, 
p. o.- gazság helyet't gasság ejtjük. Ha tehát illy 

_ szavainkat tökéletesen akarjuk leirni, gyöke’rbetüiket: 
meg kell tartannnk. 

5) Mássalhangzo'inkat, ha bár eredetikép сев!‘ egysze 
rasen állnak is a’ szóban, cröadás végett néhol kettöztetve 
ejtjük, ’s eze'rt ne'mellyek mindenütt kettöztetve, mások 
ellenben néhol kettôztetve, néhol pedig csak egysz'er 
irják. Az illy kettöztetés 'vagy eredeti , vagy ragasztás 
ból hasonló hangkövete's által támad, vagy helytelen 
ejtésböl származik. Az` elsö két esetben kétségkivůl irni 
is kettösen kell illy betiit,y mert különben af' szó’ mi~ 

_l zvolti betüje hagyatnék el, mint ezekben: függe', 
a п n a k , látt a m sth.; de az utolsó .esetben maradjon 
el ач szükségtelen kettôztetés, mint ezekböl: b en n e m. 
bölcsess ég ezek helyett: ben‘em bölcseség, 
Világos innen , milly alaptalan illy következtetésbôl 
azt következtetni , hogy а’ ragasztékatlanul álló szó’ vég 
betüjét is kettöztetnì kell. ‘ 

l 

32. ё. Az idegen s_za‘vak’ leirásáról. 

Helyesirásunk’ külsò' tulajdonságit azonrendszabzŕ 
lyok teszik, mellyek’ meghatározása nyelvtudósainknak 
bizonyos törvényeken ’s okokon épl'ílt köz egyetérte'sé 
töl függ. -—- lllyen elöször: ha az Неве‘: můszavakat 
magyarosan irjuk е’, vagy meghagyjuk eredetiségökben? 

3 
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Ninos itt kérdés azon Неве“ szavakról ‚ mellyek már 
meg vnnnak honosl't'va, ’s Едва magyar szavaknak te 
kintetnek, inert же!‘ minden ellennmndás nélkül nyel 
vünk’ terme'szete szerînt irntnak, p. o. lìajna nem ` 
Rhein, Boroszló nem Br'eszlau sib., а’ kérde's 
csak aznn idegen шарика: illeti, mellyek épen nem ho 
niak ’s azokká semmike'p sem Мышей, mini.’ az idegeu 

eredetikép iratnak. Mert a’ szó már magában mélta'n 
kivánja , hogy úgy irassék, mint szerzŕíje irta, külön 
ben elveszti eredetiségët, való értelmét, söt létét is, 
mellytô'i pedig megfosztani nem szabad , hanen) ha пе“ 
tij életet adunk ’s megmagyarosífjuk. lróink e’ töl-vényt 
az ujabb nevek’ és szavak’ leirása'ban nagyobb részint 
hiven követik, de a’ görög és római tulajdon nevekre 
nézve eltérnek tôle , ezekét a’francziák` és тёплые!‘ pe'l 
dájára helytelenl'íl megcsonkl'tván, р. o. H orati us, 
‘(лупы helyett Hor ác z, Virgil irják; holott 

I вы!‘ szintúgy el nem tulajdonitható vezete'k nevek mint 
az ujabbak. Irjuk tehát a’ római neveket és папка: 
is ‘Жду, mint a’ rómaiak irták , a’ görögöket pedig gö 
rögösen , az az: lehetöleg küzelítve a” göröghöz, vagy 
legalább mint a’ rómaìak мы; , kik , [ходу a’ görög sza 
íakat hivebben leirják ’s eredetise'göket lehetôleg meg- 
tattsák, a’ saját hangjaik’ leirására szükse'gtelen cl2, 
ph., tÃ , y, z betüket is el`fogadták. Kifogást egyedůl 
azon nemzetekéi közé tartozó tulajdon nevekröl teszünk, 
mellyek’ irása а’ görög vagy latin betükto'l felette eltér 
nek, mint a’ kerleti ’s ne’melly n’yugotti р. o. orosz, 
oláh, Stb. nemzeteke'i .-, ezeket ejtésiiknek leginkább meg 
felelô Magyar hangen i'rjuk. Amon nemzetekre nézve pe 
dig, mellyek‘röl nem tudhafjulk, mint nevezték mago 
kat anyanyelvökön, más mñ'velt nyelvek összehasonií 
tásábói keressük ki a’ печатей’ tövét ’s ezzel éljiink, 
mart hîhetöi'eg ez u’vaìó nevezet, p.' o, Никиту‘? вп 

‘ tulnjdon nevek és můszavak. Ezeket úgy ìrjuk, mint . 

\ 
1 
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мы, Vendi, die Hnnnen, Va‘nd‘alen, Ven# 
den nlutatják, hogy Нина, Vaud nl, Vendl a’ tôszó; 
mellyel élnünk kell. Továbbá à’ helységek’, városok’ ve's 
tartományok’ neveit korcsosítiis nélkiil irjuk, hh c'sak 
в’ földke'peken vakoskndni ’svtudatlnnkodni nem ákar'unk. 
Ve'gre az idegen nevek’ és ml’iszavak’ hl'v leirńsa a’ Ma 
gyar olvasónak nem nehezére sôt'könnyl'isëgére szol‘gál, 
mert, ha az idegen nyelvet érti, igy a’ szót egész for 
májában ’s teljes értelmében látjên; he nem ërti \, a’ 
szó' leirásából azonnal észreveszi, hog@r hz içlegen nyelv 
bôl чашек. ` . 

33. ё. баней": betüink’ Майдан“. 
А’ második föszabály összetett betüinke’t illéti.’ Её! 

véve'n eleink a’ római betüket nyelvünk" irásärà, Ь’ ‘131 
tin nyelvben szokatlan hangok’ kifejezésére két btehliiit tö 
nek össze, ’s igy származtak а’ cz, с‘, ‚5’_1/‚‚ ly, wy, ty, 
sz, z5' összetett betíiink, mellyeknek, mint 'egyszerii 
hangok’ jeleinek, elválasztha'tatlan rés'ze'kbô'l kell älld 
niok , azért is töszavakban e’ hangokat a’ ’n'evezett lÉ‘ì'sz". 
szetett betükkel irjnk, hol рейд azok s‘zóraga‘szîás à'l‘- _ ` ‘— 
tal támallnak , а’ tôszó’ és ragaszte'k’ betl'iit hi`v`en Мед: 
tartjuk. Heves vetélkede's folyt csak 'iíe‘irirëgën,ì's, ha 
a’ cz e's cs hangokat ezen, ‘аду ‘Ёбйё’ЬЬ [З é’s| liebe" 
tükkel kelljen-e irni? E’ felesele's‘ elinte'z‘ësé v'égett je; 
gyezzük meg , hogy mihelyt ôseink Á helyett lmagányoß 
c-vel élni megsziintek ’s latin c-uek sziszegô hangját 
c'z, az olaszét ellenben cs betíikkel irni kezdette'k, az 
innen önként következett hel`yesiŕás'i sza‘bály âzerint a’ 
c-to'l, mivel magánosnn többé semm‘i hangot n‘em jel‘en- 
Ее“, а’ következô z és s beh'i't irás vagy ol‘vásá's köz 
ben soha> sem szabad elválasztani. E’ törvényt megizeb 
gik ‚’ kik az és œ helyett tz és ts -Iïetüke't irhak , ШИН: 
a' nyelvphilosophia szerint a’ helyesirásnalt kifejez'ò’. 
nek, határozottnak és könnyíi'nek kell мы, 'a’lz és 

‚ а. 
l 



36 

le pedig egyik sem , midőn a’ latin vagy olasz с hang 
nak kifejezésére fordíttatik. Ugyan is a’ t: nem а’ ki 
vánt olasz c, hanem inkább а’ ne'met (8C/l hangot fe 
jezi ki. mint e’ szavakban: barátság, r utág lát 
hatni. De illy végre fordítva; határozatlan is, mert 
ragasztáskor elválasztható; mint ezekben: r u ts á g b o n t 
sad ’s így is “Нижний: е1 sor’ végén , a' tószavak- V 
banpedig elválaszthatatlan, p. o. ala- t à o n, b e - t s e s' 
Szinte így határozatlan a’ lz irás is, mivel néha kettős 
hangú ’s ekkor külön kell irni "s olvasni, p. o. át-zn 
han; néha ellenben egy hangú ’s elválaszthatatlan , p.o. 
а-с zél, gön-c zöl. Az olvasó tehát , kivált a’ ta 
nulatlan e's idegen , vagy épen nem vagy csak nehezen 
tud eligazulni rajta, valljon együvé tartozik-e a" tz e's 
ts, vagy elválasztható , а’ mi a’ helyesírás7 könnyüsé 
gével ellenkezik. \ 

Összetett betüink gyakran kettőztetvén, sok és nagy 

) 

alkalmatlanságot okoznak ’s az egymás után álló sok 
betű rutitja az írást. Honnan úgy véljük , hogy , hol az 
összetett betük már eredetikép kettőzve hallatnak , elég 
csak az elsőt kétszer irni, p. o. faggyú , ill)r , h at 
Куй stb. , ellenben hol а’ kettőztetés ragasztásból ered, 
midőn t. i. a’ ragaszték' mássalhangzója а’ “tőszó' össze 
tett végbetüje're változik , a’ tôszó’ fentartása miatt illy 
rövidítést nem teszünk ’s irjuk. p. o. ö csc s e , v e $1 
s z e n stb. l 

34. ё.’ szavaink” tagolásától. 

szavainkat kétfélekép oszthatni tagokra , követke 
zőleg kétfe'lekép választhatni is el sor’ végén: vagy 
szónyomozás vagy hangrend szerint. Az,első mód össze 
foglalja azon betüket, mellyek а’ gyökérszóban együtt 
voltak, ai másik az előre menő szótag, egyes másai 
hangzóját a’ következőnek hangzójahoz köti, ‚р. o. e’ 
szót: ne mesítés az első így osztja meg: nem- esít 
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és, а’ másik ne-me-si'átés. Amazt az рай-МПа, 
hogy milly renddel ’s те“): re'szekböl rakatik valami 
бане. természetesen ugyanazon re'szekre kell osztatniau A 
is szétszede'skor; emezt az ékesb hang ’s könnyebb ej 
tés ve'di, sôt a’ szó’ egysége is látszik kivánni. Meri: 
hangzót lehelet nélkül nem ejthetve'n , midx'in a’ követ 
kezô szótag’hangzóját kimondjuk, ezt a’ közbe csuszott 
lehelet az elôbbi zótagtól mintegy elszakasztja; holott 
az'elôremenö szótag’ mássalhangzójának leheletével szé 
pen összeolvad. Nyelvtudósaìnk mind ezen okokból, 
mind abból, hogy az elsö mód szerint iígy is csak a’ 
s'zónyomozást Igyökeresen e'rtök tudnák a’ szavakat he 
lyesen‘tagnlni, közegyezéssel az utólsó módot tartják 
а), kivévén az összetett szavak’ elválasztásakor, mert 
ezeket úgyszaggatják meg, mint .összetétettek 

35. ё А’ szóválasztó jelekröl. 
lrás közben а’ mondások’ könnyebb érthetése vé 

gett némelly jeleket rakunk az egyes szavak, ege'sz 
mondásokés tökéletes gondolatsorok közé, hogy 61111 
lok az e'r’telemre ne'zve együvé tartozókat összefoglaljnk, 
a’ kiilönbözöket pedig elválasszuk. Az ezen jelekkel 
élés’ szabályai szoros knpcsolatban állnak ngyan a’ nyelv» 
tudománynyal; azonban egyenest a’ lngicától fiíggnek,Í 
mivel e’ jelek nem annyira а’ szavak’ grammaticai he 
lyességét és tökéletességét, mint inkább e'rtelmét illetik. 
Honnan e’ szabályok mem a’ szónyomozáson és helyes 
iráson alapulnak ‚’ hanemI csak annyiból a’ szóköte'sen, 
___, __ I  

a) Ne'mellyek c' azólagln‘st nyelvünkben a’ latin nyelv' majmo 
záaának nézik , melly a’ mîenk’ természetével nem fe'r meg, 
mert ‘Шали minden lzótag jelentéuel bi'r. Вашей feledni 
Шинный, hogy a’ latin панк’ világol jelentésů részeit is 
hasonlóan szokás tngolni, p.o. e’ :zöt: e‘bmitis ig'y: en 
mi-til, holo_tt nyilván com-ibis réazelnböl áll. Nézd. 
Jahrh. d. Literat. Wien 42. B. a' 244. lap. 
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mqnnyi‘re ez maga lis a’. logîcálól шва, mivgl n' nóyá. 
lnsztó “ММ! élést szükse'gképen a’ képzetek’ logicni 
viszonya határozza meg. lparkodjunk мы а’ már es 
mert. és покой: jelekkel élést egyszerüvé tanni, és, mi» 
vel egyetértésnek kell. benne ural-kodnia , ne hagyiuk az 
irá’ kényére, hanem logicai tönvényekne'l fogva álla 
pl'tsuk meg. Azonban взор jeleket, тента!’ haszonvé.. 
tele egyedül a’ képzetek’ ё? mondások’ kôlciönös vino; 
nyától Мёд, meg kell különhöztetni‘fazoktól, mellyek; 
csàlc önkényböl шт: jelek gyanánt állnak. И: egya 
ат az elsôkrôl ’s ezek közůl is csak а’ vonásról (comma), 
puntos vnnzísról (semicolon), kettôspontról (colon) él 
a’ pontról (punctum) leszen szó. 

\ 

36. ё. А’ vonáa` tételérôl. 

Vonás által jegyezzù'k meg az összetett mondás’ 
belsô szerkezetét; аж teszíink мы fókép mìndenhová, 
hul а’ mondásokat összekötô szavakat elhagyjuk. Vagy 
magányoan áll ’s csak két szót “Пан: el, ‘аду egy 
lńásik fel’el meg пе“, mellyet azonban néha pontosvonás, 
kettôs pont stb. pótol. 

I. Az egyszelrů monñás" részeit , ha csak egyszer 
jönnek elö , nem vkálasztja el vonás , kìvéve'n a’ közben~ 
vetett syzót és az inaulatszót; de e'z utolsónál néha a’ 
fellêiálhís’` jelével váltatìk fel , ne'ha pedig ege'szen elma 
rad, р. 0. Az idöt barátom ne vesztegesd. 
Szinte tesziink vonást, ha több környülállás következik 
e’gymás után , "аду egyet közülök ki kell jelelni , р. о. 
Péter ne'hány h ét elötlf, saját házá‘nál, kö. 
zel anyja’ lakához, ennek kimondhatatat 
lan “Начнём” törrel átdöfetett.l 

2) Az балете“: és реф; а) 'tökéletes mondásban a’ 
fö- és mellék;mon‘dást` vn'nárgsvallQválasztjuk el egymástól, 
Yonást lßszünkiehát , ha egyik mondásnf másikŕnqk va 
!emelly (диет irja kñxûl, Увёу ìgéjß’` hizonyolhaêásm 
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zafát adja elô ‚ vagy fôneve'uek valamit tulnjflfmlt.- nem 
különben а’ mngynrázó, korlátnzó, kivevf'i és kizlíró, 
a’ folytato' , ,következö ‘és,összefoglaló mnndások elött, 
p. o. olvastam а’. könyvet, mellyet küldòt- 
tél. Kìvévéń , ha а’ f5 »és melle'kmondás elö-és utóf 
mondássá változtatik, mert ekkor pontosvonással vá 
lasztjuk el a’ mondásokat; b) hn ös‘szeteve'skor a’ mon- 
dások nem marnrlnak épen. lllyenkor а’ mondás azen 
nemů re'szeit, mint subjectumai, praedicatumai, mellék 
nevei, tárgyai stb. köze' vonást irunk, mint e’ mondás# 
ban láthatni. Azonban ha ezek e's , ’s, v a gy, mind , 
mind kötös/zavakkal vannak összekapcsolva, e|hagy- 
juk a’ vonást’s csakakkor tesszük ki, ha 1158111) 
je c t'um következik. ' 

~ . 37. ‚ А’ pontosvonás’ tételérôl. 

Valamint logicai tekintetben kiilönbözik bz utómon~ 
dás а’ melle'kmnndástól; úgy irás közben is eme’ legi. 
cai viszQnya'ra-különös jel áltnl szíikséges az olvasdt 11 
gyelmeztetni. Е’ végre pontosvonással e'liink, melly а’ 
vonásénál hosszabb szünetet jelent. Illy jel áll tehát a) 
a" felteva , штаты,‘ hasonli'tó, okmufató , enen-. 
kezö és következö mondások’ elfi-és utórésze közt , р. о. 
teste szép, de sokkal szebb lelk e; hatöbb 
elömondás egy utóvaly vagy еду elömondás több utóval 
van összekötve; az egyes elö-vaèy utómondásokat pon 
tosvonással kölönözzük el, p. o. E’ f6.1 d v alóbnn 
szép.-I foglal ollyakat mag‘ában, mellyek 
vándorlásunk közben vkielégithetnek be 
niinket:` de még sem maradandó lnkhelyíink. 
у) ha több utómondás ugyan azen ke'rdés’ vagy 111111161 
tás’ jele alá tartozik e’ jelt ekkor a' heszéd"l végére 111133’ 
juk, ’s az egyes mondások közé pontosvonást teszünk; 
ö) végre n’ logicaì felosztásokban, ha miudenik fô-vagy 
alrészt kůlön is elöadjnk, az azon rendů'tészek közé 
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pontosvona'st irunk, p. o. Becsíiletes emher’ké 
pea а) magáról sohn sem tart igen sokat; 
b)nemesmer önhasznot; c) nem szíinik meg 
jót tenni, ha bár esmeretlenül marad'is; d) 
ma'sok’hibáitfedezgeti;stb. 

38. A' kettöspont’ és a’ pont’ tételéröl. 

Kettöspontof, mell’y valamivel hosszabb szünetet je-` 
lent mint а’ pontosvonás, teszünk а) közbeszéd’ (perio 
дав) utórésze elött, _ha azt egymástól pontosvonással 
elváiasztott több mondás elözì meg, p. o. Nem az 
arany vesztegetì meg a’ nemzeteket; ár 
tatlan az olly nemzet’ kezében, mellynél 
egyszerüség uralkodik: de veszedelmessé 
lesz, mihelyt bècsét az álôrômök felette 
na gyra eme l i k.; ß) а‘ nlagyarázó mondás’ részecs 
kéi után, p. 0. А’ ‘пышным része van, úgy 
mint: európa, asia,'\africa stb., de elhagyat 
ván a’ magyarázást jelèntö re'szecskék, kettó's pont he 
lyett csak vonást irunk; 7) a’ beszéd’ fômondása elött, 
р. o. legyen elme'lkedésünk’ tárgya:hogy 
nz erény önmngának jutalma, ‘уеду midön 
“Наш beszédét szórolszóra felhozzuk, p. 0. Lessing 
mondja Náthánjában: A’ ладу ernbernek 
mindenütt nagy tér kell. Azonban ha az össze 
függés nem igen szoros, e's a’ beszéd hosszabb, rend 
иен-ЕМ: pont ё" elôtte. ' 

Pontot irunk minden közbeszéd’ végén; tehát mind 
nz egyetemi mind az alrendx'i és dzon rendû ite'lefek után,` 
p.o. E’ föld az eszes lényok’ munkásságá 
naktére. Az eszes lényeknek végetlen ’l 
örök rendeltetése van. Ki tehát örök ren 
deltetéséhez közell'teni akar; uralkoů 
jhék e’földön czélszerl'îen. —- Pontot tesziink 
a’ rövid, kìelégl'tô, habár egy szo'ból álló'felelet után 
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is mihelyt altala a’Í felelet teljesen meghatároztntik. 
p. o. Voltál a’ városbanii--Igem -—-’ 

'MÁSODIK SZAKASZ. 

A’ szónybmozásról. 

Ensó FEJEZE'Í‘." 
A’ beszédrészek'r'öl átaljában. 

39. A’ beszédrészek’ me‘gállapítása. 
Mivel szóval csak azt lehet kifejezni; a’ mi elöbb 

gondoltatott; ke'tse'gkivl'îl a’ nyelvben cak annyiféle szó 
lehet, hányféle szükséges a’ gondolat’ töke’letes elö 
adására. Gondolkoznìannyit tesz, mint fogalmakat, ité 
leteket és okoskodásokat alkotni Ё’: ezek közt az itélet 
azon egyszerů tett, mellybó'l mindenl összefüggô gon 
dolkozás keletkezik; azért a’ besze'drészeknek, mint min 
den szóbelieló'adás’ elsö elemeinek‘alapját is szükse'gké 
pen nz foglalja magában. Mär pedig minden itéletben 1111 
rom fogalmat különböztetünk meg: a’ subjeltumét, prae 
dicatumét és kapcsolatét (с0р111а); mellyek` közíil azon 
ban а’ két utólsó gyakran összeolvad, következöleg а’ 
beszédrészek is vagy a’ subjectumot vagy a’ praedicatumot 
illetik. " 

I. A’ beszédre'szek, mellyek a’ subjectumot illetik 
’s vagy közvetetleníil azt arlják elö, ‘аду beszéd köz 
ben helyette te'tetnek , yagy kifejezése’t szoro'sabban megI 
határozzák, ezek: в) а’ 16116" ‚ vagy a’ gondolt logi 
cai пищевыми’ közvetetlen kifejeze'se; b) а’ n é v m uta t ó, 
melly a’ dolgot másoktól elválasztva szorosban meghatág 4 
rozza; c) a’ vis z o n t ag s z ó ‚ ше11у а’ subjectum’ 
viszonyait fejezi ki; d) а’ számnév, ‘аду a’ subje 
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çtum’` mennyisógének Velöadása;` e) a’ n'é vm'ás', mint 
a’ subjectum’ személysle'ge’nek, kifajezése. 

ll. A’ praedicafnm’ megjegyzése'hez e’ bezédre'szuek 
tartoznak: a) a’ m el l è_iín év, ez a’ßubjectum’ mine 
müségét аду; elö; Ь) azìg’e, melly wig)vr a’ közvetetlen 
kapcsolatot jelenti minden praedicatum nélkiìl —— a’I lét 
ige, vagy a’ subj‘eotumiiak valamelly praedicatumnt tu 
lajdomtván а’ kapcsolatnt is mngában теща; с) a’ 
r é s z es ülyö , melly a’ dolognak bizonyos idôbeli miné 
müàe'gét jelenti; d) a’ határo zó, melly ‘аду а’ prae 
dicatumban foglalt tulajdonságátrmódosl'tja ‘аду а’ prae 
dicatum’ egy különös viszonyát {Чей ki. 

I lll. Mìve! az összetett ite'letekben Шаг! több subje 
cfum egy¢praedicatummal vagyviszootnymajd több sub 
jectum täbb praedikátummal összekötvß gondoltatik, és 
az eg'yel itéletek’ összefoglalása-által выплата!‘ а’фег 
дьааьеьь esmeretek; a’ nyelvben is kell ollyßzavaknak 
lenni` mellye'k а’ subjectum'ok’ és praedicatumok’. össze 

_ kötését ‘аду elválasztását és a’gondolatok’ összekapcso 
lását elôadják. Ezeket печи": k ö t б z a v а k n u k --- 
Végre vannok olly итак , mellyek egyedůl az indula 
tokatjelentik olkülönözött hangokkal, ezeket indulal 
вы“: nak hiják. Azonhan e’ most érintett ke'tféle sza 
vak, mivel sem a’subjectumot sem a’prnedicatumnt nem 
мыть, nemy részei а’ beszédnek azon e'rtelembemmint 
u' ‚шьыеи. 

40. §. Utmutatás a’ szavak’ nyomozá'sárà. 
Minden äzó vagy gyökér wig).r ennek származáka. 

Gyöké rszó az, melly hizonyos szńosztály’ magvát ’s 
lkf'ìzéppontjzít tévén, olly betiit nem Годы! magában, 
meilyet valnmeily szóképzô vagy módositó rngnsztéknak 
l'erhetne tulajdonitani. Ha tehát a’ szót minden hozzá 
járult _ragasztéktól megfosztjuk., elötünik а’ gyökér., 
À’ szónyomozâs kikeresve'n Еду а’ nyelv’ szavavaiból a’ 
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зубки-011111, egyszersmind megmutatja, mint száifmnztek 
ezekbôl annak divatozó szavai. E’ foglalkozásban,a’ 
szavaknak mind betíiîrevmind értelmére kell iígyelni, merit. 
a’ betük _mînden- eltáyqzásaifkkal együtt'sem elégek 111-‚ 
mutatni' az utat, mint j_utott a’lélek értelemröl,e'rtelemreA 
’s hangról 5оп‘1о1а1гц; ellenben` a? jelentések is_,-§hacsak, 
a’ nyelv?.formáiœilltnl.:rendhcaL nem szedetnek, czéltalanúl, 
szét-kalandoznak. Ki e? nehézdolngban, vnlamelIy'nyeIv-g 
re nézve némi szerencsxével altar» fáredozni., a? 'betük’ 
változásainak puntos esmerete mellett mind' a’A nyelv’ . 
történetében ele'ggó járatosr legyen,l mind'az `illegen,` 
fôkép roken nyelveke't értse’s szavnikatszem qllïht-tartsaï 
Igy elkészülve , keresse ki a? gyöltél”tiental fosmáäátŕ’s 
ebböl iparkodje'k а’ belôle- зъёппаио1111111бп1`ё1е1321191111? 
különféle értelmét: fejtegetni, mert n’ душа.’ formájœ 
minden változás mellett sem ütr el'teljesel'l'mivdltátóly 
és a’ szó’ értelme'nek változásai is. majd~ „Иуды-11111511; 
titkon egymássnl összekötvék; dehiheto'leg minden fńf 
rnrlozása mellett is mnra'dnak még sznvak, mellyeket дуба’ 
ьтаььы kifejtegetni nem leszrele’g tehetsége. 

41'. ё; 6516111513251’1111111’ 1111а]‹1о113115а1. 
.NemI le’vén‘nyelvünkben elôragaszte'k és szavaink 

csak hátulról nevekedv‘én önként következïk , hogy 3211 
vaink’ gyökereit mindig azok’ elején kell keresni. Gyö 
kérszavaink mind egytagúak; bizonyitják ezt mind a’ 
még éló az az: magá’nyosan divetnzó gyökérszavaink ,Y 
p. о. Ь ú, les, nyom atb.; mind a’ származékok' felol 
vadásából kiralált 11оп1111уо3ёг1е1т1’1, ...agánydsan má. 
nem divatozó, úgy nlevezett néma gyökeneink. Hn.p._o. 
e’ szavaktól: (‘едва-9:3‘, fesz-l't, fes z-íil az e 3 ,1't, 
i'il ragnsztékokat elválasztjuk ‚ a’ fenmaradt fesz szó 
tag lesz a’ gyöke'r. Azonban hány betiiböl. áll rendsze» 
rìnt minden gyöke'r, bajos meghatároznî. Еду hangzó~ 
ból , mint másutt emlitök, szó nem állhat, жён a', а; 
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o', б, gyökereinket csak látszólag мы‘ 'egy hangzó; 
egyébként némelly gyökérszavunk a’ hpngzót megelôzô 
газу követö еду, némelly a’ hangzót körù‘lvevö két 
Inássalhangzóval zeng 's csak ‘Еду végzôdhetik ke’t más» 
sa`lhangzóvol, ha folyóra ‘аду sziszegôre hangt’alan kö 
vetkezik. Gyůkereink eredet'ikép majd mind igék , mert 
a’ gyökérnek egyetemî jelente'ssèl kell birnia, melly f6 
kép igéh'en vagy ezzel összèkötött, elvont fönévben mu 
t-atkozìk. és e’ivélemënyt mind egyéb nyelvek’ példá~ 
j'á‘) mimi az is рай-101111, hogy sok gyökérszaviunk mind 
ige'mi'nd név. p. o; csa'l, fngy, zár “Ь; jóiieheiîl 
vanhak 'olly 'egytagú neveink, mellyek nem igék ’s má-` 
lokból' még sem szárm'aztathatnak.- Következik a’mon. 
dottakból, hogy holt, mint némellyek neveze'k, az az: 
lzóképzô n‘élkûl seinmit sem jelentô, de ezzel értelmes 
szóvá élevonü'lö gyökér ninos nyelviinkben. Mart a"szóegy, 
a’jegytudomány’(semiotica) tanitása szerint реф; a’ jegy 
értelem nélkiîl nem lehet, ' sôt, mivel e’ véleme'ny a’ 
szóképzôket is‘értélmetleneknek tartja, megfoghatatlan, 
mint lenne két értelmetlenböl összealkotás által еду 
értelmes. 

42. ё. Szóképzô és módosító ragasztéliinink’ 
tulajdons'ága. I 

' ‚ Gyöke'rszavakból a’ hyelvek -ha'romfélekép alkotnak 
beszédrészê’ket ’s ezek’ kölcsönös viszonyait is azon há 
romféle módon fejezik ki, ‘аду a’ gyöke'r hangzóinak 
változásß’l ’s l'gy belsö himüvelés, vagy а’ gyökérhez 
toldott sïzóke'pzó' és módosító ragaszték, ‘аду külön впа 
У81(1)61 álló körülirás által. E’ háromféle mód minden 

 

") A’ Sanskrit nyelvé Boop szorint. N. Jahrh.' d. Liter. Wien. 
42 B. n’ 244 lap.; á’ németé N. Grimm. Deutsche Grammat. 
2. Band. 5.1.1); a’ zsìdóé. N. Geleniul Hebräilc‘hTGrammnt. 
n" 69. lap. ‘ ' l ` 
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nyelvben elôjö, csakhogy_.a’ ke't‘elsô körül némellyik 
nyelvben fökëp az egyik, némellyikben megl a’másik 
uralkodik. Söt a’ képzô és módosl'tó ragasztékokkale'lö 
nyelvek köztt is van különség„ mert mx'g egyhik a’ ra 
gasztéknkat teljes épse'gben toldja szavaihozì', a’ másik 
anny-ira kurtítjalî változtatja ’s a’ szóba, иду szólvfin , 
beolvasztja azokat, hogy eredetiI forlnzijokat helyreA allf 
tani,l való jelente'söket kinyomozni csak ritkain "s nagy 
bajjal lehet a). Nyelvünk heisa vánozás ¿nai hihgföleïg‘ 
készített ne’melly 111 .sz'avakat , mert p. о. 11 а r ik a. ka 
rima, kazán, kerek,v kereng, kerget, k‘ör, 
a) Hammer ‚ a' mostani legjelesl» nyelvludósok’ eg'yike, em'lit 

ve'n , hogy mind a’ tatár mind a’ persa nyelv igéit jobbadáli, 
neveit pedig átaljában ragaszte'kok által'válteztatja, гадан 
tásmódjok' kl'ilönbözéséro'l így szól: Wzehrendin jenem I(,a' 
шаг nyelvben) jeder grammatikalische Zusatz mit den voll 
sten Lautem'tönend und dröhnend in ganzer lWnrtriistung 
auftritt, und sich nicht einmal in der Schrift ,bequemen will 
mit dem Worte, welches durch ihn Beslimniung‘ erhœlt, 
nœhere Freundschaft anzuknüpfen , sind diepe-nischen Par» 
tikeln sofluftig und duftig‘, so biegsäm undI~ schmieglam, 
dasz wenn sie so in Schrift als Aussprache iinmitte'lbar mit 
dem Worte auch’ nicht verschmelzen , denu'elhen deéh wie' 

‘angehaucht scheinen. `Iltfieder'ganz amjers als bey__den per 
'sischen und tarta'rischen Stamme hat sich das Partìkelsy 
stem bey den semìtischengeslaltet, bey welchem einerseits 
die Formen der Verba und die Pluralia fracta: lvon innen 
heraus durch Flexion gebildet werden ,_ Waehrend anliei'érseits ' 
die Verzenderungen der Konjugatìon,`so wie der gewöhnli 
chen Plurale durch гаммы ausgeführt sind. Dieses Bey 
sammenseyn des Flexìonl- und Partikelsystems in einer undv 
derselben Sprache laeszt sich vielleicht in keiner andern all 
in der arabischen lo haeulig und befriedigend nachweisen, 
s0 dasz es dem Kenner derselbenl beym ersten Blicke klar 
wird, wie sich diese reichste dcr reichen , und diese gebil 
detste der~gebildeteu Sprachen auf beyden “Tegen organisch 

.und unorganisch entwickelt und vergröszert hat. Jahr. d» 
Literas. wien'. 1821. 14. в. a' 6.181). 
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k ôr ül , k б rn y é k stb. szavaink', ’s talán még a' gö r 
be, gördít, gerjed stb. is, úgy látszik, egy, a’ 
görög у ug o c , latin cir c us német k r eis szavakéval 
egyenlő, gyökérből eredtek; mindazáltal új képzeteit, 
vagy főképzetei mellett a’ mellékeseket, nem különben 
képzetei' viszonyait a’ gyökerekhez 's ezekből támadt 
beszédre'szekhez toldott szavak által fejezi ki, mellyek 
közül némellyek' formáját ’s eredeti értelmét is jobbadán 
fentartá mint: sze'r, ha t,ß ben, lel, ad, ész stb. 
illyenlekben: két-szer, Май-‘5201’; ir- hat, üt-het, 
kér-lel, fog-lal, ap-ad, ep-ed; kert-ész, hal 
ász, stb.; mások, határozott formáját megtarta, de 
tiszta jelentését már ma nem tudjuk kimutatni, millye 
nek a’. nek, től, n al, vel stb. mert így szólunk: 
nekem, tőlem, nálam, velem, ’s még a’ XV. 
században is így irtak: ga z d a g-s é g-ű (Révai Antiqu. 
Lit. Hung. a’ 95. lap.); végre némellyeket annyira el 
változtatott ’s eldarabolt, hogy határozott formájokat 
és saját jelentésöketjteljesen kinyomozni nyelvtudósink 
nak mind eddig nem sikerűlt, ’s hihetőleg csak úgy derűl 
rajok legalább némi világ, ha azokatBévaie'hoz hasonló 
szellemü nyelvtudósunk ugyanannak nyomán indlílva teszi 
nyomozása” tárgyává. Azonban az épen maradtakról , 
[így hisszük , nem hiú ezekre is következést venni ’s 

"pedig annál kevesbé, mivel némelly, már ma csak egy 
betûból álló ragasztékaink, régi irományaink’ tanuté 
tale szerint. hajdan teljes szótag gyanánt .divatoztak, 
mint p. or a’ régi sirbeszédben: részet, adotta stb. 

MÁSODIK FEJEZET. ‘ 

А’ szóalkotásról.-\ 

14,3. §. A’ szóalkotás' két neme. 
Nyelvünk' mai korában új gyökeret vagygyökereink 

ből hangváltoztatás által új szavakat nem al'kothatván, 
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mert ezeket senki sem értené, ha fökê‘pzet mellett vala 
melly mellékest vagy tiszta tij ke'pzetet akaru-nkkifejez 
ni, az összealkotáshoz kell folyamorlnunk, és gyökere 
reìnket vagy ezekböl késziilt szavainkat egymáshoz kötö 
getnünk. Mellékképzet' kifejezése ve'gett a’ föszóhoz vég 
röl toldunk töbhnyire olly szavat , mellyel magánosan 
már nem élünk, ’s az összealkotás e’ neme't s z ár m az 
tat á s na k nevezzük ; tiszta új ke'pzet’ kifejeze'se're ellen 
ben a’ jelentò" szó’ értellnét olly elébe tett szó állal ha 

v1tarozzuk meg, mellyel ismét magánosan élünk , ’s ezen 
összalkotást ö s s z e té t e l n е k mondjuk. Amaz a’ szo'- 
hoz elvont, egyetemi fogalmat told, ez két különös, 
tôbbnyire' élö fogalmat köt бане, mellyeket gyakran sem 
ini szárulaztatás által ki nem pótolhatni. Tehát a’ szóal 
kotás’ e’ ke't módja eszközben és czélban egymástól mivol 
tikép kl'ilönbözik. 

44. А’ szószármaztatás. 

A’ szo'származtatás nyelvünkben igen termékeny ’s 
természetével legegyezöbb. Itt ‘Ш nyelvünk legnagyobb 
fényben, erre nézve kevés nyelv éri el ’s egy sem elôzi 
meg. Azonban helyes vele élés végett ezekre ù'gyeljünk: 
Minden származókban tekinteni kelll elôször a’ töszo't, 
melly а‘ sza'rmaztatás’ alapja’s vagy gyökérszó vagy már 
maga is származe'k , azután a’ ve'gszót, mellyel a’ $251‘ 
maztatásra élíink. Szóképzöink mindig egyenest а’ t0" 
szavakhoz ragasztatnak, szükséges tehát eló'ször ezeket 
kikeresniink, mellyekhez igen könnyen eljutunk, ha 
minden szómódosító ragasztékot elhagynnk. Ha ezt neln х 
а’ nyelv’ törvényei szerint viszszük véghe, csak hib‘ás, 
képzelt tôre akadunk, melly rosz lévén, származtat'á-> 
sunk is helytelen lesz, p.o. szerez és mond нача 
inkbó‘l nincsenek s z erz el és m ond ol töszavaink, 
nzért az ezekböl knholt szerzelet, és monilolat 
korcssziilemény. Neveink, részesülöink- és névmásaink 

`. 
1. 
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úgy, mint vannak elsô ke'pökben, magok a’ tó'szaíak , 
igéinkben pedig keletì módra a’ jelenlú mód’ jelenìdeje'. 
nek egyes harrqadik személye. Származtatáskor tehát а’ 
ragasztékokat _ezekhez kell egyenesen függesztenünk. 
Cak hallomás, h‘agyomás, valloma's, áld 0-r 
más Штатив!‘ е’ törvénytól elte'rni. Továbbá a’ {биа 
vat Жду vagy amúgy változtatni .sem szabad, kivévén 
ha a’ hangrend némelly lágyitáéokat kiva'n. Végre` rn 
gasztékàinkban nyelvünk’ természete szcrint csak a’ más~ 
salhangzók változhatatlanok, a’hángzóknyelvünk’hang 
rendével egyezöleg а’ töszóéhoz igazodván 

45. A’ szószármaztatás’ fótörvénye. 
Готов kérdés a’ szószármaztatásra nézve: mìlly 

szavat származ'tathatupk egyik ‘аду mésik „видами 
Е’ kérdés’ eldöutése végeîtjegyezzük meg, hogy ámbál' 
szóképzöink’jelentése jobbadán elveszett; minòazáltalß’ 
hasonló esetekben elôfordultokból nagyre'színt ‘(Навы 
hatjuk némelly egyetemibb értelmöket ‚ sôt jelentésöket 
érezzük is legalábbb homályosan, mex-t tudjuk,.hogy 
mást jelent p. о. u'ri, mást uras, mást urnes, mást 
ига! sth. Aze'rt származtatáskor e’jelente'sökre, hacsak 
a’ nyelv’ philosophiája ellen ve'teni nem akarunk, szük 
ségképen vigyáznunk kell ’s Жду kil'lyûlllüzgatnllnk azon 
lugicaì képzetekét, mellyek’ kìfejezésére a’ nyeh‘szokás 
azokat felszentelte. Sege'dül véve'n мы a’_szavak' és 
szóképzôk’ természetén ’s jelentése'n Шары: szo'hasonla 
tot, mind azt kitanulhntjuk, egyik vagy másìk k‘e'pzö 
által milly szavat alkothatunk, mind аж, az ugyanazon 
logicaì ke'pzet, kifejezése're felvett îöbb изданы!‘ közůl 
mellyiket kell а’ tôszó’ sajátsága szerìnt választanunk. 
На pqdig а’ kevesb elôjövö példákból némelly s‘zo'ke’p 
zöinknek bármelly egyetemi jelentése't sem tapogathat 
juk ki, a’ józan ész javasolja7 hogy ezekkel tij взап 
kat ne származtassunk, mivel а’ fogalmak’ éles meg 
jegyzésére nem alkalmatosak. f ‚ ' 

4б‚ 
l . 
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idő. Némelly szóképzóink. 
Nevezetesebb szóképzőink e' következők: 

A) Főnevek származnak ezekkel :` 
1) a’cz, én, és nok, nek. Mind a’ kettő valamivel 

ba'nó személyt jelent ’s fôke'p csak főnevekhez járul azon 
különséggel, hogy az első kivalt látható , а’ másik mind 
látható mind testetlen tárgyakat kifejezőhöz is ragadhat, 
p. o. hal-ász. kert-ész; pohár-nek, baj-nek, 
s z ó . ne k. Y 

2) ás', ú. Mindenféle igéből cselekvést jelentő fő. 
nevet alkot, p. o. ad-ás . verhet-é s stb. Illy ne 
vek l’ latin nyelv” követése mellett annyira elönték nyel 
vünket , hogy velek a’ cselekvés” okozatjának kifejező 
sére is élünk, p. o. ir- as, vet-és; de ezt csak ak 
kor hagyhatni helyben, ha az utólsó esetre alkalmatos 
szavat elő nem állíthatunk; 

3) at, at, és пай/‘у, m'ng, e}. Ezek az élőbbivl 
épen ellentételben állnak ‚ mert elvont, független főne 
veket alkotnak azon külônséggel, hogy az at, el min 
denléle igéhez járulhat 's hajdan gyakrabban járult , mint 
Révai (Antiquit. Lit. Hung. 100. 5.) megmutatta, azért 
is iróink ismét divatba hozzák. A’ Mány, тату nagyobb 
részint csak cselekvő igékből alkot főneveket, p. o. 
talál- ma'ny, hirdet- mén y; jóllehet vannak e’ 
ragasztékkal nevekből is származtatott főneveink, mint 

‚я á r - má n y. Végre az e'l: változatlanul mind nevekhez 
mind igékhez ragad, p. o. táj-ék , marad-ék, 
fe s t - é k stb ; 

4) am, ám, em, om. Már csak kevés szóban jő 
elő, p. o; vill-ám , s ze ll-em; de hajdan terjedtebb 
hasznú vdlt , mint némelly elavult tőszavainkból , hu - 
z o m b a , fol y - a mat kitetszik. Nevezetesbek a” rész 
ről belőle származott alam, dem és dalom, delem, néha 
adalom, edelmi szóképzők ‚ mellyek értelemre nézve az 

4 
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at , et képzöhöz nagyon hasonlítnak és fôkép ìgékbôl 
никоим“: fôneveket, mint: h a t - alo m , fé l - elem sth. 

5) sa'g, за} E’ legtermékenyebb szóképzô minden 
{Не szavakból а’ gyöke’r Юга! jelentett tárgy’ böségét 
kìfejezó ‚ elvont értelmü fÖneveket szl'il , р. о. e m b e r 
ség, „ИЗ-$253, navet-ség, ellen-ség вы). Ida 
штык a’ szlig ragaszték is e’ két szóban : jó- szág, 
o r - s z á g. 

В) Mind fó'-mind m‘ellékneveket alliollmk ezekkel: 

 

1) ag, eg, 0g, ug ‘s a’ belöle МИ amg, вы; rend 
szerint fônevekbôl , gyakran elavult töszóból készl't f6 
e's mellékneveket, p. о. g yal- o g, lo v-ag, ür-eg stl); 

2) lm, lle а) mind f6- mind melléknevekkel szövet 
kezìk ó kìcsinyzett értelmet й‘! a’ töszónak , р. lo. m a 
d á r - k a , k ö v é r - k e sth. Шу kicsinyzì‘i értelemmel bl'r 
ámbár nem lnindig, a` csa , cse ПЗУ acs, ec: , úgy szinte 
n’ см, cze vagy acz, ecz szo'képzô is, mint: s zem -cse, 
tó-csa, ur-acs, köv-ecs, ut-cza stb. Ide выйт 
la'lhatnì a1. ad, ed, és dad, ded szóképzôt is, melly 
fôneveket is alkot ugyan; de többnyire a’ melléknevek 

n) Ezen több más nyelvvel közöl lzóképzönk hihelo'leg еду а’ 
kia ’s az ebból lett kicsjny és cseké ly szavaìnk’ 
u Мех-Фе“ mell М! а’ csa cse és еда cze 'u azármazott ' ь › ’ 9 , 

тег! a’ lorokbetük néha felváltatnak n' „выданы. N. Tri 
рам. а’ 79. lap. -- NemJe-sz talán helytelen ide мы": egy 
nyellvtudúl’ jegyzését az Örmény nyelv' k raganztékáról: 
MQ-rkwürdlg ist, (Жан, das k, denen Urlprung in dem 
sanskrit. c’z't zu liegen scheint, auch zur Bezeichnung del 
Plural bey Nomen und Verbum gebraucht wird, und hier 
Фе Unbentimmtheit in Betreff dvr A Zahl andeutet. Auch 

.ßönnle man нашим den dan Diminutivum bezelchnenden 
Buchstaben k aus детям" Quelle ableiten, `indèm in dl‘e. 
nem Falle die Unbestnnmlheìt ill Beîl‘l‘ff dvr Grösze'dadurch 
ausgedrückt wurd». мы. für wiwhenschafr. кгшм. 1836. 
Jann. N. т. в’ |07. lap.l 
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be kícsìnyezö értelmet nlt , mint: g yong é «d , kis 
d e d sth ; 

3) u', й fôneveket nemz töhbnyìre néma gyökerek 
bôl, mint: tan-ú, gyür- ü, ár-lí sth; minémüséget 
jelentö mellékneveket рейд‘; fò'nevekböl, de hogy a’ mi 
ne'müséget meghntárnzó mellékszó legyen elfjtte , mint: 
ara ny s z й} ú, k ét lá b ú Stb. Vannak azonban maguk 
han megállhatók is, mellyek neme fönevekbôlszármaz 
nak, р. n. dombor-ú, [поток-‚й sth.; 

4) ming, „щ re‘ndszerint csak igékhez toldatik, 
mint: asza l-ván‘y , kele-v ény Stb. Értelemresöt 
termésietre néz‘are is nagyon hasonl‘l't в; említett ma'ny, 
me'uy szóképzôhöz ‚ melly azonban csak föneveket szül. 

C) Egyedůl mellékneveket szülnek ezek; 

'1) as , es ‚ os , á's. E’ nagyon termékeny szóképzô 
mìndenféle nevekhez járúlhat, és fônevekböl ezek’ tu 
lajdonságát jelentö mellékneveket alkot, mint: b e es - es 
j lí ra t — 0 s: melléknevekböl а’ tulajdonságot kicsînyl'tö 
másokat képez , р. o. lá gy~ as , k e' k-es , вы). Végre 
vnlamivel bánót is jelent ’s az l'gy támadt melle'knevek 
kel fönevek gyanánt élünk , mint: b o l t - о s, ü v e g- e s, 
апогей-ее atb.; 

2) i. Valamiböl vagy valamìröl valót jelent , min 
den fôrpévhez járul ‚ söt a’ v а l ó körííliró szó" gyakor 
elöjöttének gátlására а’ viszonyszavakhoz is tnldatik ; 
a’ mit azonban tnlán egyedíil az elválaszthatóknál , mint 
önálló панки!“ ‚ kellene megengedni ‚ p. o. k e r t - i , 
ember-i_,felett-i,iránt-i stb.; ‘ 

3) belz', g’ де’! fíínévböl ’s z'szóképzôbôl készült mellék 
név , fönevekböl belsö tulajdonságot, minémüséget jelen 
t6 meuéknevekeralkot, р. o. 'vá г- ь е 1 i. 1áb-b е н Stb; 

4) e'laony , e'keny igékböl szármàztat mellékneveket , 
azon~ értelmet told ván а’ töszóhoz , hogy nz könnyen vagy 
hamar tôrte'nik , mint: kárt-ékony, fé I -ékgeny„` 
alusz-ékopystb.; ` 

41' 
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5) miam,- taleu ‘аду ада”, ellen, tagadó mellék» 
neveket alkot mind nevekbôl mind igékbôl, p. 9. nó 
telen, vigyáz-atlan, fôz~~etlen atb. Midönne»A 
vekhez raged , a’ tagadás nem egyenest a’ töszo'ra, ha1 
nem inkább annak birtokára ‘Мать nötelen p. o. azt 
jele'nti ‚ hogy nincs neje. Jóllehet értelemben e’ két szó 
képzö teljesen megegyez: ligy látszik „платим, hogy 
az elsö fókép nevekhez a’ másik ige'khez járul örö 
mestebb; ’ 

6) la', nó', helyet, hollételt jelent ’s csak illy je 
lentésů nevekbñl és részecskékböl készl't mellékneveket, 
mint: al-só, el-sö, k'özép» só вы). ` 

D) lgeke’pzö ragasztékok. 
1) at, et , tat, tet. llévai’ (Elab. Gramm. 2. Dar. 

622. lap.) véleménye szerìnt a’ régi te gyökérböl 5215г 
lnnzott ’s «cselekvô igéböl müveltetöt, középrendíiböl 
müvelöt alkot, p. o. ad- n l ,.r op og- at stb. Egytagli 
igébôl, ha a’ végbetüje nem‘t ‘аду e’ betiit mással 
Штат elözi meg, nz elsövel; több tagliból рейд, ki 
vévén az igékböl származottakat, ha t ve'gbetù'jök elött 
mássalhangzó áll, a’ másodikkall- készítünk й] igéket, 
valamint akkor is, ha a’ müvelö ige más ige'bôl lett t 
‘аду пёуЬб! l, z ’s más belü által. Hangzóját az elsô , 
Юн“! l, m, n végzetü igékne’l, gyakran elhagyja a1. @d 
ragasztékliaknál pedig a’ d belüt ¿fz-re változtalja, p. о. 
pattan-t, враги-1:. sth.; 

2) И. Révai (Elab. Gramm. 1.Da|‘.104. lap.) su. 
rint ez is le igéból ered ’s azért müvelô igéket képez 
különféle néma gyökerekbôl , minl: s z é d — i't, ta и-“ 
’s z' belüje néha jyre változik, p. o. su-j t, fo aj t. De 
fôkép melléknevekböl készl't müvelô igéket, mint : c s e n.. 
des ‚И, sárg-i't slb. Ebból ered az in! igeke’pzö, 
melly kìcsinyl'tô hirtelen tettet jelentô igét szííl, p. о. 
tap.i'nt, 'eme|~|'nt; 
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l3) ik , hihetóleg a: ik t u t ige’ gyökere. и“: kóp- 
zóje a’ штаб ige’knek, mellyeket a’ müveltetôkbôl 
böven teremt, p. о. adat- ik, ke'ret-ìk, söt ne' 
melly můvelôkböl egyenest szenvedöket nemz , mint: 
hall- i k. t ö r - ik. Bélyegzô ragaszte’k sok középrendñ ‘ 
igében, és ne'ha nevekbôl is egyenesen köze'pìgéket al 
kot, p. о. hugy-ik ok- i k. stb.; 

4) ad. ed. od, ò'd. köze’p igéket „нм ige'kböle'l ne 
vekböl , mint: fn g -a d , gö r b - e d stb. Néha föke’p 
n’ neve'kbôl lett középigfâk iÁ-kel is toldatnak, p. о. 
hajnal-od- ik, tün-öd-ik, ’sekknr néhakezdöde'st> 
néha folytatott cselekvést tez, p. o. с s e n d e s › е d - î k. 
Végre mìnden igéböl (ММ, ó'dz'k által “помады igék 
lesznek. p. о. tol-ódik, v er-ôdik. Ebból ered 
n’ had, доп! összetett képzö . mint: csip-ked , k ap 
kod, me‘lly azonban többnyire z'À-kel toldva gyakorló 
i'géket szíìl nevekbôl és igékbôl , p. 0. m a ra - k odi k , 
töre-kedik. Söt ezekben а‘ d betii :z-re il “51101 

tatîk így: пивная-03211‘, nyug-nszik; 
5) az. ez, oz, ò‘z, îgékböl g‘yakorló, középrendů 

vagy müveìö Oila-es ‘аду (‚ё-(Шел igéket мы. mìnt а’ mìllyen 
tôige'hez ragad, p o. ¿int-Ö1., hord-n z, ö_|t-özik` 
r ej t-ezi k; nevekbôbmüvelô , gynkorlato ’s а’ töszó’ 
értelmét hiven mego'rzô igéket képez, p. о. ágy-a z 
b él y eg -e v.. Ha рейд nlly igét alkotu‘nk általa ‚ melly 
benmaradó cselekvést jelent, {М е1 toldjuk meg а’ szár 
mazékot, p. o. Убит-ЭК, hab-z - ik ’s igy választ 

4 uk meg a’ müvelötöl: чёт-‘щ, hab- oz stb. — Eb 
bôl ’l az elôbbi ed-bò'l eredt a’ daz.A der, dò‘z úgy erlx, 
ods. (Ми. melly kìcsinyezve gyakorlatos a’ ‘6359.11! 
némůse'géhez képest majd ila-es majd z'la-etlen igéket szíil, 
mint: kap-duz, lök-döz, es-edezik, harnp 

-Ódz-ik; ‘ 
б) eg., og, òg, gyakorló középìgéket származtat 

részint ligékböl, mint: teker- eg. gòzöl-ög, ré 
d’ 
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szint nevekből, mint: zaj-og, héber-og stb. N' 
ha lágyító közbevetett n betüt “vesz magához, p. o. 
zsib-ong, kar-eng. melly n hogy csak Ia'gyl'tó, 
kitetszik onnan, mivel az így képzett igék nélküle il 
divatoznak , p. o. vill-og, vagy vill-ong. Ebből 
támadt az ogat, eget, дуг! igeképző, melly minden 
féle igékből sőt nevekből is gyakorlatos müvelőket alkot, 
p. o. huz-ogat. közel-get; 

7) al, el, ol, á'l, müvelő e's középrendű igéket szár 
maztat jobbára nevekből, néha igékből és részecskék 
ből is, tesz velee'lést , gyakorlatba vételt, ollyannak tar 
tást , p. n. cs uf- o l , sze m- el. Némelly középigék 
ben z'k-et is vesz fel, mint: haj-el vagy haj-lik. A' 
belőle származott ga'l, де? igeképző gyakorlatos ‚шаге 
lőket szűl még a’ középrendűekből is, p. o. ‘ад-ода“. 
nőd- eg él, némelly szavakban g-betüje À-ra változik, ' 
p. o. î r - k ál, szúr-kél, sőt hihetőleg cs-re változván a’ 

‘А, belőle letta’ они, cse‘l is, p. o. farag- cs ál: 
8) hat, het. világos értelmü ’s ma is élő ige, min 

den nemű igékből tehetőseket МЫ azon észrevétellel, 
hogy az íls-esekben az ik elébe járlíl 's a’ rendhngyók’ 
első gyökeréhez Гоп-ад, р. o. s zár maz - h в: - i k , 
e.het,í-hat-ik. ‚ 

9) u'l, ül, ollyanná lételt jelent ’s középigéket al 
kot gyakrabban melléknevekből mint igékből , p. о. 
k e r-űl , jo b b - ú l. Jelent néha kezdődést ’s lassú cse 
lekvést is, mint: csord-úl. kond-til stb. 

E) Határozókat készítünk ezekkel: 

1) an , en , on , ò'n , módot jelentő ’s e’ kérdésre : 
h og y a n l? felelő határozókat szűl melléknevekből 
’s részesülőkből , p. o. kedves-ea , bátr-an , 
m'e n t - e n ; A 

2) dnt , ¿nl , p. o. k o r - á n t. Ma gyakran felveszi 
a’ k betüt, p. o. e m b e r - k é nt, kivált midőn számne 
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vekből készít határozókat , mint: s zá za n -k é п t. Ide 
tartozik az int is ezekben: melg- i n t ‚ s zer-in t. 

3) lag, leg, főkép as, es végzetű melléknevekből 
és részesülőkből készít módhatározókat; p. o.’ old ala s 
lag. hihető-lég stb; 

4) ál, ú! sok melléknévből sőt némelly fónevekbő 
is alkot. határozókati, -lnintz jó z a neúl , embe r-ű I. 
Meg kell trőle különböztetni az ‚л, ‚и határozókéízőt, 
mert ez e’ kérdésre: h o n n a n 3 amaz pedig erre: ho I? 
felel meg, p. o. al-ól, al-líl stb. 

Egyébként ki szószármaztatásunkat bővebben es 
merni ’s tanulni akarja, jó utmutatásra talál e’ mun 
kákban: Dissertatio Philologica de Vocabulorum deriva 
tione et formatíone in lingua Magyarìca. scripsit Paulus 
Nagy de Beregszász. stb. Pestini, 1815. - A'l Magyar 
nyelvnek tökéletesítése új szavak és új szólások által. 
Irta Gróf Széki Teleki Jósef._Jutalomfelelet. I. köt. Pest. ‹ 
1821. Magyar szótár készítette Kresznerics Ferencz. Вп 
dán, 1831. Nyelvtudományi Pályamunkäk, kiadja а’ Ma 
gyar tudós társaság. l. köt. Budán 1834. 

47. А’ szó összetétel. 

Az összetétel a’l szó’ értelmét elébe tett, más szó 
által határozván meg. az összeolvadó két értelmes szó 
ból egy magányost alkot egy külön képzet kifejezésére ‚ ' 
p. o. vasszeg ezekből: va s és szeg. Megkivántatik 
tehát bene a’v képzet9 egyessége ’s részszavaì’ kölcsönös 
viszonyának elhalgatása, úgy hogy hnl e’ két dolog meg 
nincs, ott való összetétel sincsen, p. o. е’ két szó: 
kocsi és rúd így ejtve: kocsi, rudjn, együvé 
nem forrhat, dea’ viszonyhatás elhallgatva’s így mond 
va: k о с s ir ú d , összetett szóvá lesz. Ez az összeté 
tel’ philosophiai fogalma; nagyon csalatkoznék azonban. 
ki azt minden nyelvben csali ez szerint keresné. Annak 
a’ külön nemzetek” nyelvszokása nagyobb vagy kisebb 
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kiterjedést 1111011 ‚ námellyeknél au 68126161611‘6 bizonyol 
összekötô hangok is lzármnztak.' ßokszoi'- csak n’ пять’ 
82011011 rendének változtatásán épül és gynkran 11’ kép 
zet’ egf'ysége is ok 62 1'18826161611’6. Nyelvünkben az öslze. 
16161 ke't vagy ne’ha föbb szó’ összeolvasztásáböl 61611 ‚ 
az azokat jobben meghntározó él értelemre nézve 68826 
kötö , de épen ezért alakra nézve jobban elva'lasztó nza 
vacska vagy szómódosl'tó ragaszték elhngyatván. Hol 
161161 grammaticai természetôk 82611111 a’ szók minden 
kötés nélkůl egymás mellett megállhatnak, ott ‘nincs 110 
1уе ’8 62611 melle'knevet fönevével, határozót igéjével 
össze nem köthetni , p. 0. m eleg nap, jól ir 68826 
1611 szók nem lehetnek; jóllehet a’ nyelvszokás itt 116 
ше11у kifogásokat tesz , p. o. sze'p ne m. Továbbá 1101 
n’ kötöttszó’ vagy ragaszték’ elhagyását n’ nyelv’ 161’ 
10682616 vagy a’ dolog` 611611116 nem engedi, ‘аду та 
gunk nem akarjuk , ott összetételt nem alkothatni , p.o. 
mássnl hangzó nem való összetétel, zemrehá 
nyás valamìvel jobb , mert 168261 közůl az összekötó 
voló elmaradt. Végre a’ szavakat nem ciak töveikben 
’s minden változtatás nélkûl tegyük össze, hanem arra 
18 ù'gyeljünk , hogy nl l'gy 611101011 826 szerfelett holszú 
ne legyen, a’ mit einem kerülhetve'n, inkább hagyjuk 
el az ësszetételt~ p. 0. 11621’6‘161111161’0268. 

48. $26б882е1616111п1" szabályai. 

Nyelvünk összete'telkor e' szabályokat követî: 
l. Fônevet 6882616161 által igen könnyen 81110111111. 

111у6п1ш1‘ в‘ 116161026 826 akarmelly 116826111682 161161, 
_ de a’ határozott mindig fônév legyen, vagy a'zzn' 161102 
tassék, mint: könyvkötô, hndnagy. Ha 1) a’ ha 
tározó fönév, mind a’ két 826 1611611 16161111 68826, ’s ek 
kor a1. 688261611 képzeteknek egyébként viszonyragasz 
1611 vngy melléklet (appositio) által kifejezett viszonyait 
pótolja. Elsö esctben többnyire ugyan a’ birtokol he~ 



57 

Iyett álló nek ragaszték hagyatik el , p. o. I u d t oj á s, 
ajtósark stb., ’s azért a’ birtokos állapotban lévő fő 
neveket majd mindig ôsszetehetjük, kivévén a’ ‘Еду’ 
nevét a’ tisztségével, mellyet kurtított mással álló hir 
tok ragaszte'kkal adunk , р. o. h á и’ k u l cs a , vá r o s’ 
orvosa; mindazáltal egyéb viszonyragasztékokat is 
pótlunk összetétel által. метит a’ tulajdonító nek , 
vIl’ Inox, ra , be "датам, mikor a’ szer' nevét össze 
иены‘ ezéljáéval, p. o. épületfn, lábviz, mü 
szer, n’ ből viszonyragasztékot, midőn a’ szer' nevét 
ôsszetesszűk a' belőle készültével , p. o. a r a n y Ы п с z, 
borlev es, a' vel szómódositót, mikor а’ cselekedet' 
nevét azéval tesszük össze, mivel végbe megy , p. o. 
k é z mü, Н Ь п y o m. Második esetben , mikor az ösz 
ezetétel mellékleti viszonyokat pótol, a’ két szó egymás 
mellett áll, ’s csak a’ kötőszó marad el közülök. lgy 
összetesszük a’ hasonló képzeteket, az első a’ fődolog, 
mellyhez a’ másik hasonlít, p. o. ar a n yh e gy , t б z 
ész. gazember vagy a’ fajt és nemet az állatok', 
nôveve'nyek' e's kövek” „маты. mint: b a k ő z , k an 
kutya, stb, tölgyfa, szilfa, tűzkő, vagy a” 
rokonszavakat, hogy egyiket a’ másik által nyomositsuk, 
p. o. e r ő h atal o m , vagy a” különbözőket , mellyek 
egymást meghatározzák , p. o. gy e r m e k á g y , s z él. 
ma l o m. 2) Melléknevet határozó gyanánt össze nem 
tehetünk főnévvel, mivel köztök semmi kihagyás nem 
történik, p. o. veresre'pa stb. 3) Névmást fônév’ meg 
határozására nem veszünk, mert természetre nézve a” 
melléknévhez nagyon hasonlít : mindazáltal a’ Német 
nyelv szerint ’s az ö n k é n y szó” formájára ujabb iróink 
ò'n névmással élnek fönevek’ meghatározására, p. о. бп. 
e r ő, ö il s z e ret e t sth., Ezt, ámbár: ön névmásunk 
csak harmadik személyt jelent ’s azért nem teheti azon 
szolgálatot, mellyet a’ mindenik számban mindenik sze 
mélyt jelentő не") s t rne'mat névmás, kerekebb mon 

1 
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dás végett „машет. 4) lge'vel fönevet nem hatál'ozunk5 
mert az ige’ viszouyjai мыть ’s érzékiebbeic , mint 
sem .hogy magukat úgy megkötni hagyják , mint a’ ne 
vekéi; hanem részesl'ilöt mint igéböl lett melléknevet, 
összetehetünk fönévvei ,' p. 0. iv ó p 0 h á r , s ü l ó k e 
m e n c z e ., mert ezek Кбит а’ v а l ó hagyatik el. Агон 
ban nyelvszokásunk némelly igébo'l és névböl left össze 
tételeket már elfogadott , p. о. la k h ely , Н t k ö r ‚ 
fngh á z; de èzekben a1. ige alig ha részesülöböl nincs 
megkurtítva ezek helyett: la k ó h ely , lát ó k ö r за). 
mert többnyire felható x'agasztékú nevet pótolnak, р. о. 
irótoil, az az: irás ra való toll. 5) Némelly ré 
szecskékkel is élhetünk fo'ne'v’ meghatározására, p. о. 
fe l h á z , alpe r es, de többnyire ‘пай miután ezek 
igével egyesiiltek , р. о. fe li r á s. 

Il; Ha melléknevet alkotunk összetétel által, a’ fö 
szónak melléknévnek vagy részesülönek kell lennie, ez 
természetre nézve az elsövel megegyezvén; de határozó 
szóte’ besze'd’ többféle rés'zébôl vehetünk. 1) Fônevet 
csak melléklet gyanánt ’s ritkán fordítunk melléknév’ 
meghatározására,I ezt amahhoz mintegy hasonh'tván , p. o. 
lìbazöld` tengerke'k' sth; de annál 1Чудйнййшп 
kötünk össze fônevet részesülóvei , 's ekkor a’ fönévtöl 
rendszerint a’ szenvedô ragasztékot hagyjuk el , p. о. 
Ihelyta г tó , kö télve r ö. 2) Néha melléknevet ‘аду 
részesüiöt is feszünk össze más melléknévvel , p. о. 
lágyme leg, vakm er б. 3) Névmásokat soha sem, 
határozatlan igét és re'szecske’t pedig csak а’ V aló ré- 
szesülôvel alkotunk össze, р. о. innìvaió, lnielsz 
s z e v a l ó. 

lll. Vannak ugyan összetett ne'vmásaìnk ,‘ mint: 
ennenmagam , tenmagad stb; de ezek olly cse 
ke'ly számúak, hogy az összetétel’ törvényeit belôlök 
megnem határozhntjuk. _ 

lV. Összetett igéket csak némelly határozókkal alko 
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tunk, p. o. bemegy, leszá l l. Ezekben ninos ugyan 
kihagyás; de a’ határozók, értelemre olly szorosan egye 
sülnek igéjekkel ‚ hogy ôsszetett szavaknak мытье: 
jük. Шу határozók nz igékbe sokszor jövô idö’ értelmét 
oltják, р. o. mo n d om dico . m e gm o n d om dicaln., 
és a’ középigéket néha штаны ’s eliibbi e'rtelmöktôl ‹ 
elütö értelmiîekké (взят, p. o. él УИК, k iélte a’ 
sok vende’g в"). 

49. A' szókölcsönözés. 

Az elöadott két módon kiviil van a’ szóalkotásnak 

egy harmadik neme, а: szókölcsönözés. Az egyes sze 
mélyek ’s az egésznépek’ miiveltségi története nyilvzin 
bizonyi'tja, hogy а’ más népekkel lakás, kereskedés, 
hadakozás és egyéb közösülés által összeköltetésbe jött 
nemzetek’nyelve sokat kölcsönözött azon szomszédokéi 
tól, kik azokat müveltségben megelôzték ‚ nincs is mü 
velt nyelv, melly csupa eredetisznvakkal bù'szkélkedhet 
nék; sembetünô tehát, hogy egyik nyelvnek a’ másik 
tól kölcsönöznie kell. Nemzetünk mind Ásiában a’ ro 
kon, mind itt Európában a’ szomszéd nemzetek’ nyel 
veitöl sokat kölcsönözött , mint ezt szavainak az idegen 
nyelvekéivel összevete'se kétségtelem'íl mutatja; де azo 
kat mind hangzatra , mind különösen e's fökép végzetre’ 
nézve önnyelve’ járásához iparkodott alkalmaztatni e 
törvények szerint: 
i Kölcsönözéskor nyel‘ve’ hangejtésére ügyelt. lgy i) 

a’ melly idegen szóban a’ vastag e's vékony hangzók ve 
gyl'tve voltak, azokat egy nemüekké tevé, p. o. alta re 
oltár; kramer, kalmár; 2) ha a’ szó több тайна! 
hangzóval kezdò'dött, ezeket elôre tüzött ‘аду közbe 
шт ̀ hangzóval választá el , р. o. stall, ist á ll ó; 
gross u s, gares a); 3) sokszor a’ kemény ’s egymásba 

 

a) lllyenkor az elôre liizött “аду közbe под" betû maga a’ le 
Не!“ vngy идти. mellyet в‘ zlidó nyelvben e félhangzóval 
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nehezen folyó mánalhangzókat lágyabbakkal curélé fel 
névszerint a’ g, I, n. t betüt y által Ia'gyitá meg, p. o. 
Georg, György. -- A’ szavak” végzetére nézve: 1) 
néha а’ latin Мишей“, végzeteiket elhagyva ’s így n’ 
való vagy képzelt szót elfogadva, honosító meg. lgy el 
marada gyakran az um és m végzet , m us t u ln , m ust; 
modus, mód, az ír végzet ritkábban hagyaték el, 
némelly példa azonban erre is van, különösen а’ váro 
sok’ polis-ban végződő neveikben, p. о. Nea polis, 
Na р о l y; 2) az idegen végzetek' hangját elváltoztatva 
nem sok szavat honosíta, a’ latin um végzet szokott 
többnyire a’ magyarosb am-mal felcseréltetni , p. o. 
templom, almárium; 3) igéket, mivel а’ főnevek 
nél jobban behatnak я’ nyelvbe, nen] kölcsönöze honi 
végzet nélkül, hanem azokhoz й! vagy az ragaszte'kot 
tolda, p. o. muzsikál. 

E’ törvényeket kell tehát нет előtt tartanunk, ha 
szavat akarunk .kölcsönözni. Azonban az elsőre nézve, 
mivel eleinknél jobban hozzá vagyunk szokva az idegen 
hanghoz, az idegen szavakat épségökhen fogadjuk eL 
Nagyobb figyelmet érdemel az idegen szó” végzete, mert 
úgy látszik , ez határozza meg а’ szó” való természetét. 
A’ szóképzőkkel biró eredeti nyelv az idegen szó” tövét 
veszi által, ’s azután azt tulajdon gyökér gyanánt te 
kintvén, a’ szükség szerint vagy magában fogadja el, 
vagy honi végzettel toldja meg. Az utólsó mód jobb 
az elsőnél, mert a’ tőszóhoz ragasztott végzet annak 
nemcsak valamelly honi hangzatot de honi értelmet ia 
ád. Tehát, mivel nyelvünk “eredeti, ezen móddal kell 

fejeznek ki , vagy ollyanra változtatnak , millyen hangzó 
következik. Szó” elején nyelvünk az ellő törvényt tartja, de 
az с-ц í-vel váltja fel, p. o. Stephanua-ból lesz Ем 
ván, ln vá n; schola-ból iskola; mikor pedig közbe 
szúrja a' hangzót , a' másik törvényt követi, р. o. g r ol l u s 
garni; graecul , görög. 
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élnünk. Azonban az idegen töszó, midón átvétetìk, he 
lyeien kerestessék ki ’s olly értelmes legyen, hogy 
kiki azonnal reá esmerjen , mert különbeli új gyöke'rnek 
néze'thetnák. 

HARMADIK FEJEzET. 

A’ szóragasztásró'l. 
A) A’ subjectumot illetö szavak’ ragasztása. 

50. А’ fönév. 

А’ fo'ne'v а’ gondolt-logicai subjectumot fejezi ki. 
Ha a’ fönév 111151 jelentett ke'pzet szemléletböl szárma 
nik , a’ subjectum egyotlen gyanánt adatik е16. lgy 5161’ 
mazik a’ tulajdo n név. Ha рейд az elöadott kép 
zet isme't más ke’pzetbôi. ered; ez a’ k özö né v, melly 
a’ subjectumot neme’ közös jegyeinél fogva terjesztielô. 
Ezek teszìk a’ fönevek’ két fônemét, mert valalninl; a’ 
képzeteknek logica megállapi'totta nemei 65 feiekezetei 
továbbá felsö ’s legfelsô nemeì, alsó ’s legalsó feleke 
zetei, úgy ezek’ nevei is - a’ gyl'ijtö , 151116116 , kicsi 
nyl'tö 511). nevek esak ismételt szemléletböl ’s a’ képze-Í 
tek’ összehasonlításából származnnk. Maga az e l vont 
név is, melly a’ tulajdonság/ot mintegy individualisálva 
terjesztì е16, köze'pképzet а’ tulajdon és közös név kö 
zött, mert egyezöleg az eliövel csak egyes tárgyat fe 
je? ki, de az áltnl , hogy egyetemi jegyet foglal magá 
ban , a’ másikhoz közeh't. 

l5` A’ névmutató. 

Eredetike'p minden fônév tulajdon ne'v volt; késôb 
ben, hogy a’ közös név eivált a’ îulajdontól, 5261156 
-gessé 1611 kijelenteni, hogy la’ közös név még is egyes 
agészet tesz , kivált mivel Bok föne'v egyszersmind mel 
léknév gyanánt is vétetett. Ne'melly nyelvek e’ végre 
saját jelentö szótagokat választotthk, mások рейд f6 

\ 



62 

neveik önállását különöe szóvel дедушка meg, ‘n ez 
a’ ne'vmutató (пи-110111115). Ezen föczélján kivñl a’ 
ne‘vmutató azt is helyesen kijelentheti n’ közös névrôl ‚ 
valljon bizonyos nemnek bata'rozott tagjáról van e’llzó, 
vagy csak aknnnelly tagjáról, ‘s eze'rt a’ névmuîató ha 
tározott ‘газу határozatian. Nyelvünkben határozott név- 
mutato e’ ne'vmás az, melly a’föne'v’ elébe tétetìk, hogy 
nzt a’ többi köziil kimutassa. Hangzón kezdôdô fônév 
elött épen marad , mássalhangzón kezdôdö elôtt z betüje 
elhagyntik ’s irásban vonással, ejtésben a’ fönév’ más 
salhangzójának kettöztetése'vel po'toltatik. Vannak, kik 
ez mutató névmásunkat is névlnutatónak tarlják; de 
ez a’ tárgyát minde'g sokkel eró'sebben muŕntván а’ má 
siknál .Y ё: sohn sem tíirvén maga elött а‘ ne'vmutató a z t 
mint ez_türi n’ mutato` ez névmánt, szembetünô . hogy 
nem névmu'tató. Határozatlan ne’vmutatónk nincs. lllyen 
nek tartják némellyek e" szót: еду, melly több hasonló 
dolog közül egyet határozatlanúl jelent; de csalatkoz 
mk, mert akker а’ valakì, némelly szavaink is 
illy névmutatók lennének , mìvel еду szavunk sokszor 
(mak annyít jelent , mint a’ mondott szavak. 

1 1 

52. Neveinknek nincsenek nemeik. 

Mivel a’ nyelvképzés eleinte fôke'p a’ képzelettôl 
függött, ’s a’ miíveletlen ember igen hajló arra, hogy 
minden tárgyat maga'hoz hasonh'tson, saját terme'szete't 
egyéb természeti tárgyakra sót képzeteire is átvitte, 
úgy bánt ezekkel mint élñkkel ’s valamìnt az élö érzéki 
egészek 111111- vagy nônenn'iek, ezek’ és képzetei’ nevei 
nek 15 him.y vagy nônemet tulajdom'tott. Kësöbben, mi 
dön a’ nyelvmíivelés fökép értelem’ dolga lön, ‘10103 
könnyebbités végett egy . а’ terme'szetben nem találtató, 
nemet is alkottak , mell‘)r tulnjdonkép esa-k a’ nem taga 
da'st fejezi ki. A’ nyugotti mù'velt nyelvek közt az еду 
Angolhan ninçsenek a’ nevek nemekre osztvn; de nemet 
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kiülönböztetô ne’vmásai ennek is vannak. Nyelvünk mint 
átaljában az Urali nyelvág, neveit sem nemekre nem 
osztja, sem nemet különböztetö névmásokkal nem bé 
lyegzi, mert nálu‘nk mind a’ férfì mind az asszony csak 
б, ’s ha nemet akarunk megkülönböztetni, ‘аду olly 
szóval ëlünk, melly bizonyos állatok közt valamellyik 
nemet jelenti, p. о. fé’rfi, asszony;` legény, 
leány; bikva, tehén; mén, kancza; kakas, 
jércze, vagy а’ him, kan és nöstény szóval je 
lentjük ki а’ пете1, p, o. kank utya. Ámbár az egyes 
nyelvek összehasonlítva , keve's egyezést mutatnak a’ 
печей nem szerinti elküllönözésében., mint p. о.’ sol n’ 
latinban hl'm, s_onne а‘ németben nônemů; tagadha 
tatlan mindazáltal, hogy Áezen különböztetés еду feiól 
nagyon` hatçírozpttá tebzi, n’ nye‘lvet, másfeló'l kíilönféle 
szómódosl'tásg'a nyújt alkalmat, söt a’ fó-e's melléknevek 
szabadabb'elr’nkatását is elszivelteti. Azonban , mivel a’ 
nemnek _behozása nyeivünk’ yegész szerkezetét "педиа 
varná, kárhoztatnunk kell annak törekvését, ki a’ nó' 
газу де‘цб’ hozzátoldásával ¿akarta neveinket nemekre 
osztani. 

.`__» 53, A" печей’ többese. 

A’ g‘o'n‘dlolt subjectum egy vagy több. E’ yviszonyt, 
ha a’ többség határozott, számnév által, ha határuzatlan 
a’ fönév’ bizonyos módosításaïáltal fejezzük ki. Aze'rf is 
a’ fönév egyès vingy többes számban áll, mint ciak ogy 
vagif többupéldányról szó'liihk.'l L\z_'egyes`rszán'l mindig 
maga a’ Еда/1116 fuŕrmija'lian,` mellyböl a’ìöbbès ak, ck, 
0A, äh és l: ,bizonytalan leredigliì а) ragasztékkal, készůl. 

a) нет‘ (Elab. Gramm. l. 198)- vélenw’nye nzerint az ¿ik ere 
delre ne'zve melléknév 'l annyit ‘св: , mint lok, шёну Imj. 
dan ät ‘аду ölh, “МЫ, ¿ich formában гадание" ’a ebböi 
letta' mai ök; már pmiig'az б! "ngy megfordìtva Ш a' mai 
t ü b b- nek :_vökere mást nvm jvlenthet , mint mai pótléka 
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Hangzón vógzódó nevekból rendszerint nk és eA 1531152 
tékkal készůl, p. o. fi, fiak, fa, fák, klvévén azo 
kat, mellyek’ utólsó o', á', u', й hangzója a’ ragasztékét 
kiüti, p. o. erd ö, erdô k. Mássalhangzón végzödô ne 
vekbo'l pedig némellyek csak alé és ek, mások vilzont 
egyedůl ok és ò'k ragasztékkal akarják alkotni; holott 
uyelvünk’ járása oda mutat , hogy vastag hangli nevek 
ben rendszerint 0/1, б és ü véghangúakban 61:, a-velvég 
zôdökben ek a’ ragaszték, melly állítás nyelvünk’ hang 
rendén alaplíl. Vannak azonban e’ fótörvényto'l kivéte 
lek: 1) az alom és elem végzetů nnvek ul: és ek 1551152 
tékot kivánnak, mint: hatnlm-ak, kegyelm-ekg 
2) a' hasonll'tó Ie'pés ’s a’ 1111111: idejü részesíilô 15 01,51 
ragasztékkal bóvůl, p. o. jobb- ak, irott-ak; 3) 
112011 nevek. mellyek hosszú ve'gtagjokat n’ többesben 
megknrtítják , hasonlóan ад‘, el: rngaszte'kot kìvánnak, 
p.o. agar~ak, eger-ek; 4)èzek: láb, nyak, ház, 
minden tiszta d 's némell-y g, gy. j, I, r. 5 betůvel 161; 
zôdô egytagúnk ismét ak, ek rngnsztékkal alkotják 161) 
besöket, p. о. láb-ak, tárgy-ak, ur-ak. 
„__-___ 

a’ lok, annál 15 inkább, hogy ‘б gyñllér tömény 5251’ 
п112ё11в в21п1е loket jelent. De nagyon kéteué telzl e’ 5261‘ 
mnztatált al, hogy sem az б: lem al 61- 526’ illy 101201656 
nek e' ragaszlekon kivůl nyelvünkben nyoml nincs, él n 
b't-nek megfordíláa által tö-bôl len eredete 511105 megmlx 
tatva. A’ debrerzenì grammntika (25. lap) lok uóból ve'll 
származhalotinnk l betů' elmaradlával. Azonban e’ véleme'nyl 
az terheli , hogy ámbár u' nyelvek hlngtnnitml'nyának _vi 
lágon bilonyítása nerim a' lehelet mássalhangzó 526‘ köle 
pén vagy végén ne'ha elhagyauk; nó' eleje'n mindazńltll 
mindég megmarad. Jóllehet pedìg e’ raganzték’ eredete'l ‘5 
hajdani sajátjelentését megmondani‘nem tudjnk; me’g 15 1111) 
bi ragnztékuink' hnsonlala lzerint alt hiuzük , hogy el 15 
aajz'n értelinú szóból Izármazott. l 

\ 



54. ё. Viszonyragasztékaink. 
A’ tárgyak’ vi`szonyainak, mint egyik a’ másiknak 

bii‘toka, sziileménye, czélja, szere, eszköze’stb., иду 
mint a’ te'rben és idöben elôjönnek, megjegyze'se végett 
ne'melly nyelvek a’ neveket változtatják ’s J’gy ama’ vi 
szonyokat a’ nevek’ esete'i (casus) `1111111 fejezik ki, mel. 
lyeket pedig eset által elö nem adhatnak , azok’ kifeje 
zésére iigy пешие“ _viszonyszavakkal (praepositio) él 
nek; má'sok ellenben a’ tárgyak’ nevezett viszonyait 
mind viszonyszavakkalterjesztik elö. Következik innen, 
hogy viszonyzó csak fönév, саду fŕíne'v gyanánt vett 
szó mellelt a'llhat, ’s azért hol f6 név ninc's`, ott a’ 
viszonyszónak látszó kifejezés nem viszonyszó, hanem 
Найти; vagy kötô szó. Innen a’ viszonyszavak határo 
zók is lehetnek, és а’ határozók a’ nyelv késöbbi korá~ 
han viszonyszavakká változliatnak. E" szavak némelly 
nyelvekben a’ fönév elött, másokban utána állnak, ám 
bár legalább némellyek az elsôkben is âllhatnak a’ f6' 
név után, p. 0.a’latinbzin: maria circuni, mecum, 
a'lne'metlìen: der Leute wegen, dem Leibe nach. 
Nyelvünk a’ nevek’ viszonynit mind különös szavak ál~ 
tal Íejezi ki, melly részint az épen maradt nevekhez 
»liátnl ragadnuk ’s azért viszonyragasztékoknak 
neveztetnek, részint elválva а’ nevek után állnak ’s 
v is z o nys z а va k n ak hivatnàk. Nyelvünk tehát szo 
ros értelemben vett viszonyeseteket nem esmer ’s i'gy 
hajll'tást (declìnatio) sem, hanem csnk névragasztást, 
lnellyre következô viszonyragaszte'kai vannak: 

1) a’ birást jelentö e", melly a’ biró’ nevéhez told 
та, annnk birtokát fej‘ezi ki. Emden az д személyes 
hévmásból , mint no” szóból összetételkor ne' lesz, р. о. 
ácsn é e’ helyett: á с s n ö , ezen eredetyét nyilván mu 

_ tatja értelme’ rokonsága a’ birtokragasnte'kéval, тег! 
p. o. mind ebben: széke mind ebben: sze'ké a’ szék 

5 
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‚мы toldott ragaszték tulajdom'tást jelent, de elsö мы. 
lien a’ biratást, a’ másikban a’ birástfejeziki. Nein is egyet. 
len eset ez nyelvünkben, hogy ugyanazon вид mind a" birást 
mind a’biratástjelenti, mert e n yém . tied, ö v'é Ыг‘ 
tokos névmásinkban az e'm, ed.' в’ ámbár eredetikép а’ 
birót fejezì ki, máx' ma' egyedůl a’ birtokra émlékeztet 
nek. Eredeténe'l'fogva a’ többi viszonyragaszte'kokat el 
fogadja, söt a’ többes l; ragasztékát is a"m i e n k , tie 
тек, övék birtokos ne'vmások’ hason‘lata szerint ’s ek 
kor különös szójárást alkot, p. o. biróék, p á lék , 
melly a’ birónak vagy pálnak nem többségét, hanem ein-_ 
bereit, eselédeit, Szóval: némi tekintetben bir'tokait 
jelentir, l l ` 

2) a’ tulajdonl'tó nek. Révaì’ (Elab. Gramm. l` 207. 
lap.) gyam'tása szerìnt hajtlani Í'r'ine'v ’s viszonyt, ellenf, 
irányt jelenteti. Eredeti formája ez, mert a’ birlnkra~ 
gnsztékokat ez fogndja el ’s lmjdan "шпинат" ragadt 
mindennemü szavakhoz, p. o. halál-nek a’ régi sir 
beszédben; melly két környûlállrís védi hnjdanì öna'llzísát; 

3) а’ szenvedö et. Re'vai (Elab. Gramm. l, 207. lap) 
szerint ez is önálló fônév volt hnjdan "è tár‘gyat , sub 
решим jelentett, a’ mit re'szint onnan gyfam't, mert 
megegyez a’ zsidók' eti. szenvedô e'löragaszte’kával, melly 
Geseniuà (Hebräi. Gramm. 88. lap.) szerint ererleli mu 

~ tató ne'vmás, re'szint onnan, mìvel a’ rokon Urali nyelv 
ág is t, d, at, la ragaszte'kkal щей ki n' szenvcdö ér 
"Ищет. Ragaszta'skor liangzo'ját az egyes szálnban azon 
renddel változtatja , mint fe‘lebb a' töblles’ ragasztékáról 
mondatott а’ i. l, ly, и, ny, 1', s, sz, z. zr betün végzödö 
nevekhez forrudván, hangzo'ját elveti; a’ tölibesben pe 

` dig vastag hangú nevekhez at, vëkony hangúakhoz et 
formában гады! mindig; f ‘ 

4) az okadó e'rt. l'l‘ihetöleg e'r’ ige’ származe'ka, ön 
állólag ninos divatban, de a’ szeme'lyes ragasztékokat 
olfogadja :‚ 



i в? 

i 5) a’ segitö vel. Eredete bizonytalan , e’ formában 
fogadja el a’ személyragasztékokat, hajdan‘mindenféla 
nevekhez telje's épségbenjárult, ma mind hangzója mind ` 
t: mássalhangzójn a’ hangrend’szabályai szerint. változik; 

' в) a’ váuoztaró va'. Hihetäleg válikigébôl 1mg, 
hangzója és mássalhangzója a’ hangrendhez szabja magát; 

7) a’ közeli'tö hoz. Talán таза а’ Ímz ige , hajdan 
hoza formában is ikell'ett divátoznia, inert ez veszi fel 
a’ személyragasztékokatr, i u 

8) a’ határozci ig. Aligha nem egy az ik tat beha. 
lyeztetést, beyezetést jelentöv ige’ ¿A gyökerével, melly.> 
nek értelméhez a’ rägasztéké is hasonli't; 

9) a’ veszteglö mil. Eredete bizonytalan, de felveń 
szi а’ személyragasztékokat; 

10) va’ felható т. Eredete bizonytalan, де a’ sze 
mélyragasztékokat elfogadja; 

11) az állapi'tó on. Származata neni tudatik , talán 
еду az on n_an határozó’ gyökei'ével, melly ámbár' 
hely‘bôl mozdulást jele‘nt, rokonság miatt a’ helyben 
maradás’ kifejeze'sére is fordl'ttathatott ragasztäskor. Tá: 
magatja e` gyani'tást az 'allapi'tó ott rag'aszték , melly az 
ott eredeti hatáŕozóval mind hangban mind értelemben 
teljesen megegyez , de csak kevés tulajdon nevekhez ‚ 
némelly й", wir, д’, lg, cs ve'gzetüekhez járiil; 

12) a’ beható be. Ez önàlló ’s aze'rt világomértelmiî 
határnzó is; a’ személyragasztéknk/at azonban nem ve-_ 
szi fel, hanem ekkor helyette a’ bale, melly nyilván 
maga а’ b e l, szokott tétetni, síitt hajdan rageisztáskorv 
is ez divatozatt; 

'13) a’ marasztaló ben. Kl'ilön állva is, mint hatá‘ 
i‘ozó megtartja jelente'sét, hajdan mindennévhez 111110 
zatlanlil toldatott, mint jov-ben a’ sirbeszéd не‘ 
rint, ha a’ hangrendet követi. Elfogadja a’ szgmélyra 
gasztékokat.; de hajdan illyenkor helyette‘beuett viszony 

5 ° ' 
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Aszóval éltek, р. 0. Komjátllinál Pál 'level. Krakkói 
3533) az én bennettem lakozó bűn; 

14) a’ kiható ből. Alkalmasint a’ де! szóból és el 
rngaszte'kból álló belől-ből rövidült meg, mivel ré 
genten ragasztva ez tétetett helyette ‚ és mais ez fogadja 
el a’ személyes ragasztékokat; 

15) a' leható ro'l. Ez ra és el-böl állot össze: ra-el, 
ra-ól, п”, ’s а’ személyragasztékokat elfogadja; 

16] a’ fávolító lá’l. Eredete bizonytalan, а’ személy. 
ragasztékokat felveszi ; 

17)`a’ mutató ül ’s hangváltva ul. Eredete nem tu 
datik; ` 

:18) a’ hnsonlító ként. Származata esmercllen. 
‹ i — O 

A’Kki- és lellató ragasztékbnn tehát származat sze 
rint nyilván a" és o' hangzónak kell lennie, azért helye 
sebb így ragasztani: várból, чём-61; székből, 
székről, mint sem: várbúl, vág-nil; szék'bűlf, 
s z é k rűl. Hasonlat szerint a’ távoh'tóról is így véleke 
dünk {jóllehet eredetét ki nem mutathatjuk, ’s pedig 
annál inkább, mivel más а’ tu’l (trans), más ismét а‘ 
tá'l, И! (a, ab). 

55. §. Külön álló víszonyszavaink. 
Független és változatlan viszony szavaink e’ követ-x 

kezők: ‚ ' 
' 1) tér-és időviszonyt jelentők: alá, alatt, alól; 
felé, felett, felől; elé, előtt, elől; megé, 
megett,-megől; felé, felől; hegye», hegyett; 
mellé, mellett, mellől; köré, körött, kö. 
ről (hibásan körül); közé, között, közől (hibásan 
közül); után, óta, ellen, iránt, né/lkűl, gya 
nánt, helyett; 

2) ok”, okozat”, alap’ és mód” viszonyát jelentők: 
által, miatt, végett, szerint. 

I 
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Eredetök nagyobb részint esmeretes, тех-Ё többnyire 
most is divatozó ~fönevekból: al, fel, h egy, k ö r , 
k ö z, `lit , h ely stb., és határozókat ke'pzó' ragasztékok 
ból származńak, azéri'. is némellyek ‘еду uttal határozók 
gyanánt тети. Az elé„ fele', hegyé , közé he 
lyett ezekkel is élünk: elôm be, elödbe, elej êbe 
‘газу kurti'tva el é b е , е_1 6 nkb е stb. — А’ két és há 
romféle formában eiöjövökbôl az á,~e' ve'gzetůek e’ kér 

>dési'e felelnek: h o vá? az att, ett, ott végzetůek erre: 
hol? az a'l, б! végi'íek erre: honnan? Aze'rt,az u'l, 
«il ragasztékkal készült, де másként ezekhez hasonló 
szavaink nem viszonyszavak, hanem határozók. 

56. ё. Számneveink. 
/ 

A’ subjectum’ határozott mennyiségét s 2 á m n ë v 
Vvel fejezzük ki, melly a’ subjectumok’ ugyanazon ne 
méhez tartozó egységeket nyilvzin elöszámlálja. A’ 521101 
név re'szint sarkszánl (cardinalis),p.o. egy, kettö, 
három ystb., re'szint‘rendszám, р. 0. elsö, másc 
dik stb., részint osztószám, mint: hárman 11111‘ 

Aman, négyenként, re’szin't sokszorozószám, 
mint: kétféle, ‘_ötrétů, egyes, kettös ’stb. — 
Sarkszám neveink igen rövidek ’s egyszerůek , és kisebb 
nagyobb vávltozással más nyelifekben is elöjönnek a). A’ 
kettô hajdan két volt, mint ma is fönév elôtt, a’ 
tiz-et e's h us z-at en , ou ragasztékkal toldjuk , midó’n 
utánok egyeseket számlálunk, a’ har min cz hihetôleg 
.___-____ 

а) 1Ёу egy zsidóúl: echad, sansk. hek, perl. jék, czigán. 
jek, uamojed.'engo; б! samojed. wet', hét ред-561115 
hapta, hef/t, czigán'. efta; tiz sanskrit. dalan, gö 
rög. 55W» latìn-_decem, franczi. dix, cleh. deaet; 
lzáz sanlkrit. lata, pers. nada, iin. lata atb. мы 
Tripartitum, ’seu de analogia lin винит li 
bellus él Tudom. Gy ůjt. l833¿^Xl.Köt. 35.1ap. 

l ' n I J ' 
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ы három ti z-höl er1-edf, a°1öbbi fixes , mint: ne gy. 
v e n , ö tve n „ h at v а п ’stb. бывшие“ szó az egyszerů 
számnevekböl és va n szóból , mellyHnrvát lstván (ты. 
Gyüjt. 1833. У". Köt. 30. 1ар) szerint hajdan tizet je 
Маме“. E’ számneveink mind fönevek, тег! rend- és sok 
s_zorozószámainkÀ belölök ad, ed, od, és as, es, 0s, д‘: csak 
fónevekhez ihlö ragasztékokkal készl'ìwlnek; de а’ szám 
lált tárgyak elôtt, mint ne'melly más föneveink, mel 
le'kne'v gyanánf. állnak. Töhbesök, szorosan Учёт, nìncs, 
тег! 1m, en ragaszte'kkal toldott számneveink illy mon 
dásokban: hál-.man mennek, mint a’ keleti nyel- 
vekben, határozók gyanánt állnak; azonban mellettek 
értvén titkon a’számlált tárgyakat, szokás 6k_et, fôkép 
n’ Hzest, százast e's eierelsf a’ többes’ I: ragasz’tékával is 
tnldani. p.o. annyì а’ pénze, hogy nem csak 
‘пивка: de ezereket is olvashat, . 

57. §. А’ névmás.` 

Személyse'get [Марий magának az‘emher, ’s ant 
pgye'b tárgyakra is á'tvìszì. A’ tulajdon‘ne'v kifvjezì 
ugyan e’ személységet, de nem egyszersmind aznn vi 
попу! is, melly рейд beszéd közben igen nlivnlti da- 
log. hogy azon tulajdon név e'pen hnzzám, n’ beszélô 
höz , tartozik,`vagy ahhoz, Шьем szo'lnk. Ezèn személyv 
мёда! adja elö a’ ne'vmás (pronomen). melly egyenest 
a’ {Майдан név’ helyébe lép, ’s àzért, ha szeme'ly bennç 
n’ fôdolog, a’ fônevekhez, ha tárgy, a’ melléknevekhez 
számláltatìk. 

Ha а’ névmás сев!‘ személyt; fejez ki mînden más 
mellékhata'rozat nélkíil , személyes névmásnnk mondatik, 
’s mìvel ekkor a’ tulajdon név’ helyébe lëp, ezzel min 

~den vîszonyban megegyez, még abban is, hogy saját 
íñhbese n/incs, inert mi, tz' nem tulajdon többese az ей, 
[д névmásoknak, hanem сна!‘ ezen .személyek’ összeiog: 
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‘ ialása egy ‘аду îöbb mással.: Битов értelembon csak 
k'ettô a’ személyes névmás , a’ beszélö én és а‘ kivel be 
szél: te. De n’ beszéd’ tárgyának is lehet helytartója, 
az ó', ’s ez a’ harlnadik személyes ne'vmás, mèlly be 
széd küzben a' inásik kettônélY gyakrabban jô elô. Ez 
nto'lsóra ne'zve igaz nz, mit kiilönben ezen szónem’ snját 
cze'ljának смыть, hogy az ugyanazon szó’ untató is 
me'tlése'nek keriil‘ése végett "так fel. 

5S. ё. Személyes névmásaink. 

Egyszerů‘személyes névmásaink гаек: e’n ‚ ¿L Ü» а“ 
utólsó, mint sok példa bizonyi'tja a’ régi si'rbeszédben , 
hajdan lehelettel mondva : М, vó’,jó', vagy hangzóját û-re 
változtatva, mint Telegdinél (2. R. 591. lap) Майн: o- 
dik ú ’s illy módon, kivált Dunán túl, a’ köznépnél ma 
is fenvan , sc'ít nbetüvel toldva im, iin formában is mind 
re'gente Минской, mind ma szokásban van, fôkép ma 
gányosan a). 

Az elsö személy’ többese eredetikép m12, a’ máiso 
dike' lů volt. mint késöbbi nyointatott nyelvemle'keink’ 
számtalan Ipélflsiján kivül a’ si'rbeszédben elôjövômz’v, tio 
forma mntatja, melly- hogy az eredeti má, tů névmásból 
készůlt, a’ smi, Ай, тй szavakból lett szw, Ми, mz’v sza 
vak'hasonlatából nyilván kit'etszik. Késöbben kellemesb 

a’ maiA mz', tz' forma. Nagyobb erö ’s könnyebb ejtés’ ekli 
ì\ 

 

n) E’ szavak' régisége egyebek kŕizt onnan Овна“: ki, hogy 
alaphanghan más nyelvekéivel szembetiinöleg megegyeznek. 
É n elsö személy, névmál zsidóúi: ano ki, a ni, arab. 
ana, syr.- eno, kopt. а п ok , ввод, „мы. aham sth. 
.- T e névmái zlidóúi: at tah , папаша". t v a , perla. tu ‚ 
görög. 115,176, latin. tin, cieli. ty, német, du. -- Ó névmáp 
zsidóúl: h u, hi , görög. 'I'. ï?. latin. ide m, is , inte, pera. 
p, u , német. h u, h u a, ho, he. Nézd Tripartitnmath. 

h 

Vhang’ kedvéért elhagyatván а’ kellemetlen v származott ‚ 
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ért а’ mi2, Iii löbbes a’ löhbesnek rendus k jegyét is fel' 
vévén , lön mii/L. Iii/á , mint nyelvemlékeinkben és az er 
délyi közbeszédhen elöjö, végre ezekbôl a’mz'k, tik. -~_ 
Szìnte mii-bôl származntt az elsö személyes névmás’ má-- 
в“: többese is , a’ mab/k. Hangosb ejtés‘végett keletì mód 
ra kettöztetvén a’ névmásokaî , az elsö mů és a’ neve 
kedßtt mii/:.böl lón mii-mink , innen miimk ‘аду т betüt 
n~re változtatva: mii/Lk, mink. 

Hogy o" harmadik személy névmásunknak szintè volt 
Майдан külñn — nem а’ та divntozó, egyenes 6k — ЁбЪЬе 
se ü, a’rokon nyelvek’vìlágos példáján`kiv1'îl а’ két elsö 
személy: névmás’ hqsqnla'ta gyam'ttatja a), melly ,ere 
дай többesbôl, hozzá ШИНЫ hangosb ejtés végett a’ k 
többes ragasztékot, eredett az iik. -- Ó'n-nek többeso 
рейд önö k, ' mint ezeké: a z on , illyèn Житие!“ 
‘azonok,il1yenek. 

59. ё. Birtokos névmásaink. 
Bìrtokos névxnásaival nyelvünk csak màgányosan él, 

:waz: miknr a’ birtokot jelentö szó nincs nyilvân kìfe 
jezve; ellenben midön a’ birtnk’neve nyìlván jelen van, 

'akkor ehhezl mint а’ vele rokon Urnli e's keleti nyel 
vek, olly személyragasztékot told, "lilly személyt'i a' 
bîrtokos, söt magányosan álló birfokos ne'vlnn'snit is 
`szemólyes névmásaìból és e’ személyragasztékokból а‘? 
kotja össze. Változnak e’ ra’gasztékok. mint a’ birtqk 
csak еду, vagy több. ’ 

На egy a’ birtok, személyragaszfékink еще!“ 1) e'm, b 
maga az elsö személyes névmás, vëgbetüjét m-re “ниш 
tatva, mivel az n szó’ végén m gyanánt hangzik ’s e’ 
két betů egyébütt is elcser'éltetîk, р. o. a’ régi mevet 

 

\ 

а) Támagatja е‘ gynnítált illy szójárásunk: p. o. az ô lovok, 
mellyben az ó' névmás, mini,ß"szóköté| kivánja, hihetöleg 
maga a’ harmad. nzemély , ü többele, de már ó-re váltò'ztatva. 



f7.3 
helyett lön nevet. Eredetiformájában fenvan e’ bix-to- 
kos névmásbàn: enyém,_ melly eleinte én-én lévén , 
_utóbb a’ lágyi'tott eny~ém-re változott; de máshnl el, 
vesztvén hangvonását, lesz ein ’s így szinte, mint a’ 
többes ragasztéka, a’ hangrend’ törvényeit követi, р. o. 
baj- om, kes-em, tíikrpöm ’stb.; 

2) ed, maga a’~te másod. személy. ne'vmá., elöre bo. 
csátván hangzóját ’s kemény t betüjét lágyabb d-re vál 
мыши. lgy lön a’ te személ’y névmásból és ed rages?. 
tékból: te- ed, azután: {её-ей ‚ végre tî-ed. ‘Пта 
zásokat azokat okozza és szenvedi, mellyeket az elöbhi, 
p.o.baj--od, kez-ed’stb.; ' 

3) e, maga az ó' harmadik személy. névmás, melly. 
ben, mivel hajdnn lehelettel is mondatott, a’ v e’sj за 
ját eredeti betíi. Hajdan az o" hihQetöleg за?“ hangzo'já.. " 
val ragasztatott, de ke'söbben hangzója változviin , e', ve'. 
je' lett, mint az ó'-bôl e's ve' ragasztékból Сайта“ övé 
birtokos névmásban és a? nevek’fiíggetlen birtokosában, 
11.0. nré elôfordlil. Övé birtokos ne'vmást azonban he 
lyesebb ó' névmásból e's e' ragaszte'khól штаммы, 
inert hangrendünk szerint (22. §. 1.) hangzó elott álló ó' 
hangzókból kifeslik a’ v ’s maga megrövidiil Еду: ó'~e', ' 
ò'-ve'. Utóbb kíilönség’ okáért e,je ragasztékkä rövidiili', 
söt e helyett z' is inondatott és iratott, mint ma is mond’ 
ják némelly helyeken és a’ nek ragasztékkal mindeniitt.. 
Ragaszta'skor azon változásokat okozza a’ neiiekben, 
mellyeket az em, szenvedi pedig ezeket: a) minden vég-, 
hangzo' után felveszi a' j betiit , mint: fá-j a: ß) vnstag 
hangiíakhoz a, vékony hangiiakhoze formában járúl, p.o_. 
lá b- a, sz ék-e’, у) mìndnyájoknál, de fôkép vastag han 
giiaknál , b, p, d, t, g, k, ty, п, ny, f. т, l, r véghetük 
ntán, ismét gyakran fele'led a’ j, mint: k ‘Пар-111, söt 
ez sziszegök utánjs megtörte'nik, csakhogy ekkor а’) 
is sziszegöre válto‘zik így;-város-ja, város-sa; 
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nzonban e’ kettôzîîetést többńyire elmellôzzük , р. о. 
város-a ’sth.; M 

4) ilu/a. llévai (Elab. Gram. l. 349- lap.) szerint 
maga az emek em-ne'k rendes többese; -de yez állítás 
ellen а‘ nyelvhasonlat szól, mert ôseink az egyeshen, 
mint látók, nyilván az eredeti egyes számú személyes 
ne'vmásokból alkoták a’ személyragasztékokat, Идет 
kezôleg a’ többesben is a’ szennély. nevmásnk többesé 
böl Вене“: alkotniok szeme'lyragasztékokat. Azért e’ra 
датам: helyesebben sármaztalhatni az elsô személy, 
névmás’ eredeti mii vagy kettóztetett mük többeséböl 
а), mint ezt nyilván mutatják а’ sl'rbesze'db.; ös-e-m iik, 
ur-omkà vagy- muk, vimágy-a-muk szavak. 
Mük ragaszte'kunk' eredetise'gót az elsö olly világosan 
mutatja , hogy benne az e betüt kapocsbetüne'l egyébnek 
nem tarthatni; annál vis keveslxé, mivel a’ harmadik: 
“аду-111111: e’ragaszfékot tìsztán mutatja, az ur-o-mkx 
vimágy-a- или!‘ pedig nyilván láttntják: mint Иду“ 
tatott e’ ragasztás >a e's о által ’s mint pótoltatott а” 
m ü k-böl kitolt hangzó más betl'î által , u г - m u k helyrett 
mondván: ‘изо-ШК. Erösl'ti ezt az is, hogy, mint 
ntóbbi már nyomtatott nyelvemlékeìnk mutatják , e’ ra. 
gasztélc még akkor is , midön már m-je 1am-re változott, 
ßokáig o és o" betüvel ragasztatott így: onk, önk ’à 
он!‘ késöbben lett unk , ü nk. Származata ez: a’ ket 
tó'ztetett mii-bô! leve mü- m ük , ebböl, elhagyván az 
utólsó ü-t, mii-mk, azután mii-e-mk ’s végre mü. 
e-nk vagy miv-e-nk. A’ neveknél eleinte 6s ¿mük,' 
ur-muk, azután ös-ö.-mk, про-1111:, továbbá 
ös-ö`-nk,nr-o-nk,végre 115—й-п1‹‚‘ц-и—п|;:‚ 

а) Е’ származtalást Révai il említi az ide'zett helyen; de ig? 
Спи} fejté ki. мы Nyelvtudományi Pályalnunkák. Budi'u?,-` 
183,4. l. Köt. 30. s'. k. hpp. ' 

\ 
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5) tük; а‘ másod. személy. névmás" szaporított, 
saját többese: tü-ek, tü-k az előbbi ragaszték, ha? 
sonlata szerint. Származata ez: а’ tü többes összetéve 
а’ szaporított tük többessel adá a’ tü-tük-öt, innen 
könnyebb hang” kedvéért lőn: tü-e-tek, rtü-¢=,~-tök 
’s végre ti-e-tek. A’ nevekhez hajdan többnyire ka 

ì pocs betű nélkűl ragadt, marnagyobb részint e, а, ò'rit 
kábban a betíít kiván ’s eredeti ü betüjét в, о, д-ге vál 
toztatja , p. 0.1áb-a-tok, ('is-e-tök:I 

6) iik, maga az egyes harmadik személy névmás” 
szaporított többese , melly hozzá forradván azon személy” 
saját ü többeséhez, lőn a’ u-t p kifejtve; ü-v-ük, 
ii- v-ék ’s innen öv - ék. Ragasztáskor azon törvénye 
ket követi, mellyeket az e. Különösen vastag hangú ne 
vekhez o, vékony hanglíakhoz többször à' mint e hang 
zóval járál, kivált ha a’ szóban egyébként is sok az e, 
p. o. u r- 0 k ‚ k es e s e t - ö k. Sőt néha nagyobb világost 

-ság’ és szép hangzat” okáért a’ régi u'e's új hangzó kel 
lemmel élesztetik fel így: Н b- u k , k e xr e s e (‚й k 'stb. 

60. §. Birtokos névmásaink több birtokra nézve. 
Ha több birtok tartozik egy vagy több személyhez, 

kétségkívül a’ bil-tok’ nevét előbb többesbe kell lenni ’_s 
azután (függeszteni hozzá azon ragasztékokat , mellyel; 
az egy vagy több személyt jelentik. Ezen esetben a’ bir 
tok’ töbhese't egy hozzá toldott magányosz', vagy aés 
3-től megelőzött'z' ’s így az', ez' ragasztékkal készl'tjük, 
melly bizonytalan eredetü гавани“: a’ zsidó és finn nyelve 
ben is előjő illy értelemmel a). `Szeme'lyragzïnszte'kainl'; 
itt ezek: t i 

a) Révai (Elab. Gramm. l, 200 lap) e’ragal‘ztékot egynek véli a! 
zsidó im többen 'ragasztékkal , melly birtokos állapotban ¿wé 
vagy í-vé _lm_rlúl, 's а‘ zsidó jam -ten ger szóból származ 
„tatja, mint mondjuk: tenger nép е‘ helyett: aok .nép? 
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1) im, melly а’ név’ z' birtokos‘többese'böl ё; em 
raîgaszték végbetüjéböl áll. Igy е?‘ vagy lágyított elly 
elsö szeme'lyes névmás‘~bìrtokos többese lesz , en y_- ei 
’5 ragasztékkal (они: е п у-е1т nem e n y 1 m e k, 
mint hibásan mondatik, magános birtokos ne'vmás.- Ne? 
vekböl hasonlo'an , р. о. k ez-eì- m , 1 á bva i- m. Az 
z' töbhségragaszték közveletlenůljárúlt hajdan bármelly 
töszóhoz igy: csi llag-i-m, ajak-i-m, utóbb szo 
kásba jött' az а vagy e ’s ja vagyje közbevetéssel lá 

`gyl'tani, mint: csillag-ai-m, báb-jai-ln, melly 
közbevete's, úgy láfszik, az egyes llarmadik szeme'lybñl` 
csuszott ide; azonban a’ régi forma helyesen, kivált ve’ 
kony hangú szavaknál ’s továhbi ragasztáskor kellem~ 

. mel is álll'ttatik vissza l'gy: ö r ö m - i In, b a r át -im stb. 

2) lid, melly al birtok’z' többes és' második szeme'ly’ 
ed vagy a’ ragasztékából äll. A’ második >szeme'lyes név 
más’ birtokos többese lesz: t`e-_- ei ’s d-vel loldva: te - е 1-(1 

еЬЬб1: ti- е 1 - d magányos birtokos névmás. 112151152 
tása ‘поп törvényeket követi ‚ mellyeket az elöbbiá 
р. о. csillag-a'i~d, csillag-id , будний-(1 ‚ 
ö r_ ö m -- i- d ; ' I ' 

3) z'. Törvényesen itl: o" ‘аду átváltozva a, e volna 
a’ ragaszték l'gy‘: láb _ni-a, k ez-ei-e, melly aésc 
Révaì’ véler'nénye szerént zlre is változott igy: l`á Ь - ai - 1, 
„ъ, - е1 -i, ’s ebböl lett mtán едут ы, elhngyva:A 
k e z ei, lá b ai. Ez' formäban ragadván ó' szeme'lyes ’ 
névmáshoz lesz: öv - ei önálló birtokos névmás; 

 

Könnyl’i ug’yan belátni, hogy im szó’ végbetüje nem епи 
vén világosan, mint a' latin nem ejte' Еду т betiijét hangzó 
elôtt, aôt közbelzédben és versben el 15 nyelé. Quìntile 
Inst» O rat. 1X. 4, 40., mìke'p szármnzhátoli belo'le az i 
ragalzték; de hogy épen a’ jam lzóból eredett nzért, тег! 
lo k nép helyetl tenger nép is mondjuk, igen gyenge 
ßlßpon épült Мишени“. ' 
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4) ink. mellyben а’: i îsmét а’ bírtok’ többese, n); 
pedîg az iin/ì eredetikép milk îöbbe névmás’ marade'ka. 
Elôremenô e betíivel forradván az elsö szemëlyes név 
más’ mz' többeséhez, lesv. mi -ei-nk önálló birtokos 
névmás. Nevekhez u'gy гады! , mint im; 

5) ite/e, z' az elâbbi, lek а’ szaporl'tott ¿ü töb 
bes. Elöre “Идёт! e-vel fo'rradva'n a’ második szemé‘ 
lyes névmás’ lz' îöbbeséhez, вы?" а’ tileì-tek magá 
nyos bírtokos névmást. Ragasztáskor a’ nevekne'l (о); 
és tò‘Ã-re változik; 

б) й, z' а’ birtok’ többese, Ã az ó' névmás' ¿ik 16!) 
besének maradéka. Ez a’ harmadìk személyes névmás ü- 

/vagy ó' tölbbeséhez elöre bocsátott еще! гадафийп , szár 
mazik az ö v'.e.i l: önálló birfnkos névmás. Nevekhez 
hasonlóan forrad: Вене i ~ k, 11i b-aì. k.~ 

6l. ё. Személyes névmásaink a’ viszonyszavak 
kal és ragaszlékokkal.' ‚ 

У 

‘ ̀ Mint másholfâfh §.-) emh'tôk, vis‘zonyragasztékink 
és szavaink csak fönév vagy fönév gyanánt vett szo' után 
állhatnak , aze'rt mind független mind >birtokoß neveink 
her., szám neveinÍihez , sôt mellékneveinkhez és névmá 
„мы“ is toldatnak; személyes névmásnìnk azonban 
a’ nevekétöl elütô módon szövetkeznek velekf Nevek’ 

módjára csalk a’ szenvedö ragas-ztékot veszìk fel Еду: 
engem, téged , öt, minket, titeket, óket; a’ 
többiekhez ’s a’ viszonyszavakhoz рейда, kive'vén a” va 
on, ‘Л, мы és o’la szavakat, személyragaszte'kok for 

` 

` radnak a’ személyes névmások különféle viszonyainak 
kifejezésére, mîntcgy jelentvén, hngy а’ vìszony ezen 
vagy azon személyhez tartozik , ennek ‘газу annak Мг 
toka. Következôleg a’ ragaszta's e'pen lígy történik ke 
Пей módra, mint a’ birás’ kifejeze'se, mellyben hason 
lóan elömegy a’ bìrtok’ neve ’s вылез raged n’ birtokost 

` 
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kifej'ez'ôv szeme'lymgaszte'k ‚ р. o. n e k - e m , n e k - ed , 
nek-i (nek-e' helyett), nek-iink, nek-tek,»- 
neki-k; nélk‘iil-em (nem nálam nélkül), néLI 
kill-ed, nélkül-e sib; 

’ 62. §. Össze‘rett névmásaink. 
Szokás nyelvünliben- hathatósság’ pkáért а’ szeme"~ 

lyes névmásokat összetenni ’s ha'romféle az illy 6551г 
tett névmásunk. Egyik az elöadott szeme'lyes ne'vmások-< 
ból ’s régi en névlnás'ból származik (Révai Elalr. Gramm. 
l, 359.1ар.)13у:6п-е11, ten‘en, ön-ön, min-en 
t in - en , ö n- ö п , vagy erôsb ejtés végett nz els'ö n-t 
ke'ttôztetve': ennen, tennen , ö nnön lrtbM A’y másik 
kettöv fônévböl és szeme'lyes ragasztékokból összeal- . 
kotva, körülìrás állalfejezi ki a’ szeme'lyes ne'vmásokat, 
miké'p'a’ keleti nyelvekben szokás az ember’ mivoltához 
tnrtòzó dolgnk’ neveìt szemé'lyes ragasztékokkàl meg: 
toldva a’ szeme'lyek’ liathatósb kifejezése’re fordílani а)ы 
111у értelemben van nyelvünkben e’ két névmás: ma 
gam, magad sth. és a’csonka, bennünket, ben'. 
ne teket. Hévai (Antiquit. Lit. Hung. 182'. §. és Elalv. 
Gramm. I, 361 lap.) szerint ezen а’ zsidókkal e's 111111101: 
kal közös sznvunk mag, az ósnyelvben annyit tón, 
mìnt a’ latin lnedulla, vite'llum, cor, ’s e’ jelenë 
tése'ne'l fuogva‘ személyes ragasztékokkal megtoldva „lle-- 
lyesnek lite'ltetelt a" személyek' hathatósb kifejezésére, 
шагам р.0. annyit jelentve'n, mint medulla mei, 
personakmei, vâgy ipse ego. Szerinte a’ másik 
személyes névmás’ ben elsó' része 15, melly ma‘ csak 
viszonyozó, hajdan való név volt ’s annyit иже, mintl 

 

a) Igy e' latin névmást' ipse ego' a" zsidó majd lélek, majd 
clout, test, az árábmajd lzem,`majrf l'élek és 5:11!’ 
lem шины ìrja körůl. N. Gelenìus Hebräi. 
Gramm. |22, §. 
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а` latin me’dìetas, ‘мены, intìmum; ragasz` 
îékkal ШИН‘ tehár felvétetelt а’ заетёТуеК’ hathntosb 
kifejezésére, de csak а’ többes elsô és második személy 

I ben шагам fen. --- Végre а’ névnlásokra is Штаты! а’ 
keleti nyelvokben szokott kettözß‘etés. lgy mind az egy 
szerl'i mind az вине", tennen stb. ne'vmásoknt ele* 
jekbe гений!‘ а’ magam, magad sib. névmáso'knak 
а’ személyek’ még hathatósb kifejezésére, p. o. én ma 
gam, te шагам], sth. en nen lnagam, tennen шн 
gad, önnön maga, mi nnen magunk Ъ“). Régi 
iróink ezekkel mind l'gy e'ltek‘, régiebb nyelvtanitóink 
is mind hasonlóan vtllm'fják: llibáznak tehát, kik a1, 
б n ön névmást tévén mind az' egyeshen mînd a’ többes 
ben a’ ‘падет ’stb. n~îvmásnk‘ eleibe ,'l'gy ìrnak: ös- ‘ 
nön шагаю, önnön magali sib. 

r 

63. ё. Mutaló és vísszahozó névmásaînk` 

` Áz és ez mu’tató névmásainkban a’ z ercdetì Зуб 
!«гёгЬеШ ’s azéri; öseink аж mássalhangzón kèzdödö sza 
vak elôtt is megińrt'ák. lgy ‚а‘` sl'rbeszédben elöjô: ez 
ulunkás “Мёд, ez léleke'rt. Hasdnlóan törfént‘a’ 
úszonyragasztékok elött is , p. 0. а zból, ez ne k; de 
eten esetbeu utóhb szép hang’ kedvée'rt а’ z betl'ì nlly 
mássallmngzóra változottv, melly'en kezdödfek a’ гадан 
tékok , mint: a n n a k ‚ е Ь Ь öl ’slb. БЫ van példa, hogy 
nevek és ne'vmátsok elôít is így váltbzott, p. о. Komjá 
Ihina’l: atte fe le Б arát o d sth` Mai szokás szerìnï: 
mutafó nëvma'saìnkat mássalhangún kezdödö szavak elò'tt 
z nélkůl irjukl ’s èlmaradáeát vonássaljegyezzíík a’ пе 
`vek és ne'vmásnk elölt p. o. a’ világ; de mîdô'n hoz. 
za'jok vìszunyragasztékqkat toldunk, z betüjöket a’ га 
guszte’k’ mássalhangzójára “Кошачий így: erre, ar. 
rn; ehhez, ahhoz; ettöl, attól Stb. E’ muta'tó 
ne'vmásokat ne'ha on és en ragasztëkkal ШИНЫ‘, l'gy: 



Ae0 
мол, azen; néha pedig am és'em szótagot lesiünl: 
èlejökbe: am а 2 , emez. 

Visszahozó névmás három van nyelvíinkben: ki, 
melly, mi. Ki‘vel személyekröl, melly~el haláro 
zntt, |ni~vel határozatlan dolgokról éliink. Szokás ná. 
lunk e’ 111110111 1’15521111026 névlnást összeküirii e’szavak‘ 
kal, akar, vala, né i'gy: а|1а111‹1‚‹ча1а111‚ néki; 
akarmelly, valamelly, némelly; nkarlniq 

`v n la mi, n 61111. N 6 ki személyrôl mondatott határo-l 
zallanúl mint ki; de 111111’ 011111111. Némì szót nemíi 
szóval is sznktuk összekötni l'gy: n 6 min e m l'î ’stb. --' 
ki és mi visszahozó névmásokkal kérdezô névmások 
gyan'ánt is e'lünk 11). ` 

n 

ь. 

В) А’ praedicalumot illetò' szavak’ ragaszlása. 

64. §. А’ melléknév’ ragaszlása. 
A’ melléknev o'lly jegyét ndja elo' a'fönévnek, melly* 

G_Lben még "аду nem gondo'ltatott, "аду világosan ki nem 
'fejeztetcth Nagyòbhŕtja tehát a’ fönév’ fogalmát, ennek 
bizonyns minenliíségét lulajdonítváln, ’s így vele egy‘Ñ 
fogalmnba olvadván >ösfsze. А’ 11161161111611’ számáról ’s 
egyéb, a’ fônevekéivel egyenlö, viszonyairól szoros e'r-` 
telemlie'n szó sem lehet, тег: azon viszorryok csak ön 
a'lló,dolgnknál, lellát fôneveknél, jöhelnek eló'; hanem, 
mivel az általa jcgyze'tt mìnemiiség mnjd nagyobb majd 
kischb me'rtékben mutatkozik, ’s e’ me'rték’ mekkora 
sa'ga ‘аду csak- magában, ‘аду más néha különbözö, 
legtöbbnyire pedig azon minemůségů tárgyával össz‘e'<4 

 

a) Ki ne'vmáaunk hnsonlíl más nyelvekéihez, р. 0. 6‘ 1161-6026 
ne'vmás sanskril él törükůl: kim; perláúl: ki, latin. q ui n , 
qu i: cseliül ky; 'lappúl kä. Tùd. Буй] t. |833. Xl. kill. 
4Q. lap. `А’ 251116 vilszahozó névmás néhn k i , a’ kérdezó'. mli. 
N. G esenìul Нет-111. Gram. 89. lap. 

` hason 
\ 1 

n 

` 
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hasonln'tva határoztatik meg , e' viszonyát ös s zehn 
s o n l И: á s által fejezzük ki. Ezen vìszonynak két le'p. 
csöje van , mint a’ minemüség' mértéke иду csak еду 
különbözô , detöbbnyire azon minemíise'gl'î tárgyéval ha 
sonh'ttatik össze ’s ezt nevezik h a s о п l1' t ó lé p c s 6 
n e k , vagy mindazokéval , mellyek azon minemüséggel 
bírnak, ’s ez a’ felmuló lép csô. 

Rëvai (БЫ). Gramm. I. 215 lap.) a’ Iapp nyelv’ ha 
.sonlatánál fogva, mellyben a’hasonll'tás ab, ub гадан 
tékkal тегу végbe, és abla vagy kurtítva ab szó egy 
e'rtelmů a’mìbó' szavrunkkal, azt véli, hogy nálunk a’ha 
sonll'tó lépcsö’ ke'pzöje a’ bô' szó, hangzóját ragasztáskor 
elöre bocsa'tván: ò‘b , illö változással ab -csak n а g y 
melléknevünknél ob- eb. Ezen М szó hajdan bíínek is 
mondatott, honnanlön fordx'tva üb a’hasonll'ta's’ megjegy 
zésére, p. о. nagy-u b Erdôsine'l (Ján. lV.Fej. 12. V). 
Ragasztáskor azon változásokat szenvedi, mellyeket a’ 
többes’ ragasztéka, kivévén, Воду z' hangzón végzödö 
nevekllez, hangzó nélkíil ragad {Будды i-bb. Ere 
dete szerìnt csak еду b-vel kellene irni, mint a’ régìek 
g, Ã, l, n, ny, r, s, sz, z végbetük után Еще“: ’s az uto'lsó 
három után ma is iratik; de mîvel hangzo'n kezdödö 
ragaszték’ huzzá járultakor az eités kettözteti a’ b-t р. о. 
gaz d aga b b at,> többnyire két b-vel iratìk. Különös az 
nyelvünkben, hogy e' ragasztékot némelly föneveìnk is 
elfogadják, mint: gaz-abb, em be r-ebb в“). 

А’ felmuló lépcsò' az összehasonlítóból készůl, elébe 
>téve'n le g szót , p. o. le g n ag yo b b. E’ ragasztékot 
némellyek a’ le g arab szóval egynek tartják, melly 
annyi , mint superfluus ‘аду ingens copiaA 
(Nagy Parallelism. inter lingvas Orient. cum Hungar. 
Pest. 1832, 17. lap.) ’s innen összehasonll'tásunk’ ezen „ 

_lépcsôje is körülirással ke’szül, e's hajdan lnáskép is azo 
kott körůlìratni. 

6 
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65. Ф. Az ige és kölönféle lnemei. 
Az ige valamelly praedicalumot lulajdonítván a' sub-i 

jectunmak, egyszersmind а’ kapcsolatnt is magában ‘0818! 
ja, következôleg lnìndig bizonyos lninelniíse'get ‘аду álla 
point jelcnt, t. i. müvelö vagy nem můvelô állapotnt. На 
a’ müvelô‘állapotot más {да-дуга áthatva adje elö, á t h а 
tó. ‘аду mivelillyenkormindìg valóságosmüvelö értel 
Inet Кофе! magában, In ii velô; ha рой; a’ lníivelô álla 
рот: más kültárgyra й! nem hatva fejezì ki, ligy szinte ha 
nem müvelò' állapotot jelent, й! h а t h a t u tl a n иду kö 
zéprendl'î igének mondalik. Továbbá valamint a’ nlüvelö 
lehet a’ mondás’ subjectuma, ligy a’ müvelést szenvedô 
is lehet az; ha tehát az ige valamelly müvelés’ szenve 
de'sét adje eló , s z e n v e d ö n e k nevezletik. Szenvedö 
ńgy lesz a’ müvelôbôl, ha ebbó'l elölib müveltetót csi 
nálunk ’s azután ¿1l-kel megtoldjuk, inert а’ můveltetò' 
képzôhöz tartozó személy másik’ közbejöltévcl ’s Еду 
távolabbról inüvelvén , а’ töìgéhez tartozó szeme'lyt ezen 
ige’ e'rtelmét szenvedôve' teszi , az il.' pedig и! okozza, 
hogy elhngyván a’ miivelés' lárgyát, а’ müveltetô kép 
zöhöz tartuzó személy is ugyan azon értelmet szenvednì 
értessék, mint ennek illy erejét nyilván lnutatják némelly 
xniivelô îge'ink, mellyek általa egyenest szenvedö e'rtelmet 
nyernek , p. о. tö r müvelô, de tör i k már szenvedô. 
Régen alkot már nyelvünk Еду szenvedöt, mert ezen nlko- l 
tás шайб minden nyelvemlékünkben elöjó , ’s lígy látszik, 
már Asiában éle vele, тег! az Urali nyclva'g is így ke' 
szl'ti szenvedöjét а). Hibáznak tehát mind azok, kik «il 
és Ш, mind azok, kik odz'k, ò‘llz'k ke'pzövel akarnak szen 
vedôt alkolni , тег: az elsô nem ige'böl , hanem nevek 
böl származtat szenvedö ërtelml'i de köze'pneml'i ige’ket, 
:liz utólsó рейд nem szenvedö hanem viszontagló ige'kt 

 

a) Rémi Antìqnit. Literal. Hunger. l. 14|. §. ‘ 
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‚зиШ. Mégrosszabblil szo'lnak, kìkmüveltetöbölkoholnak 
o'dz'k , ó'd'il: végzetíi igét , meri: illy szólásnak nyelvemlé# 
keinkben sehol nincs nyoma, sôt a1. önmagával ellen. 
kezìk, az et c's let képzö más által véghez vitt, az 
‘ММ, ó'dz'k ellenhen csak magábnn ye'gbe ment cseleke 
detet jelentvén. 

Ezeken kivíil vannak még származtatott ige'ink, 
mellyek eredeti `1е1епи5вй1<теней némelly képzôk áltnl 
jegyzett másod jelentéásel is birnak. Nevezetesek kö' 
zöttök: 1) а’ vis z о п t ag l ó , melly magában maga 
által véghez vìtt müvelést vagy szenvede'st jelent, р. о. 
ereszkedìk,_tolódik; 2) а’ müveltetö, melly 
más által végbe И“ cselekedetet теги, р. o. ira f; 3) 
a’ llató., melly az ‘Шарм’ jelentésén МИН tehetséget 
is jegyez, p. o. irhat stb. 

66. §. Az ige’ személyei és számai. 

Minden ige a’ subjectumnak bizonyos ‘Шарма! tu 
lajdom't, a’ subjectum рейд elsö, másndik vagy har 
mndik személy lehet; következöleg az ige is e’ hál'mń 
személy közůl egyikhez tartozik. Azutńn mint e’ szemé 
lyçk az egyes ‘аду többes számban vfannak, az ige is 
követi e’ különösséget. lge'inknél e’ `személyes viszonyt 
személy ragasztékbk által szoktuk kifejezni, mellyek 
az igékkel összeforradván , mindalnnyi körülirást 
tesznek. I 

67|. Az ige’ idôi. 
Mido'n a’ subjectumnak praedicafnmot tulejdoun'tunk, 

vagy nem tekintjük az idöt, mellyben ez amazt illeti, 
‘газу ezen idöt is meghatározzuk , ’s e’ viszonyt fejezi 
ki az ige’ ideje. Az idö ve'getlen, mellynek ezonban еду 
pontját érezzük ‘s ш jee n n e k , a’ mi ezt megelözi, 
multnak, а’ mi követi, ‚ПЛ/бис!‘ mondjuk. Tehát 

\ 6 l 
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a' jelenirlôt tekintvén, az igének e’ hzirom v i s жопу 
talan ideje lehet. Azonban töbh múlt esetet is össze 
hnsonlíthatunk egymás közt ямы: .közelebbi meghatá 
rozása „Еве“, ha еду": а’ másìk elôtt történt e , ‘аду 
nem; `сайте lîgy tôbb jövö esetet is , valljon egyik а’ 
mási'k elôtt megy e végbe "аду nem, ’s innen szár 
maznak a’ viszonyos ì'dôk. E’ különféle eseteket 
ezekre szorx'thatjuk: i) az ìdo't me'rhetni a’ jelenhez ’s 
ekkor a’ praedicatum ‘аду illcti n’ subjectumot, o. 
irok, vagy már többé nem illeti, p. o. irtam; 2) 
az idôt me'rhetni а’ multhoz ’s ekkor a’ praedicatum ‘аду 
ìllelé а’ subjectumot, р. 0. irék , газу már ne/m illette 
р. о. irtam vala; 3) az idöt mérhetni a’ jövöhöz 
’s ekkor а’ praedicatum vagy ìlletni ‘ода a’ subjectu 
mot, p. о. irni fogok, vagy nem fogjailletni, p. o. 
ira n d о k. lnnen ~ezek az МЫ‘: jelen ‚ fe'lmúlt , múlt, 
legmultabb, elsö e's 2-dik jövô. 

Köziilök csak ha'romnak- van nyelvünkben saját je 
'gye, 1) a’ fe’lmultnak jegye d, e, melly hajdan hihctöleg 
va volt ’s maga a’ va-gyon ige’ Agyökere (Révaì Elab. 
Gramm. ll. 646. lap.) v betù’je’l'ragasztás közben már 
rég'ótn elhagyatik ezen idöben , de épen marad a’ része 
sülöben, p. о. ad va; 2) а’ multnak jegye lie'vai не. 
rint (Elab. Gramm. ll. 669 lnp, lap.) tó', le szavacská 
böl lön vngy {вып а’ te vagy it gyöke'rige’böl. Издан 
táskor hangzója mindig elömegy ’s а’ hangrend szabá 
lyait követi, t betüje pedîg erôsb hangzás okáért meg 
kettôztetik, sôt hangzo'ja’ kiszorultával pusztán is ra.. 
вы! а’ hangzón e's l, ly, n, ny, r mássalhangzón vég‘zödö 
агент; 3) a’ másodìk jövönek а’ jegye a’ biznnytalan 
eredetů and, end a). Hibásan tartják ne'mellyek az igy 

 

ц) Révnì (Elab. Gramm. ll. 763 lap.) e' ragalzlékot az óemyelv"- 
bôl lzármazottnak ’s a' zsidó ‘Мёд jövöt jelentô azóval 
egyértelmúnek tarìja, melly nálunk , t betüje п-ге változ 

l 
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származott idói: elsö jövänek, mei-t mind jelesb régi 
nyelvtani'lóìnk csak másndiknak állítják, mind régi 
iróinknál egyedl'il illy értelemben jö elö , p. >o. а’ régi 
sirbeszédben: ki паров ееп‹1б1ешБуйшЫсвиПч 
halálnak Ahaláláal halsz. Szinte hìbáznak, kik 
ш vélik, mintha öeeink közelebbrôl megesmerkedve'n , 
a’ latin nyelvvel', eî jövöt az andas, сиди: latin szóke'p 
zöbôl koholták volna; mert akkor csak szenvedô értel 
nlének kellene lennì mint а’ latinban ‚ holott mi több 
nyire cselekvöleg élünk vele. Némellyek e’ ragasztékot 
ékezett hangzóval ejtik és irják; de mi röviden irjuk ‚ 
mer't régi iróink tübbnyire i'gy irják és а’ szónyomozás 
is erre látszik hajolni. Hiszem, a'jövö részesülô ezen 
idö’ egyes harmadik személyéböl származik o" tagesz 
tékknl, ezt pedig мы sem irja vouással. 

Saja'tsága az nyelvünknek, hogy az elsö jövôt ren-d. 
szerint jelenvalóval iezi ki, mint multtal a’ zsidó, da 
hogy ekkor bizonyosan észrevétessék, milly idöt jelenl, 
elébe teszi a’ jövôt mutató majd, holnfip ВЦ). Sza 
vakat. Azonban ujabb iróìnk a’ тётя: nyelv’ példájára 
új jövöt alkottanak, fog igét toldván n’ határozatlan 
hoz, р. о. irni fog, melly jövö már szinte a’ köz 

l nyelvbe is Минет.‘ Nélnellyek mind ezen körůlirt jövöt 
mind az and, end ragasztékkal‘készültet töige gyanánt 
vév‘e a’ tübbi idön és módon Мышцы“ Nyelvüuk’ 
törte'netében, kivévén a’ némellyeknélelöforduló “Пан. 
da ni, k é r e n d e n i haiárpzatlanokat , egyiknek since 
пуста, ’s Vazon felí'xl, hugy a’ körůlirtnak ragasztása 
nyelvünk’ rövidségét szůkse'gteleniil sérti, a’ гадания- ` 
suk által ererlt ‘ошибка! értelemtévesztés nélkůl nláskép 

 

ván, «hid szótaggá olvada, mint р. o. b'll-ból iin! leve. "é 
lenne'nyét u’ Iapp w ä n t és német' A bn d un g lzó‘ halon 
latával lámagatja; de , mivel e’ szavucska jelentésénak 
nyelvünkben lemmi egyéb nyoma nincsen ‚ talán nem мы“ 
ha поп fejœgeœ'u bizonytalannak valljuk. ‚ 
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is kîfejezhetjük. lgéinknek szoros e'rtelemben nincs leg 
multabb ideje, és >körülirt illy kifejezéseink: adtam 
vala, adtam 'volna, adtam Iegyen , ad`tam 
volt az egyes ke't elsö és mind a’ három többes sze 
lnélyre nézve ellenmondást Милана!‘ magokban foglnlni, 
mivel a' segédige mìndig az egyes harmadik személyben' 
uml-ad, holott re'gente hihelöleg a’ föigével személyben 
és számban megegyezelt (Révai Elab. Gramm. ll. 699 
és 78() lap). Különben ezekre , kivéve'n а’, kötô mód’ leg 
multabbját, nincs sziikségünk; ebben pedig a’ keleti 
nyelvek’ példájára volna даёт! személytelenül to 
vább is élhetiink. 

68. ё. Az ige’ módjai; 

Az ige magában foglalván az “Не? kapcsolatát, 
a’ subjectum és praedicatum közti viszonyt a’ gnn 
dolkozás’ három fötörvénye're nézve is kifejezi', nz az: 
elöadja ama’ viszony’ módját, mint az lehetséges, való 
“аду szükse'ges. Honnan az igének e’ három módja ke 
letkezik: a’ kötô, jelentô és parancsoló. Közíilök nyel 
vjinkben csak a’ _parancsolónak van seját jegye, а’) be 
h'i, melly Re'vai (Elali. Gramm. ll. 709. lap.) sze’rint az 
ej, hej szóh'tó szóhól ered ‚ ‘в mivel e’ szó felkiáltatván, 
a’ másodìk szeme'lyre hä?, j heliije is ugyan аж ke'pzí, 
mikor igéhez. ragad. Hangreniünk szerint a’ j külön 
féle „зимы szenved sziszegô és t betüvel végzödö 
ige'inkben (24. §.); jóllehet hajdan mindig szórosan meg 
"таит, p. o. helyhez-je, éle'sz-je а’ régi sir 
beszédben. Hnthatossn'g’ okáért па, ‚ш :zó is toldatott 
régente mìndenfe’le ige’ parancsolaljához, de mn csnk 
gid-sea ige'nkben jö elö. E1. szinte olly e'rlelmíí mint 
az ej, ‚из‘; valamint a’Lappoknál ma is divalozik (liévai 
Gramm, 11.2710 lain), птиц!‘ egyedül a’ no-sza vngy 
n о] - szn szóban. A’ kötömód a' parancsolóból készül , 
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lla ennek második szeme'lye t6 gynnánt ve'letve'n, hozzá 
tolJatnak a’ személyeket ke'pzŕi névmások. 

E’ ha'rom mód minden nyelvben megvan; de а’ т6‹1 
által kifejezett viszonyhoz bìzonyos mellékképzet járul 
ván, némelly nyclvekben más módok is fordulnak elö. 
lllyen p, o. az 0 hajtó mód, melly azon állnpotot‘fejezi 
ki, midò'n az ìtélet a’ vágyó tehetséggel téîetik visznnyba 
’s azéri: kivánságot jelenf. Nyelvünkben е’ mód’ jegye 
а’ ‚ш, ne szó, melly Révai (Elab. Gramm. ll. 732 
lap.) szerint az Urali nyelvág" по] vagy шт lszavzával 
egyezö по szavunkból eredvén, az igébe еду másod, 
módosl'tó értelmet oit, n’ kivánság’, иду mi ehhez kö- . 
zeljár, az akarat’ e's igyekezet’ értelméf. A’ kivánszig 
és vágyás mindig nlly valamit jelent, mi ieheiséges., 
azért e’ mód а’ kötôhöz számláltatik ’s annak félmúlt ide 

jét мы. ‘ 

69. §. Igeragasztásùnk’ részei. 
Az igének ido'k, módok e's személyek szerinti' vál 

tozfatása nálunk ig’e r ag as z t á 5 n а k mondatik, melly 
ben e’ llárom , egyma'stól megválasztlaató rész jö elö: 1) 
a’ töszó, azaz: а’ puszta ige, mindenkor a’jelentô mód" 
jelenìdeje'pek egyes, liszte, harmadik szeme'lye, p. n. 
vár, áll, 5201561‘),епу652(11‹);2)а21661‹' és mó 
dok’ jegyei; 3) а’ személyeket képzô ne'vmiisok. Segé 
di'll `iönnek néhol a’ mássnlhangzók’ nellezebb ejfésekor 
az a e's e rövid kapocsbetiik. A’ jelentô mód' jelenirle 
jében egyenest а’ 165261102 járulnak a’ szeme'lyeket 4al 
kotó névmások, mivel itt csak a’ puszta ige’ jelenie'se't 
kell valamelly szeme'lyre határnzni; ellenben a’többi mó 
мы?" és idôkben elôbb a’ lnód’ és idö’ jegye toldatik 
n’. iäazóhoz ’s azulán az Еду elke'szl'îlt már kòzelebbi 161‘ 
zsökhöz ragasztainak а’ 52ешё1у`е5 ne'vmásnk. -— Mivel 
igéink’ módjainak ’s ideinek jegyei mindenkor “вуза 



88 

«El 
 I f

мой ’s csak-n" személyeket képzö névmások-változnak, 
egyedůl ezeket lehet az igerngaszlás’ nemeinek megál 
lapitásában okfôül venni, mellynél fogva nyelviinkben 
három igeragasztást állítunk: egyszeríit, közepsöt és 
mulatót. 

‘ 70. §. Egyszerû igeragasztásunk. 

Egyszerů igeragnsztásunkhoz tartoznak puszla Зуб 
-keríiigéink, р. o. áll, jár, fojt, еще! Stb., mel 
lyek jelente'sre ne'zve `leginkább miivelök, majd annyi 
középneml'iek, ide esnek mindnyájan а’ miiveltetôk e's 
az ezekböhszármazott teheto'sek. E’ tiszta gyökér a’ 
hasonlat’elso" jele ezen igeragasztásban. Személyragasz 
te'kainkl itt e’ következök: 

1) az egyes számbnn. A’ harmadik személy mindig 
maga а’ tôige ’s azért szeme’lyragasztékkal nem is be' 
lyegeztetik, kivévén а’ parancsoló módban , hol а’ bé 
lyegbetl'i, tcrmészeténél fogva, а’ második személyhez 
járúl, következôleg a’ harmadìk személyt meg kell je 
gyezni. E’ végre a’ parancsoló’ második személyéhez az 
ön, illôleg változva: en, on , névmást toldjuk, p. o. 
kíildj-ön, kérj-en, adj-on. -- А’ második не 
mélyt esz, illö hangváltozással asz ’s hangzóját néha 
elhagyva s z ragasztékkal jegyezziik ‚ р. о. k iild - e s z, 
r o n t - а s z , ir -s z. Származott e’ ragaszték az ed ‘аду 
et ne'vmáshól , ennek d vagy t betüje sz-re változván а’ 
hangrend’ szabályai szerìnt (23.§. 1.). Haszontalankod 
nak, kik a1. igeregasztások’ összezavarásával la, z, sz 
végzetí'i igéinknél e’ ragasztékot al, el ragasztékkal 
akarják felcseréltetni ‚ mert legjobb iróink is csak esz 
ragnsztékkal élnek illy esethen , р. o. Telegdi (lLRész. 
440.lap): Magadnak i/ermet ás-sz,Pázmán(lmáds. 
könyv. 147.1ар): Keres-sz minket stb. А’ jelentö 
mód’ félmúlt és mlílt idejének és az óhajtó módnak egyes 

Y -. ь _- -,.._..ŕ-~_..___: 
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második személyét a’I, e'l, el, ol, öl, l ragaszte’kkal ke’. 
szi'tjük. Ennek credete bizonyialan а); mindazáltal hihe 
töleg ez is szeme'lyes névmás, valamint szeme'lyalkoto' 
egyéb ragasztékaink mind azok. Ugyanezt látszik bizo 
nyl'tani ìge'ink’ lek 65 lak ragasztéka, mellyel toldva 
az elsö személy mind az egyes mind a’ többes második 
szeme'lyre hat, akar nyilván álljon а’ szenvedô 1531152 
tékli névmá, akar alattomban e'rtessék, р. o. szeret 
lek, azaz: szeretlek te'ged "аду titeket. A’ 
lek ragasztékban ott van az е156 52е11161у‚ de едут: 
Vall vele a’ második egyes 65 többes is, az elsôt teszi 
az ek ne'vmás, honnan a’ Тенты-1161 l-nek második sze 
mélyt jelentö szónak kell lenni. --- Az elsö személyt e'Á 
ek, ök, ak, ok ragaszte'k alkotja mindenüît,- kive' 
vén a’jelentô mód’ mlilt ideje’t; mellyben em a’ sze 
me'ljragaszték ‚ р. o. k e' r t.- e m , v á r t- am. Révai 
(Elab. Gramm. I. 315 lap.) szerint ezen e'l: a’ zsidó ano/.2° 
elsö személyes névmás’ 0M ‘аду csak k2' re'sze'bôl sza'rma 
zott, mellybôl, elöre bocsátván hangzóját, 1611 {А ’s in 
nen в}. Ámbár effejtegetés’hihelöségét történeti adatok 
ból meg nem bizonyiîhatni; mindazáltal nyelvünk’ ha 
sonlatából me'ltán álll’thafjuk személyes ne'vmásnak 
e’ ragasztékunkat, annál is inkább, mivel a’ görög sym 
latin e g o 65 német ich elsö személyes ne'vmáshoz nyil 
ván hasonlít, sôt a’ régi német eli ne'vmássel (Grimm. 
Deutsche Gramm. l, 781. lap.) teljesen megegyez b). 
 

a) Talán e' ragaszte'k er] névmáshól 1611, d betíije l-re változván 
тег! ezek' felcseréle'sére mind más nyelvekben (Ne'zd Grimm. 
Deutsche lGramm. l. 306. lap. -— és Jahrbücher für willen 
achafll. Kritik. i836- Febru. 39,) mind nyelvünlibeninlál 
hatni ne'ha példât, mint pad ló, palló; ü 616, iillô. 

b) _Ek ragaszte'kunkßt lalán ne'mike'p felvilágosilja nz is , hogy 
én névmálunk szembelühiileg halonlít némelly nyelvek’ ei 
nö sprkszám nevéhçz, meri еду ne'metül ein, island. ein 

l â 
‘ё 
l 
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2) а’ töbhesben. A’ harmadik személy’ ragasztéka: 
nah, nels, ana/ŕ, ene/E maga az ò‘nò'k illôleg штата , melly 
az ò‘n ne'vmás’ többese, mint ma'r láttuk. -- A’ máso. 
dik személyé: elek, alok vagy lele, tok, tò‘ń, vmellyröl a’ 
birtukragasztékoknál szólottunk. — Az elsö személyé: 
ünk, „1mi-duk, M , maga a’ mii/.- névmás, mint a’ bi1-tok 
ragasztékok közt kifejteltük. ‚‚ 

Jegyezzük megitl: 1) hogy ezen ragasztáshoz tartozó 
‚ ige'ink, kivévén a’ hangzón és 1,]y, n, ny, r mássalhangzón 
végzôdôket, a’ mult idö’ ragasztékát teljes e'pségben fo. 
gadják el az egyes harmadik személyben, de ezen sze 
mélyen kivíîl megele'gesznek puszta t-vel, р. о. szab, 
s za b - о tt , s z a b t am stl). Kifogást szenvednek azok, 
mellyeknek t vagy d betüje elôlt mássalhangzó vagy 
hosszú hangzó áll, ’s mellyek’ ve'gszótagja hangrngást 
szenved; jóllehet a’ d~vel ve'gzödök’ nagyobb része rö 
vidi'tve is van szokásban, р. о. m o n d , m о n d о tt, 
mondottam уеду шопдгат’; 2) hogy midön mii 
velôigéink’liármelly idejl'î egyes elsô'szeme'lye az egyes 
‘аду többes ma'sodikra alkalmaztalja müvelése'l, ш, mint 
emll'tök, alak, elek vagy csak lak, lek падений: 
kal alkotjuk, р. o. szeretlek, szeretélek, sze-' 
rettelek, szeretnélek Stb. 

7l. Középsô igeragas’ztásunk.' 
Középsô igeragasztásunkra olly igéink tarloznak ‚ 

mellyeket a’ szokás {А szótaggal tolda meg, p. o. s z ü n - i k, 
s z 0 k- i k y, ir a t ~ i k. Közöttök kevés a’ miivelö , szá 
mosh a' középnemíi, mind ide számláltatnnk а’ viszon 

ned. e n, görög. Ё", laiinul: unum; egy sarkszámnevünk 
vîlzont azok’ elaô ne'vmásához, mert én némelül ic h , e k, 
island. e g, "её. ja g, görög. ¿'ïw, latin. e go. Nézd Tri 
'p'art seu de analog. lingv. Ich él Ein szónál. 
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taglók és szenvedó'k "s mind ezek’ teheiösei. E’ megbô 
vl‘ilt to'ige elsö jele а’ második igeragasztásnak. lgen 
egyszerů ’s azért könnyl'i ezen igeragasztás, mert többes 
szeme'ly" ragaszle’kai teljesen azok , mellyek az elôbbi'é, 
az egyesek pedig mindenütt e’ következök: 

А’ harmadik személy minden módban és idöben, ki. 
vévén a’ jelentö mód’ mullját, ‘megtarija az ik szótagot 
csakhogy elébe járui az idô’ és mód’ be'lyegbetüje ’s in- 
neulhangzója mind a’ két félmúltban a’ hangrend'l tör 
vénye szerint (22. §. 2.), а’ parancsolóban hathatósság’ 
okáe'rt e'-re változik. A’ jelentö mód’ multjának harma 

Ydik személye élvetvén az ill-et, megelégszìk az idô’ je 
gyéveb -- A’ második szeme'lyt mindenütt, még а’ pa 
rancsolóban is a'lragaszték alkolja а’ hangrend törvényci 
szerint változván. Erröl már felebb (71. ё.) szólottunk. 
-- Az elsò':személy mindenütt em „замены ke'szůl, 
melly, mint másutt mondottuk ,‚ maga az én névmás. 

Egyébként az elöbbi ragasztást illetö szabályok e's 
kivételek erre nézve is mind allnak. 

72. ё. Mutató igeragaszta'sunk.' 
l ` ' Müvelö igéink ’s míivelöjelentéssel birható ne'melly 
köze'pnemíiek mind az egyszerů mind a’ középsô igera 
gasztásról átmennek a’ “штаты, ha а’ cselekve'st szen 
vedŕi határozott ta'rgy nyilván kimutattatìk, “аду alat 
tomban érietik ’s ekkor az z'A-es kôznemü igétöl e’ vég 
Szo'tag elmarad. Ez is könnyů igeragasztás, személyra~ 
gasztékaì minden módban és idôben ugyanazok le've’n, 
mellyek az egyesben ’s a’ iöbbes második és liarmadik 
személyben csaknem teljesen megegyeznek a’ hirtokra- 
gasztékokkal, ’s egyedůl a’ többes elsôbcn különböznek 
так. ' 

Az egyes harmaulik szemelyt б, já', illôleg "áltozva 
vastag hangú ìgéknél «,ja, ve'kony hangúaknál i, e-,ja 
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ne'vmás alkotja, mellyröl már а‘ 1111‘101105 ragasztékok 
nál szólottunk. l'lajdan e’ névmás j betiivel toldatott a’ 
félmlílt idökhöz , р. 0. n’ mai lopá ‘аду lopná he 
lyetvt: lopáj a és lopnája iratutt. -— А’ második sze 
mélyt ed, 1116 változással ad, ad, (И névmás készi'ti 
mindenütt. Sebes kimondás által a’parancsolóban a’ne’v 
más’ hangzója ’s a’ parancsoló bélyegbetüje, kivált ha 
sziszegöre nem változott, vagy erre változva is az ige’ 
szìszegöje után elharaptatik, р. о. taker-d, aras-d~ 
stb. Az elsô személyt em, illöleg változva am, om, á‘m 
'névmás fejezi ki mindenütt. 

Különös törvény szerint a’ többesben majd minden 
idönél mind az 166’ és mód’ jegyével mind a` személy 
ragasztékokkal felkésziilt egyes harmadik személy ve'. 
tetìk közelebbi tôszónak a’ személyek’ alkotására, ’s 
innen ered a’ sok hangváltozás ezen igeragasztásban. A’ 
harmádik személy’ ragasztéka lnìndenütt az ò'li, változva 
all, ek, k névmás , melly hajdan a’ félmúlt idôkbenjbe 
tüjét megtarfá. р. 0. tisztelne'k 11е1уе111152 telné 
jek. -- A’ második személyt mindenhol t ek, tok ‚ 
t ök névmás alkotja, mellyról már a’ birtokragasztékok 
nál szólottunkœ- Az elsô slzemély’ ragasztéka itt külö 
nüs és csak ennek sajátja., az iik, uk, hévai szerint 
az ék névmás’többese , ‘газу talánmaga a’ mük, melly 
nek m betù'je kiilönség’ okäe'rt kìtolatott. Különös 11 
gyelmet érdemel e’ személy’ alkotása a’ félmúlt idôkben, 
hol a’ közelebbi tôszó épen maradván , valamint a’hoz'zá 
járuló ük e's uk 15, az egymáshoz nem simulo' hangzók 
küzépsö hangzo'ra változnak (22. §. 2.). lgy p.\o. ezek 
b61¿_i.á.uk,irná-uk, kéré-ük, kérné-ük` 

l 

` 1052: irók, 1111611; kérök, kémök. Ezeket több 
nyire l'gy alkotá a’ régiség, is l'gy tartja Erdély, ta 
m'tják nyelvtudósaînk еЁуе261е5г Erdc'ísitôl kezdve szinte 
llévaiig, követi Pázmán, Káldi ’s minden jelesb honi 
iró , mint liévai (Blub. Gramm. ll, 665 és 759~766lap-) 

/ 

\ 



93 

r lr q l ’ s l e, . megmutata sot a szonyomozas is vedi, mert ezen ige 
ragasztásban ünk, unk végzet egyik többes elsö же. 
mélyben sincs, tehát а’ félmúlt idökben sem lehet. 

73. ё. Közepsô igeragasztásunk’ védelme. 

lgeragasztásink’ kíilönségét ’s eredetiségét „мы 
hatatlanlil bizonyl'tják mind régi nyelvemlékeink ’s ujabb 
jeles iróink, mind szorgalmasabb nyelvtam'tóink. A’ 
Révaitól (Elab. Gramm. Il. 885 s’ k. lap) felhozott tö 
mény sok példáb`ól négy legrégîebb sa'rbeszédet emll'tjük, 
mellyben mind a’ három igeragasztás tökéletesen ’s épen 
ligy fordúl elö, mint állítottuk. Nyelvtanl'tóin'k köziil a’ 
jelesbek: Erdösi János1541-b., Molnár Albert 1610-b., 
Pereszle'nyi Pál 1682-b. Надо": grammaiicáikban ezeket 
uyilván tanl'tják, kiknek nyomdokát az erdélyi nyelvta» 
nl'tók hiven Кбит‘. Vannak mindazáltal, kik a’ kö 
zepsö igeragasztást nyelvünkböl ki akarnák irtani, kü 
lönfélel álokokat hordván fel ellene. Igy 

1) tótosnak kiáltják azt, тел-1: szeriptük a’ ниш 
ajkú tiszamellékiek nem esmerik, és hol vdivatozik, ott 
a’ többi rendes igéket is helytelenůl ragaszfják, mint 
vigyázzék kend stb. — Való ugyan, hogy Tisza’ 
mentében e’ ragasztás az egyszerüvel zavarva hallatik:I 
de tisztán él vele а’ dunaì két kerület, egész Erde'ly ’s 
a’ tiszai kerületek’ jó re'sze. Következöleg az ellenve 
tésůl felhozott szokás csak еду tájéké,' ennek pedig, 
magában véve, az egész nemzetre nincs tiirvényadó ha 
talma. Továbbá e’ragasztást tótonak mondani e'pen аге 
rencsétlen gondolat, mert' nyelvünkön illy tetemes ‘161 
tozást sem a’ ТЫ: sem más ne'p knem tehetett, legalább 
illy „зима: nyomára nyelvünkben sehol sem akndunk. 
De meg sem foghatni, mint tanulhatták volna. а’ Tó. 
toktól ezt a’ dunamelléki ’s erdélyi magyar-ok, kik to’ 
toknt alig esmernek. Végre ama’ hibás: v igy áz ze’k, 
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jzirjék sth. kifejezés is leginkább hallatik Debreczen’ 
táján a’ Tiszáìg, а’ tiszamelléki vidékeken ’s ennan 
szinte Pestig. 

2) Azt mondják: az т \’6Ё2е1 az ige' szenvedo'jét 
jelenti ’s azërt můvelô e'rlelmet el nem fogadhaió igé 
ket l'gy ragasztani ke’ptelenség, hogy továbbá összeza 
vartatnak általa a’ ke't igeragasztás’ személyei. -De ha 
az т végzet az ige’ szenvedöje't jelenti, а’ т111а16 ige 
ragasztás’ egyéb ve'gzeteinek is azt kell jelenteni; ez 
peilig igen 15 nagy képtelenség volna. Nem 15 foglalja 

'‚ magában a’ mutató ragasztás a’ szenvedöt, hanem a’mu 
tató névmással be'lyegzett vagy máskép meghata'rozott 
szenvedö csak mellette van, vagy alattomban értetik, 
p.0. hallom a’ harangszót, vagy: jól tuilom. 
A’ másik ok töbhet nyom, mert határozottság végelt 
csak ugynn jó volna az igeragasztások’ személyeit kü 
lönbözö ragasztékokkal alkotni; de többé nincs 1111151 
mnnkban nyelvünk’ e’ gyengéjét megorvosolni. Azután 
ellenkezöink sem különböztetik meg mindenütt a’ 52е 
mélyeket, nálok a’ szenvedö és müveltetô ige egyen. 
lóen ragasztatik több személyben. ' 

3) Ve’gre azt álll'tják, hogy a’ közepsà igerngasztás’ 
1’6661 magok sok példát hoznak е16 a’ régi irókból, 
mellyekben az ik-es igék nem ragasztattak a’ közepsö 
forma szerint. -- Nem tagadhatni, a’ sok ezeret haladó 
példák mellett találhatni látszó elte're'seket; de könnyů 
azokat megfejteni. Néhány igét a’ szokás kétféle gyö 
kérrel vön ’s aze'rt azokat kétféleke'p ragasztá, kinek 
kinek kedvére hagyván a’ velek 61651. lllyenek ezek 
pusztán: omol, 05201, bomol, romol, tündö 
köl, tün, vál, szün, tenyész, enyész, villen, 
robban, úsz, csúsz, mász, ik-ke) toldva: om 
lik, oszlik, tünik stb. Amaznkat az egyszerl'i, eze 
ket а’ 1‹62ер56 igeragasztásra vonta. Továbbá némelly 
ìgéink -mìnd müvelök mind k‘ózépnemíiek, azok az egy 
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szeri'i, ezek a’ közepsô ragasztáshoz _tartoznak, p. 0. 
111111, nyúl9 hibáz, po‘rol, рогоц, vérez, vi. 
r‘ágoz тйге1б1це11еп1эеп:11111111‘, nyulik, perzik 
sib. köze'prendl'iek. Végre ne'melly igékhez а’ ludatlan 
ság szülte lij szokás roszúl tolda ik végzetet, mint .f0 
lyik, hazudik stb. ’s mind azokhoz, mellyek ik- ' 
etlen töszóból adoz, edez, az, ez, öz ke'pzökkel 
lesznek. Ezek-hajdan puszta igék voltak, р. o. Pázmán 
nál (Kemp. Tam. 3. könyv. 2. Fej.): folyj on a’ te 
e'kesszólásod sth. Láss ezekröl többet Révainál 

(Elab. Gramm.- Il. 97S. lap) e's Guzmicsnál (Révai Mik.. 
На’ igaza a’ magyar igehajt. Stb. Tud. Gyůjt. 1826. 
VIII. köt.) 

74. Rendhagyó igéink. 

Rendhagyó igék azbk, mellyek’ tövei ragasztásknr 
némelly betů’ elhngyása vagy felvétele által különféle. 
kép változnak, egyébként pedig rendes ragasztásúak. 
lllyenek: 

1) mellyekben a’ gg elenyészik , a’ v a gy o п e's. m e 
gye n ige. Az elsônek a’ gyökere vag y,y melly a’ zsidó, 
chaldaeaì e's lapp vaj, v о: (fuit, ex t itit jelente'síi) 
szóval megegyez' ’s е’ formában ma második személyt 
jelent ‚ а’ harmadik szeme'lyben pedig ö n névmással told 
va ’s igy v a gy о п , kurtítva v a n ‚ formaban divatozik. 
A’ jelentô’ jelenidejében e’ gyökér mindenütt megmarad; 
de többi idôi a’ val, v01 igéböl lesznek, melly az 
elöbbivel bihetöleg еду eredetl'i ’s alkalmasint a’ jelen 
idíiben is szokásban volt, mint fenmav‘adt jelenidejl'i ré. 
szesülöje, а’ való, gyanl'ttatja. Jövö ideie és paran 
csoló módja nincsen.--Vagyon ige'nknek két tagndója 
van, de csak mindenik szám’ harmadik személyében: 
nincs vagy nincsen, nincsenek, sincs ‘аду 
aincsen, sincsenek, tövük а’ nincs és sincs, 
az en és enek az ön és önök névmás. --- A’ másc 
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diknak mègyen gyökere n’ me, mint mehet tehe. 
tó'je mulalja, mellyböl, midön hangzón kezdödô sze 
mélyragasztékkal bövüle ,j-t közbe szúrva lôn: {Не-Гей, 
m e-j-en ’s a’j-t gyJe változtatván: megyek, жив- 
gyen. Második szeme'lyében me gyöke'rhez et vagy 
esz ragaszték ушам’; lett: mész, mint a’köznép ejti, 
vagy keményebb hanggal: mégy, mint irni szokás. 
Van másik Юге is men vagy mén, hihetôleg a’ me 
gy e n-nek rövidítése; 

2) mellyekben az sz elenyészik. Ide számláljuk a) 
ezen hét egyszeríi gyökeret: le, te, ve, vz', liz', en', vagy 
lehelettel: leh, teh, velh sth., innen: lesz, tesz, 

\vesz stb., ’s ve'gre harmadik személy’ ragasztékával 
toldva: leszen, teszen, veszen, “иен, hi 
szen, a’ két utólsó pedig ik-kel: eszik, iszik. 
Elsô egyszerů gyökereiket tehetöseik nyilván mutatják. 

l Sz betüjök a’ jelentô’ jelenidejében mindenütt magma 
rad , a’ többi módban és idôben majd nyugszik, majd 
más betüre változik. Nyugszìk a’ jelentô’ miílljábau:` 
lett, tutt sth. és a’ „так jövôben: leend, hiend 
sth.; de az eszik, iszik igék’ múltjának szokottabb 
formája az e v e t t, iv о t t. V-re változik a’ jelentô’ fél 
multjában: le v e , teve , hol ne’hn ¿in ne'vmással tolda 
tik ’s összevonatik, p. о. le v е- ön, ión, t6 n az egyes 
ben , lö n e k , t б п е k a’ többesben. A’ parancsolóban 
gy-re vńltozik: légy, végy de az eszik, iszik 
e’ “тот mellett a’ középsô igeragasztáshoz наша 
mngát, р. o. еду“, igyál. Az óhajtóbanismét nyug 
за": az sz, de а’ két hangzó közé esö п betii kett6ztet~ 
ve едешь, р. о. ienne, hinne, ennék; ß) Ide tar 
“так azon köze’pigék, mellyekben az {А végzetet ed 
helyett ел képzô elözi meg, p. о. с s el ek es z i k` a lu 
szik, nyugszi k a’ cselekedik, aludik, nyu 
god ik helyett. Еще!‘ ed ke'pzc'ível rendes ragasztásuak, 
ellenben еда-е! az elöbbieket követik, p. o. al uszom, 

alu 
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alu vá m, пиву ék, alu n n ám.~ Kivétetik a’ jelentő 
múltjának egyes harmadik személye , melly az ‚ах-1: el 
hagyja így: al ut t, fe k й tt ’s а’ második jövője, melly 
ismét v-t vesz fel: alu va n dik stb. 

75. Az ige’ határozatlanja. 
Jóllehet az ige kizárólag n’ praedîcatumhoz tai-toz 

ván , а’ subjectummal szükségképen össze vanl kapcsolva; 
mindazáltal“ jelentését magában véve és semmi subje-I 
ctumra nem tekintve is fel lehet fogni. Az ige’ így gon 
dolt jelentését fejezi ki a’ határozatlan (infinitive). Nem 
mód ez tehát, mert nem tartozik a’ praedìcatumhoz, nem 
is foglalja magában a’ kapcsolatot. I 

Képzöje nyelvünkben a’ ni szavacska, mellynek je 
lentése Révai” (Elab. Gramm. ll. 184 lap.) minden fej 
tegelése mellett homályos. E’ szavacska a’ hangzón és 
egy mássalhangzón végződő igékhez tisztán, a’ többi 
hez elébe szúrt a, c segédhangzóval járulván, abból 
mintegy főnevet csinál. Mivel pedig ez gyűjtő és elvont 
főnév , többese nem lehet, ’s csak néha , midőn a’ mel 
lette álló ige kívánja, fejezi ki a’ szenvedő ragnsztékií 
nevet. lgy ezen kifejezés: ir ni ak ar ok ez helyett 

4 áll: írást akar o k. Sőt ez okból szinte úgy elfogadja 
a’ személyragasztéko'kat, mint a’ birtokos név, ’s ekkor 
az első és második személy ragasztéka mindenik szám 
ban kiüti a’ hatarozatlannak z' hangzóját , de а’ harma 
dik meghagyja, 

76. §. A’ részesülők. 
А’ részesülő igéből származott melléknév, ’sk 

a’ főnév, bizonyos időbeli állapotját jelenti. Honnan а’ 
melléknév’ minden viszonyával bir ’s е’ mellett ideje is 
van: jelen, múlt és jövő. 

7 
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Jelenidejének képzöje nálunk az б , illôleg ‘атома 
a', ne'vmás, melly mássalhangzón végzödôhöz v-t kòzbe 
vetve ragasztatván, visszahozó ne'vmás gyanánt áll ’s 
nem egyéb az ige’ harmadik személyénél, а’ mi onnan 
is Наций!“ hogy a’ mlilt idejii részesülô teljesen meg» 
egyez поп idö hnrmadik személyével. ` ‘ 

A’ félmiilt idöheli reszesülö maga а’ jelentó’ поп 
idejének egyes harmadik személye, csak hogy a’ töké 
lotes va, ve képzóvel Кбит l'gy: nd~va, язва-‘е; 
lôt an en, képzôvel megtoldva határozó gyanánt is 
elôfordúl: adván, sz ed vén a). -- A’ ниш: idöbeli 
nyilván a’ jelentö múlt idejének egye harlnadik выдаё 
lye: ad o tt, s z e d - e t t; következöleg a’ mit erro'l топ 
dottunk, e’ részesülôrôl is kell érteni. 

Jövô ìdöbelî részesülöt a’ második jövô’ egyee har 
madik ezemélyébôl ke'szitù’nk o', illóleg “тона 'o' né'v 
mással, melly itt is, mint a’ jelen idöbeli részesülöbe'nl 
visszahozó értelemmel bl'r, p. о. а d a n d-ó, s zed e n d-ö. 

71. ё. A’ Майн-026, és a’ kötôszó. 

A’ határozó (adverbium) a’ suhjectum és praedica 
’tum közii viszonyt közelebbról módosítja, a’ praedica 
tum’ esetiv jegyét erôsebben kimutatja, ’s azért mellék 

 

l) Némellyek e' részelülôt majd vileldnek (gerundium) `majd àl 
lapotjegyzônek (supinum) "НИК , mert ige mellett olly ér 
telmet ád, плену" l’ latin nyelv vilelôvel vagy néhl ‘Ша 
potjegyzôvel tea: ki. De ezek, úgy ‘атак, nem ниш fi~ 
gyelemre, hogy a’ latin viseló nem egye'b hajlított, Най 
rozatlan igénél, p. о. cupiditas videndì annyi mint: 
cupiditas videre vagy vlsionil, n' mit a’ viselö 
mellé néha „мы“: szokott: gratie, causa, ergo, ad 
vilzonyszó is bìzonyít; a’ latin állapotjegyzö реф; e'rte 

~lemre ne'zve egy a’ vileldvel. Nézd V eter. Leh rbnch 
der allge`m. Grammnt. Halle. |805. |72. iep., ’e 
értelmöket ‘Маши! máok, úgy mi in rélzeeülóvel марш. 
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ke'pzetet, nlrendů jegyet fejez ki. Innen këtféle, mint 
газу а‘ praedìcatum" minemüsëgét határozza meg , p. o. 
Elek szépen fr; vagy azon viszonyokat adju elö, 
mellyekben а’ subjectumnak eme’ praedìcatum tulajdo 
níttatik. Ez uto'lsó osztályhoz Катюша!‘ a’ tér’, ìdö’, 
нём‘, lépcsö’, alap’, щит’, tagadás’ stb. határozatai,l 
mellyekre, mìvel gyakran elôjönnek, Маше!‘ helyett., 
külön szavak is vannak a’ nyelvben , p. o. ma е’ helyett: 
e’ napon, ott е‘ helyett: azon heiyen, igen, 
тип‘ 4a). yIlly eredeti határozónk keve's van, de 5261’ 
maztatás és összetétel еще! a’ beszéd’különféle rés_zeiböl 
határozókat igen könnyen nlkothatunk,í mint máshnl 
mondottuk. - Némelly határozók melle'knév gyanánt i5 
vetetnek, fôkép azok, mellyek mint részke'pzetek n’ f6 
képzetben gondoltatnak, p. о. jelen kol', hamar 
követ. Söt a’ nem teljesen határozott értelmíieket lép-A 
tetni is l'ehet', mint: közel, közelebb, legköze-- 
le bb; azonban , vmivel határozás végett allfattak ‚ je 
lentésök többnyire határozrottabb, mint sem a’ hasonlitó 
ragaszte'kot megszenvedne’, 

A’ kötöszavak mondásaînk’ kölcsönös viszonyait fe. 

jezik ki, ’s ebhen különböznek а’ viszonyszavaktól, 
méllyek a’ fönevek’ viszonyait аду“: elô. Köyetkezôleg 
annyi félék lehetnek , hányfélék а’ mondásuk’viszonyai. 
Ezen szavnink is nagy részint а’ beszéd egyéb részeiböl 
származtak, mint р.о. аъёрй, mert, jóllehet, 

ц 

 

akar akar stb. ` 
a 

I11)*A' :agadást sok nyelv fejezì ki п máslalhangzóval ’l eîlôröl 
vagy hátulról hozzá toldott hangzóyal. Sanskritúl: na, ne; 
egypt. an; persá. na„ne; görög W1; latin. ne, nemo.; 
non; német. nein, nie; csehůlne, пел]. NéZd`Tl‘Í 
partit. seu de analog. ling'. 112.1ap. ‹ 

1* 
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HARMADIK SZAKASZ. 

А’ szókötésrö'l. 

ELsó rEJEzE'r. 

Az egylzerú mondásról. 

78. §. A’ szókölés’ fogalma. 
A’ szókötés (syntaxis) Май mutet erre, mint 

kell a’ szónyomozás’ törvényei szerint elke'szi'llt вита 
lm úgy összefůzni, hogy belölök értelmes mondás, e’s 
a’ mondásokhól ismét összefüggô beszéd támadjon. Min 
den mondás három före’szböl áll: subjectumból, praedi 
cetumból és kapcsolethe'l, mellyek kö'zíil a’ két utólsó 
ne'he összeolved, midôn a’ subjectum és praedicetum 
közti viszony megán e’ preedicatumon fejeztetik ki ige 
által. Hannan e’mondásra három, söt csak egy szó szük 
zeges; jóllehet rendszerint tôbböl áll , ha fôszavai,men- 
I_lyire mineml'îse'gök kivánja vagy legelább eltiiri, más 
szevak ‘На! megheta'roztatnak. Innen a’ szókötés’ elsö 
része ezt пища, тШу formáben kell a’ mondás’ eme’ 
re'szeit egymáshoz függeszteni 's milly re‘ndben rakni egy 
пай: után. ' 

79. Az egyszerü mondás. 

A’ mondes’ subjectuma rendszerint fönév, de lehet 
minden más szó is, még ez ige’ határozatlanját sem 261’ 
ván ki, mennyire felôle valamelly itéletet ejtünk; prae 
dicatuma, he e’ kapcsolettól kììlön й", fökép melle'k 
név, akar ne'vmás , számnév vagy részesülů legyen, mel 
Не! azonbnn fônév is pótolhat; kapcsoletát e' létige te 
lzi, melly nálu'nk a’jelentô mód’ jelen ideje'nek egyes 
di' többes hnrmadik személyében keleti módre elhegye 
tik, a’ 'többì szeme'lyben, módbnn és idöben pedig nyìl 
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váu kitétetik, p. o. Árpád fejedelem volt. Mivel 
n’ Subjectum és praedicatum összekapcsolva adatnak elő, 
számra meg kell egyezniek; а’ kapocs pedig mind a’ 
Subjectum” személyét és számát követni, mind a’ sub 
jectum és praedicatum közti viszony” idejét és módját 
kifejezni tartozik. Ugyan ezen törvényt tartja az ige, 
midőn benne a” praedicatum é kapcsolat összeolvad. Az 
egyszerü mondásteme' főrészein kivűl azonban fordulnak 
még elő abban némelly potlo' részek, mellyek amazok” 
értelmét pontosabban meghatározzák, következőleg vagy 
а’ suhjectumhoz vagy a’ praedicatumhoz vagy az igéhez 
tartoznak. Némellyek közülök a’ förészek’ meghatáro 
zására bizonyos esetben szükségesek ’s azért szinte olly 
mivoltiak mint azok; mások ellenben csak a’ szóló aka 
ratjától függnek. 

80. §. A’ fönév’ határozatni. 

A’ fönév’ értelmét meghatározza l) a’ névmutató, 
mellyet természeténél fogva a’fônév’ elébe kell függesz 
teníink, ha ezt meg: akarjuk határozni , és semmi más 
által nincs meghatározva. Innen , mivel a’ tulajdon ne 
vek már magokban is eléggé meghatározzák tárgyaikat, 
névmutató гравий! áll az országok”, városok' és faluk” 
nevei, úgy szinte a'személyek' tulajdon, vezeték- és ke 

_ resztnevei előtt , kivévén , ha a’ tulajdon ne'v közönséges 
értelemben vetetik ’s úgy szólván, közös szóvá lesz, 
mert illyenkor ott áll, p. o. a’ Hunyadik mindigl 
ri t k á k le s z n e k. Szinte elhagyatik , ha a’ főnév prae 
dicatum helyett áll, p. o. szálfa nem erdő. Feles 
leg tétetik továbbá а’ birtokos nevek előtt, mert ezek 
a’ személyragasztékok által иду is meg vannak határoz 
va; ámbár teljes kimutatás végett névmutatót tenni ele 
jekbe nem hiba. Néha ott is határozgatunk, hol nem 

vkivántatilìc, p. o. a’ szeretet gyújtja szívét в’ 
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helyett: s z er ete t stb. Végre 'a' visszahuzó névmások 
előtt csak akkor kell névmutatót tenni, ha magányosan 
állnak, p. o. a’ mi becses, kedves. 

2) Meghatározza a’ főnév” értelmét а‘ melléknév, 
akar tulajdon melléknév akar névmás, számnév vagy 
részesülő legyen, melly ekkor a’ fône'v előtt áll ’s vele 
egy egészszé olvad , p. o. az erényes ember tisz 
teletre méltó. llly esetben , ha két vagy több mel 
lákne'v kerül össze, azt nézzük, milly vizionyban áll 
nak egymáshoz ’s a’ subjectumhoz. Ha е’ tekintetben tel 
jesen egyenlők, azon rendűeknek mondatnak, p. o. а’ 
drága. külföldi, haszontalan árukat elkel. 
lie ne tiltani; ha pedig nem egyenlők, akkor vagy 
az első van а‘ többi alá rendelve , ha csak egye, eseti, 
а‘ következőktől független jegy-et a'd elő, р. o. ezen 
szép, zöld erdő gyönyörködtet, vagy az előre 
menők mindnyájan az utólsó alá vannak rendelve, men 
nyire ez a’ subjectummal már esmert és szokott össze 
köttetésben állván. vele egy egészet tesz, mellyhez a’ 
többi tartozik, p. o. azon régi szentírást nem 
lá t t a m. Mellékneveink , midőn így a’ fönév’ értelmét 
meghatározzák , ez előtt minden „шт nélkül állanak. 
— Birtokos névmásait nyelvünk főnév elé nem teszì., 
hanem helyettek személyragasztékokat told a’ birtok 
névhez, p. o. ruhám el sza k adt; néha azonban be 
szédnyomositás végett személyes névmásokat is tesz a’ 
birtokragasztékos nevek” elébe. p. o. a z é n k u t y á m 
veszett el, nem а’ tied.- Midőn a’ főnevet sark 
számnév határozza meg, mivel számneveinknek nincs 
többese, nyelvünke sajátsága szerint mind a'főnév'mind 
ennek igéje mindig egyes számban tétetik , p. o. `Бий 
sz á z ч k ato n a j ö tt , melly szerkesztete'st а‘ sok ke 
mény hangú À betü-t kerülő széphangzat is pártol. Sőt e’ 
törvény gyűjtő _ mellékneveinkre: mi n d e n , s o k , k e 
vés, elég, hány, több, temerde'k, számta 
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lan iskiterjed, р.0. több szem többet Мг. De ha 
a’ számnevek és gyújtó melléknevek , kivévén a’ m i n 
d e n-t , a n . e n ragasztékkal vannak toldva , és a’ m'i n 
den helyett mindv szóval élünk; akkor mind a’ főnév 
mind az ige többesben áll, p. 0. а’ 1еп gyelek szá 
zan estek el. Számneveìnk közt különös jegyzést ér 
demel az egy, melly határozatlan névmás helyett is 
szolgál ’s e' tisztére nézve nyelvünknek sem mivoltához 
sem esinosságához nem tartozik. Honnan mint névmás 
nem csak sokszor elhngyathatik, hanezmgynkor .előfor 
dulta beszédünket a’ német szójáráshoz is hasonlóvá te 
szí , mire kivált a’ németből fordítónak kell ügyelni, 
hogy ne írjon hetározetlanúl, mikor nyelvünk határozott 
kifejezést kîván, p. o. az atya _- nem pedig némete 
sen: egy ntya--, ki fiát szereti. Néha az egy 
szóval beszédnyomosi'tás végett is élünk, ’s ekkor a’fö 
és melléknév közé szúrjuk, р. o. emberséges egy ~ 

f e m Ь е r. ì 
3) Főnevet viszonyragaszték nélkül főnév” meghatá. 

rozására nyelvünk nem fordít, kivévén egy két szójárést, 
p.o. gaz ember , kutya d olog stb., és ha az első 
főnév szám-mérték- és időviszonyt fejez ki , p. o. k é t 
véka..búze . egy m ar ok s ó; hasonlóan viszonyra 
gesztékkal is csak akkor, ha a’ bìrás’ viszonyát adja elő. 
melly végett illyenkor nek ragasztékot told az első fő 
névhez, p. o. a’ halálnak félelme elfogta а). 

a) Keleti sajátsága ez nyelvünknek, hogy n'biró szóhoz, midőn 
mellette áll a’ bìrtokì neve', tulajdonító ragasztókat füg 
geszt {s így, a’ latin nyelv szerint szólván, genitivus 
helyett dativ ust tesz, a’ mi szintúgy è' két viszony szo 
ros rokonságára mutat , mint a’ német nyelvben szokot! fel 
cseréle'sök , p. o. Vat er де: Soh nes vagy von dem Soh 
ne, mellyek közül az utólsó kifejezés átnljában az olasz 

'f genitìvul formája lön, tehát tulajdonkép nem egyéb dativus 
nál, metil’ du és di elöljáró a’ froncsis él olass nyelv 
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Illy esetben а’ bíró szó” nek ragasztékét el is hagyhat 
ni, p. o. város” tornya; sőt el'kell hagyni, hatöbb 
bíró áll egymás mellett, p. o. falli’ bírájának fia, 
vagy a’városok’, folyók, és hegyek' neve mellé oda tol 
datik a’ városa, vize, hegye kifejezés,p.o.Dnna' 
vize, ‘Майн!’ hegye. 

E’ birtokos nevekre nézve törvény az nyelvünkben, 
hogy a' birtoknévhez toldott személyragaszték а’ biró 
szóval, mint ennek isme'tlője, számban megegyezzen, 
’s e' törvényt az egyes számban 's a’ többes első és má 
sodik személynél kiki hiven megtartja; de а’ többes har 
madik személyre nézve meghasonlanak íróink, némel 
lyek írván, p.o. embereknek lelkek és lelkeik, 
mások ellenben: embereknek lelke, és lelkei. 
Е’ feleselés' elintézése végett jegyezzük meg: mivel az 
egyes bíró egyes , а’ többes pedig többes ismétlőt kíván, 
а’ mondás csak így helyes: emberek nek lelkek és 
lelkiek ’s ezt a"régì jó szokás is pártolja, p. o. Te 
legdinél (ll. Rész. 50. lap): Az nton jároknak jó 
u ti tá rs ok stb. , Pázmánnál: (Imád. könyv. ‘167 lap): 
Téged az apostoloknak dicsőséges karok 
stb. Ugyanezen okokból hasonlóan vélekednek ne'mel 
lyek azon esetrôl is, ha a’ többes biró meg van csonkít 
va a’ nek elhagyásával, ’s így írnak: emberek’ lel 
_kek vagy lelkôk és lelkeik; holott mások ekkor 
а’ birtok szótól is elvágják а’ 1:-t ŕgy: emberek” lel. 
ke és lelkei, mert nem hagyatván el ekkor a’ k, a’ 
mondás kétértelmü lehet, p. 0. emberek lelkek 
azt is teheti: homines sunt animae, és Csécsi 
Jánosnak 1708b. kijött helyesírási jegyzetei előtt senki 

` sem ‘Ш illy mondással, mint a’ XV, XVI, XVII. szá 

hen egy a' de és da elöljáróval, {és az nblativus egy a' da 
“шип. Nézd“ а h rb ü c h er d. Li terni.; W i e в.‘ V. 
В. 267. lap. 



, m5 
шайб kéziratokból láthatni. Úgylátszik, ezen ellenkező 
véleményeket így lehet összebarátkoztatni: eleink nyel 
vünk’ széphangzatát kívánván elősegélni , az igen gyakran 
előforduló és valóban kellemetlen hangú I: betüt mind az 
ép mind a' csonkított biró sző után elhagyathatónak vé 
lék. mert a’ többes” jele ott lévén már az első szóban, 
erről a’ másikra is áthat, mint p. o; a'számnevek után, 
mivel ezek úgy is többest jelentenek főneveinket nem 
teszszük többesbe. Következőleg az első kifejezéseket, 
mivel a” szónyomozás’ védelme alatt állnak, roszszak 
nak, nyelvsértőknek nem mondhatjuk és szerintek ir 
hatnak , de az ellenkezőt sem kárhoztathatjuk. 

Nem különben viszontagló magam , magad sat. 
névmásunkat a’ hozzá tartozó dolog” nevével némellyek 
úgy kötik össze, hogy ennek ragasztéka amaze'val meg 
egyezzen , p. o. m a g a m s z a va m , mások úgy , hogy 
a’ bìrtok mindig egye harmadik személybeli ragasztá 
kot nyerjen. Itt a'szónyomozás az utólmí véleményt pár, 
tolja. Mert 11.o. magam névmás, részeire szétbontva, 
mag névből és am névmásbél származik , melly amazt 
első személyre viszi ugyan, de a’ név még is harmadik 
személyben marad; tehát a’ mi hozzá tartozik , annakis 
a’ harmadik személy' ragasztékát kell felvenni így: ma 
gam szava stb, Azután ha jő kifejezé volna: ma 
gam szavam stbn jónak kellene lenni ennek is: 
agyam velöm stb., mert valamint agy úgy meg 
szó is főnév; így pedig senki em szól , söt inkább ma'r 
hajdan a’ szónyomozás szerint köték e'névmást jelesb 
irőink , p. o. Káldi (Job. 19): m ag am szája stb. 

8l. §. Az ige’ határozatai. 

Az ige' értelmét meghatározzák 1) a’ vele összekö 
tött főnév” viszonyai. Nyelvünkben e’ különféle viszo 
nyokat részint a’ nevekhez toldott viszonyragasztékok 
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re'szintkkñlön állo' vìizonyszavaìx Идет‘ ki. Az стыке! 
élésben mutatkozik fôkép a’ nyelv’ sajátlága , mart nem 
май bizonyos ragnsztékot told neveihez, midön ezek 
bizonyos igékkel jönnek összefüggésbe, hanem igéìt és 
меню: I:ammi neveivel járó viszonyragasztékaìt is olly 
kŕìlönösen válogatjn ’s olly mesterségesen kötì без", 
«,hogy helölök tulajdon nemzetì szójárások kerekednok, 
mellyeket vagy nehezen ‘аду épen nem lebst más вуз!" 
be- átültetnì. Névszerint a) швы és müvelô értelemmel 
birható némelly igéìnk’ meghatároìásárn többnyire em-` 
h'tßni kell a’ tárgyat, melly a’ müvelést szenvedi, 'kö 
Vmtkezöleg ezt szenverlö ragasztékkal toldnnì. lllyenkor 
ha a’ tárgy nyìlván vagy titkon meg van штата, ezen ' 
igéinket mutatólag ragasztjuk. Mivel tehát a’ névmutató, 
kivévén ha visszahozó ne'vmás`el6tt áll, a’ mutató név 
más, av’itulajdon e's birtokos név, az ik szótaggal tol» 
dott melléknév meghatározza a’ tárgyat, az ezekre ható 
igét mutatólag ragasztjuk. Sôt az mutató névmásunk 
még-akkor is illy erejû, midôn csak alattomban értjük, 
p. o'. oda Идиот, hová nem nkarod; ellenban 
ha 'illy mondásbau nem értjük alattonban e’ вы“: 
azt, vagy ha beszédünk határozatlan , мы: ott vagyon 
is 1;.’ -határozó azt, nem kell mutató пришла! élnì, 
р. о. a’ mit akarok, adok vagy за: адо!‹.„ Végre 
at. elsô személyes névmás az egyes vagy {были másodikrn 
hsntván, lak , _lek „дымка l'gét (70.- §.), a’ harma 
(‘Ни-а llatván рейд mutató ragasztásńl kìván, p.o. sze. 
retlek téged, ôket várom. Nenn különben ‘a’ har 
madik szeme'lyes ne'vmás és a’ viszontagló шагаю , 
m a g ad sth. is , midñn önmagára hat , mutató ragasztá~ 
sli ìgét vesz fel; ellenben, ha a’ harmadìk személy az 
elsôre ‘аду másodîkra és a’ тайной!‘ az elsöre alkalmaz 
taîja cselelçvését, igéje nem ragasztatîk mutßtólag; ß) 
tulajdom'tó ragasztélní ne’vvel határozznk meg az ige’ 
értelmét, ha általa valakinek vagy valamînek bizonyos 
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minemüségét tulajdom'tunk (dativun commmlì at incom 
modì), p. о. bölc‘snakntartlnak, базами!‘ irják, 
’s ekkor а’ vagyon, nincsen , lehet, azemélytele 
m'íl чей igéhez tartozó ragasztékatlan fônévhez olly sze 
mélyrngasztékot toldunk , типу a’ tulajdonîtó гаван 
te'kú subjectummal megegyez , az igét рейд eme’ bi1-to 
kos föne’vv_el szám‘ban megegyeztetjük , р. 0 n ek ì. v в 
gyon péhze, nekü nk nincsenek barátfì nk: 
у) llzenvedó»ç igóink’ e'rtelmét шины ngmtékú ‘аду 
Ы’! al viszonyszótól Идём: fônávvel hafátozzuk mug ‚ 
р. о. a’ fejedelemtól ‘аду. fejodelem ‘НИЦ 
те gj utn l ma яга tott; ámbár szenvedô i'gével n? titl 
ta ajkú magyar ritka'n él , hanem az ìdegen szenvodö 
igékkel lett szókötésy vagy hntározatlannal adja , p. o.~ 
а z t vh all а n i fe l (Не , vagy а’ тй"е1б‘ ige’ többes‘har 
madik személyével , р. o. a z t be s z él ik ‚ vagy helyet 
te középige't tesz , p. 0.a’ ludnak szárnyn sznegik. 

2) Az igét meghatározza a’ határozó ,_ ‘пену Izanblm’n 
különbözik а’ viszonyszótól , hogy föneve't yagy l‘l‘éymá.~ 
sát már magában foglalja ‚ holott a’viszonyszó apt дай!‘ 
ségkép maga elébe kivńnjn. Néha a’ hatáxozń q’. mondain’ 
valamelly fônevét érdekli , р. о. а’ gy er mak“ l@ e t. 
lenůl «díil t karjaìm k özé , ’s ìllyenkor határozó 
gyanánt mind a’két idöbeli puszta vagy an ,l en,l _magnu 
tékú részesülövel élünk gyakran , p. o. a’ ló ‹ iig-'e t v è 
ment, az ellenség veretten jötf vissza. Sôt 
keletì módrn beszédnyomosl'tás ve'gett is наций!‘ ige ca_lé-A 
be az a n , е n ragasztékú mészesîilôtt, p. o. Vv_á r'v á n 
“Эх-{ат jöttödet. Гоп-топ forr az ó cnere'p` 
F élmúlt ìdôbeli rélzesülónk hajdan viszonyragaztékkal 
i toldatott mind a’ két számban és sume'lyragasztéko 
kat is чей fel, mint Révaì (Elab. Gramm. ll. 798 lap) 
sok példával megmutatá; azonban e’ kifejezések már el 
avultak ’s ujólag ciak e’ részesülönk’ többesét kezdik 
felélesztenì , р. o. a’ h еду ek о ldnlai s 'ß ó lö ‘61: 

v 
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k el r a k v á k. Végre а’ határozó néha csak a’ viszony 
ragasztékos név” értelmét jegyzi meg pontosabban vagy 
azt csak erősíti ’s azért mintegy másod része gyanánt 
„ишемии, p. o. а’ macska fára mászott fel; 
néha ismét a’ viszonyragasztékos név vagy névmás el 
hagyatván, csak n’ határozó ragad az igéhez, p. o. a” 
tolvaj betört. illyenkor a’ meg, fel , le, ki, 
be, el határozó összekapcsoltatik az igével, és csak 
akkor választatik el tôle, ha ,nz értelem úgy kívánván, 
hátratétetik, mint a’ parancsoló és tiltó mondásban szo 
kott történni, azután olly kérdésben , mellyben kérdő 
névmás vagy időt, helyet, mennyiséget jelentő határozó 
áll," p.o. tedd meg azt, ne rontsd el stb. 

82. §. A’ praedicatum’ és kapcsolat’ határozatai. 

Mikor a' praedicatum, a’~ kapcsolattól elválasztva 
külön áll, határozatai azon sző” mineműségéhez szabják 
magokat, mellyek a’ praedícatumot kifejezik. Ha azon 
ázó melléknév , mint rendszerint szokott lenni; akkor 
átaljában mind azon határozatokat elfogadja ,. mellyek 
igékhez “szoktak adatni, u. m. a’ viszonyragasztékos és 
viszonyszőtől kísért nevet, a’ határozót , p. o. а’ j ő 
I z o {За é r d e m e s b ér é r e. Névszeriat a’ hasonlító 
lépést n á l‘ ragasztékú névvel vagy mi n t kötőszóval , 
a’ felmnlót k ö z ö t t viszonyszőval szerkesztetjük, p. o. 
hollóná'l feketébb , a’ csalogány legszebb 
én ekűva' madarak kö zött, hajdan pedig ez utól 
sót különfélekép körülírták, majd nagyon határozót 
tévén a’ melléknév” elébe, majd mentől szót a’ ha 
sonlitó lépcső elébe, majd a’ nál, nél ragasztékkal 
toldott mellék név után a’ hasonh'tót p. о. nagyon 
szép, mentől jobb,y erősnél erősb. Azonban a.’ 
melléknév” határozatai, összehasonlítva az igéivel, csak 

- gyengék és korlátozottak, mivel а’ főnevet nem min 
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den viszonyragalztékkal toldva veheti fel, ‘l a? határo»! 
zókból, úgy szólván; csak в’ mértékhatározőket tüsi. 
Kifogást tesz a’ részesülő, mert ez igéje’ minden hatá 
„мы elfogadja , mint alább meglátjuk. Ha a’ praedi». 
catumot főnév fejezi ki; akkor ez mind azon határoza 
tokat felveszi, mellyek őt természeténél fogva illetik 
(80. §.). 

A’ kapcsolat, magában véve, csekély foglalatja miatt 
egyedül a’ módhatározókatqfogadhatja el, p. o. bla'r á. 
tom hihetőleg beteg , és az időét és térét 
csak azért, mert a'praedicatumot és kapcsolatot еду‘ 
egésznek (feloldott igének) kell nézni, p. o. atyám 
akkor volt gazdag. 

83. А’ határozatlan ige’ szerkeztete'se. 

A’ monda's' előadott részeihez tartozik az ige” ha 
tározatlanja is. Midőn t. i. a’ mondásban két igét, mel 
lyeknlek egyike főkép akarást , érzést, törekvést "s moz 
gástjelent, kötőszó nélkűl kapcsolunk össze , a’ másikat 
határozatlanba tesszük ,l ha mind a’ két ige egy dologra 
vitetik, p. o. bánni kezdette tettét sőt átható 
igét. akkor is kötünk össze határozatlannal, habár kü 
lön személyekre vitetnek, p. o. b é r es e m e t s z á n. 
tani küldöttem; de ha а’ határozott ige nem at 
ható, nem magyar а’ mondás, p. o. hal l o t t am őt et 
vi r a d tig d o l g o z ni. Szinte ez történik azon igével, 
melly kell, illik, tetszik, vagyon, nincsen 
igékkel és némelly melléknevekkel jő össze, p. o. tud. 
t éra kell adni. Ha illy mondásban a”. név vagy névmás 
tulajdonító ragasztékkal áll nyilván vagy titkon , a’ hoz 
zá tartozó ige’ határozatlanját vele egyező személyre. 
gasztékkal ejtjük , p. o. n ek em ha za kell men 
nem, vagy: haza kell mennem. Hajdan illy szó 
kötés akkor is divatozott, midőn az igéhez tartozó név 
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"gy uévnńs amm/«16 yragrasitéhxlnl yállntt ,\ p. n. Mél. 
tózta'tól, urnm, цветы": reá гений. C.Pá¢.- 
món lnlád. könyv. 125. lap. Nézd Rémi Anti-qm‘Lü, H. 
§- 73); de armi: ‚лишь .' . l 

84'. ё; А’ mondásban elójövö egyéb szavak. 

Vagynnk a’ mondás’ elo'adott részein kivx'il még nélm 
abban а) olly szavak ‚ mellyek ama’ részekkel a’ mon 
dott törvények szerint köttetvén бане , 112011“ ponto 
labban megjegyzik ’s néha ugyanazon törve'nyek szerìnt 
ilmét mások állal meghatároztatnak , p. ô. e gy k î v a r 
rott mentét láttam, egy gazdagon kivar 
rott mentét “Нина, egy fele tte gazdagon 
kivarrott monté t látta m; ß) ollyanok, mellyek 
a’ többivel semmì külsö összeköttete’sben nincsenek ’s 

értolemvesztés vagy a’ mondás’ félbeszakasztása nélkül 
‘ többnyìre elhagyathatqak. lllyen a’ szóll'tó szó („сани“), 

р. о. hej, barátom, akkor is volt, valamint 
moet, года amber; illyenek továbbá némelly szavak, 
mellyek в’ nyelvszokásnäl fogva egész топает tesznek 
mint: nemde, úgy-e, igen, nem, úgy, гады, 
р. о. rajta vìtáz; és az indulatszók, p. o. jaj, 
mély siralmak’ pályáján futunk. 

ц 

85. A’ mondás’ részeinek rende. 

lMivel а’ képzoteket ’s по!" határozatait csak egy 
mńl után lehet elôadni.; a’mondásbnn, mint azok’ egye 
n'tésében, értelem ìznbta rendnek >kell lenni, melly 
szerint részeì egymásra következzenek. A’ mondás’ há 
rom förésze: a' subjectum, praedicatum és kapcsolat 
ezen terméneti rendben áll, mert a’ subjectumot а’ргае 
dieatum hntározza meg; ‘tehát valamìnt elöbb vesszük 
észre вы mint стаи, úgy a’ mondásban is megelôzì az 
этом. А’ kapcsolat, ha nyilván ‘двум, nálunk utól 
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só helyet foglal, szintúgy az ige is, midô'n a’ práedim!i 
tum és kapcsolat benne összeolvad. -- A’ moiidäs más 
sod rendíi részeit a’ nyelvzokás és a’ beszélô’Vczéljaï 
különbñzöleg rakogatja. Minden nyelvnek lmás ‘Киви. 
mészete ’s ezzel egyezôleg máskép is` rendeli suivait.R 
Nagy szabadsággal bìr e’ pontban a’ latin, keveseßbel ` 
а‘ német, legkevesebbel a’ franczia nyelv, mellyben p’ 
beszéd részeinek, ligy szólván ‚ kìszabott rendben Akell 
egymásrn következniek. Nyelvünk erre nézve nem olly 
szabad ugyan , mint a’ latin , Не szabhdàbb Ia’ francziá 

nál és németnél 7s бы (атак, igen'a’ természeti szen'iséghez sìmúl. Mert mil teîmëzeteebb , шт‘ hò’gy- 
a’ melléknév атома! Ёбпейе‚е|б!1: álljon , nivel ‘ennek‘ 
minemůse'gét -jelenti, következôlfeg a"vezeték мам‘. 
melly nálunk tôbbnyire melléknêvböl ión , megelözze a’ 
a’ keresztnex‘fet, a’ vezeték és keresztnév‘n’ méltósa'got, 
hìvatalt és mesterséget jelentô наши, а’ hivatal’ neve 
a’ tisztelet nevet, birtokos állapotban ‘а’ Ыгб’ neve a’ 
birtoke'l? Szinfe ú‘gy igen termégzetes , hogy a’határozó 
mìndjárt melle'kneve és igéje mellett álljon vagy lega 
lábbäközel hozzá, miután ezek’ értelmét és környülál 
la'sait határozza meg. 

De a’ beszélô’ cze'lja e’ természefi rendet néha meg 
változtatja. Korlátozottnak érezvén t. î. áltnla magát 
a' beszélö, azt felforgatnì, attól menekednî törel'xszik ’s 
szavait úgy rendelifmins besze'de’ nyomadéka kiv‘ánja. 
'l‘ermészetesen ebben sem egyenlôk a’ nyelvek. Ollyan 
nyelv , melly a’ függés' minden környülállását 326111660 
sl'täs , tehát bélyegformák ziltal határozottan fejezne' ki, 
szabadon és kénye szerint rendelhetne' szavait, mert 
könnyen helyre állìthatván a’ természetes rendet из)‘ 
tulajdonképen nem is sértvén azt, semmìzavart ‘аду ho 
mályt nem okozna. Ellenben menne'l kevesb illy bélyegfor 
mával bl'r a’ nyelv, mennél több viszonyt {Чех ki saját aza 
vakkal, annál kevesbé te’rhet el a’ természeti rendtöl. 
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Mennél szabadabb e' pontban u’ nyelv, annaál poetaibb 
’s viszont. Nyelvünk eléggé szabad lévén , выпей’ el, 
l'akásában , eltérhet bevett szórende'től , ha а’ beszélő, 
cae'lja megkívánja, mint e’ mondásnak: S zíi lői er án t 
legkisebb tisztelettel sincs változtatásából lát 
hatni (Muzar. ll. köt. 234. s. k. lap.) Névszerint a” mel 
léknevet főneve után teheti, ha általa ennek nagyobb 
nyomadékot akar adni , ’l ekkor főnevével szám 
ban és viszonyragasztékban megegyezteti , p. o. lo v a t 
szépet vettem ’s pedig szürkét: a' bíró szót 
a’ blrtok’ neve után, ha inkább abban vagyon főbb czélja 
’n akkor a’ bíró szót nem csonkítja meg, p. o. nagy 
ereje van abban a’ termés zetnek; a’ praedi 
catumot, ha bár v agy o n ige lappang is v a’ mondásban 
nem teszi utoljára , mikor abban van a’ йоге“, р. о. 
halandó az ember . de? csak testére nés 
va stb. 

MÁSODIK FEJÉZET. 
Az összetett mondásról. 

86. Az összetett mundás’ fogalma. 

A’ nyelv a’ mondáson alapúl ugyan; de csak több 
mondás” egyesítése által utánozhatja a’ gondolatok' kü 
lönféle összeköttetését. Valamint amaz az ítéletét, úgy 
ez nagyobb részint a’ következtetést fejezi ki. A’ nagy 
’s helyesen készült közbeszéd (periodus) csuda szülemé 
nye az észnek e's nyelvnek , millyent a’ gondolkozásban 
gyakorlatlan sem készíteni sem teljesen felfogni nem 
képes. 

Ha több mondást különös nyelvformák által a’ vég. 
ből egyesítûnk, hogy a’ foglalatjaik közt gondolt viszonyt 
előadjuk , ö s s z e t e tt m o n d ás t alkotunk. Köny 
nyabbi kifejtés végett a’ két mondásból összetett mon 

dást, 
' n I 
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dástmegkülönböztetjük a’ többől állától , mivel ez ama 
zon alapúl ’s azt csak ismétli. Az összekötött két mondás, 
egyike néha csak a’ másikát, határozza meg, következőleg 
úgy kell azt tekinteni, mint ennek függelékét ; néha pedg 
mindenik önálló foglnlatú ’s azért egymástól függetlenek 
nek látszanak. Első esetben azt ,'- melly a’ másiktól függ, 
nem foglalatra, hanem csak grammaticai formára nézve 
m ellék- a’ másikat főm ondásnak , második eset 
ben egyiket e16- , másikat utóm ondá sn ak ne 
vezzük. De а’ teljesen szabadon összekötöttek még ez 
utólsó viszonyban sincsenek egymással. 

Mondásait a’ nyelv némelly, csuőán e’ végre ren 
deli: vagy- bizonyos alkalommal erre fordított szavakkal 
köti össze, millyen a’ kötőszó, visszahozó névmás, az 
ige’ bizonyos ideje és módja, sőt néha csak a’ mondá 
ok’ elhelyheztetése. Az így származott összetett mon 

dások annyifélék, hogy azokat teljesen felszámlálni alig 
lehet; de ez nem is szükséges. Elég а’ fontosabbakat 
esmernünk, mert ezekből a’ többit könnyen megitél 
hetjíik. 

"Ч 

87. §. Az összetett mondások' első osztálya. 
J 

Midőn az összetett mondás’ részei egymással öss'le 
függésben állnak, a’ mellékmondás vagy a’ fömonda's’ 
valamelly főneve't írja körűl , vagy igéjénekibizonyos 
határozatát adja elő, vagy főnevének valamit tulajdo 
nit. Elsó esetben , szorosan véve, a’ melle'kmondás a’ 
fômondás’ subjectumát vagy tárgyát fejezi ki , kötőszava 
a’ h o gy , melly ezért körűlirónak is neveztetik "s rend 
szerint a’ mondás’ elején áll. Egyébiránt akar mellyík 
mondást tehetni előre vagy egymásba is szőhetni azo 
kat, p. o. hogy eljösz, kedves előttem; kiki 
tudj a, hogy megérkeztél. Mivel valakinek gon 

= . 8 
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dolatai és szavai az érzést és nyilatkozástjelentliíg'éknek 
(verba sentiendi et declarandi) tárgyait teszik, e’ kátő'szó 
által szokás előadni más ember, szavait , ha a’ tudósító 
maga a’ szóló; р. o. azt véled, hogy nincs pén 
z em. Ha pedig másnak gondolatját és szavát úgy akar. 
juk előadni, mint azt gondolta vagy mondotta ezt 
módhatározóval (így, ekképen) vagy legalább elébe szurt 
kettős ponttal jelentjük , fp. o. A’ v ezér a z t fele 
lé: előttünk a’ hal ál; de utá nunk а’ gya. 
l á z a t. 

Másik esetben a' mellékmondás valamelly viszony 
szó' segédével a’ fömondás’ igéje'hez kapcsoltatik. А’ 
mellékmondást ekkor mutató névmás jelenti a’ fômon 
dásban , melly а’ viszonyragasztékkal határozóvá olvad 
össze; p.o. azért fenyíttetett meg, hogy jobb 
ntl-a térjen. Nem láttam, mióta nálam volt. 
Főkép idetartoznak azon mondások , mellyek a’ prae 
dicatumra nézve helyet , időt , mértéket és módot fejez 
nek ki. Ezekben a’ h 0 g y néha elmarad , ne'ha más 
kötőszóval csel-éltetik fel, p. o. e l u t a z o tt, m iel ő t t 
s e be b e h e g e dt; stb. Sőt némelly , ide tartozó mon 
dásokban a’ fö- és mellékmondást e l ő- és utómondásra 

lehet változtatni, p. o. K ár olyt mennél inkább 
üldöz te a' szeren csétlenség: annál meré 
szebbek lettek ellensége i. Mint a’ kelő nap 
szétoszlatja az éj’ homályát; úgy az igaz 
ság’ hatalma elő tt elenyészik a’ hiba és elő 
i t é l e t. 

A’ tulajdonító mellékmondás visszahozó névmás ál 
tal köttetìk a’ főmondáshoz ’s azért vissznmutató mon 

dásnak is neveztetik. Névmása kétféle viszonyban áll, 
t, i. а’ főmondás” valamelly főnevével vagy névmásával , 
mellyre visszamutat , azután a’ mellékmondás' igéjével, 
melly vagy tőle , mint subjectumtól függ, vagy mellyhez 
ő, mint viszonyragasztékos névmás tartozik. A’ mutató 
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szó ё: a’ visszáho'zó n6vmä‘s, éŕt'elnià'sëég‘ okáértg'lêhèů 
tölëg -közesl álljanak egymáshoz. A" méllékmondás '-a‘ldl 
m‘òndás elött тягу után állhat ,' 'sôt közibe is szövvétä 
hetik. A’tulajdom'tó mellékmondás‘vagy/melléknçvet pó-l» 
tol ki,v p. o. zi'vló,4 melly legvgyorsgbb, nyer a’ 
.p ál'y á n, vagy fônév Helyett áli ’s ekko‘r mutató név 
_myás'nïtán következìk , mellyel azonban a’ vis`szahozó 
névmás néha össçeolvad., р. о. a z , ki t a k а r é k as', 
mçggazdagúl, vagy kfi taka'rékos, m eg gaz. 
d a gF‘ú-l; “аду visszahozó névmása rvìszonyragailz,tékl $1 
tal fiíggesztetik а’ fômondáshoz ‚— p, q. els m er e m ‘а’ 
Кбпучей , mellyet olv азы“. Sôt csak beiizéd 
fnlytatás végett is elôjöhet, "s ekkol'` a’rfômondásban 
nincs mutató neve, 'p. о. a’ vgöx'ögö k губа te k, в’ 
т1пе1‹1‹11‹1б„гй1г. . 

Ezekhez számlálhatni még a) a’ m a g y a r á z ó (expla 
natîva) m o n d á s t , melly valamelly l‘nòndin'snak чад! 
èsak a"mondás’ egy részének foglalatját megvilágosl'tja. 
Néha kìurtított', ne'ha tökéletes , Vés t u d nkî i l i k , u g у 
там‘, Im i nt , példa’ okáért; ázaz sznvakkal Кен 
дб‹111‹',`р. о. sok a’ hasznos nöyény, úgy mint: 
a’ Кадров: ta, a’ kender‘stb.; ‚8)а’ 1‹о;1ё1:о26 (ге 
strictiva) m o n d ást , melly a’ másik muńdásnak ‘аду 
egyes részének foglalatját k‘or-lát’ok közé 'szórl'tjm 11.0. ` 
Mátyás, mint 1‹1г6.1у‚\15а1а1п nlem helyesen' 
с‚$е1е1‹е‹1еН;7/)а' kivevöœxceptiva) és kizáró 
(exçlusìva) mondást. Amaz azonkivíil' hogy, 
azon kìvůl ha, ez a’ nrélkül_ kogy, kivévén 
hogy, nem tekintvén hogdy’D szavakkal kezdôdik 

`p, о. fiadról semmïŕosszat nem tudok', ki 
v évén hogy játszik. 

8S., §.4Az összetett I‘mondások" második osztálya. 
' A’második oSztályhoz -t’ar'toz'ó összetett mondások 

ban olly két mondás köttetik ôssze, mellyek némì и» 
8. 
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kintetben megtartják függetlenségüket. Egyik az elő 
másik az utómondást teszi; ha bár nem olly formában 
vannak is kifejezve, mellyet rendszerint így neveznek, 
sőt talán csak egymás melletti állásuk igazolja e” ne 
vezetöket. НС е’ következő viszonyok fordulnak elő: 

1) az egyik mondás” foglalatja csak térre vagy időre 
nézve függ a’ маты. На ezen összefüggés szükséges, 
innen származik térre nézve a’ f о! y t a t ó (continua 
tiva) vagy re n d e z ő (ordinativa) mondás , p. o. ré 
szint nyavalogtam, részint n em volt id öm, 
időre nézve a” kö v e t k e z ő (consecutive) mondás , p.o 
miután n’ csatát elvesz t ette, megadta ma 
g á t. Ha az összefügge' eseti ‚ innen zármazik az ösz. 
szekôtő mondás, p. o. a’ fü nő és а’ fa virág zik; 

2) a’ mondások’ foglalatjai közt ollyan az összefüg 
gés, mint az ok és okozat , alap és következet, eszköz 
és czél között , ’s innen erednek az okmutató mondá. 
sok. Ha az összefüggés a) valónak álli'ttatik, a” mondás 
szoros értelemben o k m n ta t ó (causalis), p. o. Ö c s é m 
an nyira megbántotta bai-lát o‘mat, hogy 
bucsut sem vett tőle, ’s ekkor az okot főkép, 
k i v ált határozókkal emeljük ki, ellenben illyennel: 
elhallgat vån hogy, árnyékba tesszük; ß) ha le 
hetségesnek tétetik , feltevő (conditionalis) a’ mondás, 
p. o. ha boldogságod szíveden feksz ik, kö 
v e t e d t a n á c s o m a t , vagy midőn a’ feltétel cs'akfel 
vett, p. o. ha boldogságod sziveden fekünnék, 
k ö vet n é d t an ácso m at; y) ha szükségesnek állítta 
tik , k övet k e zt e t ő (illetiu) a’ mondás , p. o. m u 
landő a’ gazdagság, teliát n e bizak odjál 
benne; ’ 

3) egyik mondás9 foglalatja kizárja a’ másikét , és 
pedig vagy a) szükségke'pen, 's ekkor s z ё: v ál a s z t ó 
(dísjunctiva) a’ mondás, р. o. v ag y job b ít s d meg 
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magadat, vagy hagyd el házamat; vagy Ь) 
esetikép ’s ekkor ellenkezö (adv'ers'ativa) a’ mon. 
dás, р. o. nem gazdagság boldogítja az em 
bert, hanem az erény. " 

4" 1,! 

89. S. A’ mondások’ megkulltítása. 
Midôn mondásokat ИЩЕМ: össze, némelly szavakat, 

mivel ek‘kor szükségtelenek , а’ monda'sból kihagyhatunk. 
lgy ha ke't független mon'dásban ugyanazon képzetekjön 
nek elc'i, ezeket csak egyszer ejtjíik 33‘ а‘ két „мам 
összehuzzuk, p. o. a’ kutya бы} és; védi az en» 
be rt. Magában értetik, hogy illy összehuzásnak e‘gyßdíil 
вы“)! van helye , ha a’ mondások‘ mlmikép e‘gyniólhnz 
hasonlítanak, és hogy ekkor а’ szavak’ viszonyragaszf 
tékai változást szenvednek. Névszerint ha több, szon l 
szeme’lyü e's egyes számú subjectum van n’ mondásban, 
igéje többnyire a’ többesben áll, ámbár az egyesben is 
helyesen tétetik, p. o. az ész, okossfág éfs j'ó taq 
nács a’ vénekben van; ha рейд a’ subjeotumok 
kíilön szqmélyù‘ek, az ige a’ méltóbbikhoz наша -magát 
p. o. 1н1йе és testvéred jól v,agytok, én éq 
bátyád örvendíink rajta, „д 

` Az egymástól függô mondásokat megkurtítjuk, gni, 
dôn egyiket megfosztván ‘Минет: formájától , a' mop 
dás’ részeihez tesszük hasonlóvá. Illy kurtl'tások 1311111‘; 
ban чёт, nem kis Миф és eröt adnak a’ beszédnek , meri'. 
a’ belôlök származó rövîdséggel a’ lelket ellen állhatat 
laniil megragadja ’s kellemmel és bájjal eltölti. A’ mon 
dást megfosztjuk formájától úgy , 'na Индианы elhagy. 
ván, igéjét is máskép szerkeztetjiik. Elhagyhatni ná. 
lunk 

1) a’ hogy Ишим“. Nyelvünkben e’ szó külön. 
féle értelemben jö elö -’s összehalmozása kellemetlen 
behntást okoz; bátran elbagyhatjuk tehát, ha ez 'által 

l 
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részesülöre мышцы; ‚ р. о. g y e n g e l é v én Ё: $13 
lentállá sra, vissza vo ná magát. Mìnd‘àñ‘ëliô 
tôl медными", még is m'indahny’i-tsz'üî 
rette; - ‚ 1.‚‚ ‚ 

,5)l a’ h а kötôszót, Néha ezt a’ mondás’ mindeí'ń (а; 

toztatása nélrkíìl- elhagyhatni ‚ p'; o. k a p á ls z` l '_f î péńz lesz; fon z_legíjl'ly’,i lzuha lesz. Azután, 
mîvel е’ kötöszó mîndîg 'ài'gänëljhez lidöhôz vngyìdolog‘-i 
hoz kötött felte'telt заем: ’s éńpék'kifejezêsérç b'iz'òny‘tgá 
szavaìnk vannak , mint a’ személyès feltétcléŕéè 1 ё t é 15€' 
az idôére; fo g ya , m u l va , a’ dolgokéra лёжа‘; спец ‘ 
által ismét‘ szépeń' èlhagyhatjukf'à’ 'Eq kövtôszó't, p. ò. 
кашу лёъыдъё’яв sok volńê'ä my 4fényt äzh'ä’i 
Stb. ůvégre néha à” inid o" n ̀ szó he'fj'e'ttnäll'," inbrf :Röf 
vetkezHö mondás, kìvált ha hz 'el'öä ia’ä'ïu'tómondáâñäìóìï 

' iïdövbeli,y gyakran csak nem egy `á‘îìfeItAfev‘ö'v’el. Elvxkdlíi úgy 
hagyhatnì el, mint elôbb a’ mîdôn-rôi monda'totfg, 
131.0. #13‘2а1б7ёп,тадучйзвзчбыбть'ёй’шё 
йвёгазб‘бдк) itt n e`találja l ak. De ha az elo'mohdäâ ` 

ЬаЫгощЦ, vagyy e’v kifejezéseket: a z o n e s e t r e, ú'g mj4 n d alzálta l, ki vé v é n azt stb. foglalja màgába‘n, 
àkkqr èl'nem hagyhatni. 

- 5 l: с"! 0 
\ 

‚ 90. 5.1’›топ‹1ёз01‹’;ёззгейёпегёвейпей ГёПЁзёё 
/ rélése. 

_Néha a’ mondások’ öaszeköttetését elcéeréljük, a’ 
bizollyos esetben szokott helyett mást választván. Illy 
cserét‘gyakran teszünk mind akkor, ha a’ mondás’ cir-_- 
telme megmarad ’s csak külseje változik, mind akk‘or, 
ha külseje’ változtával egyszersmind e'rtelme is módqsúl, 
Hosszas lenne itt, hol gyakorlat és itélet tenne 19316!) 
Lgt, egyes esetekbe bocsátkozni; мёд csnk némelly‘pél, 
‘Шах: közlünk. Leggyakrabban vissz-ahozó és összefogf 

/ 
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ыдмравыщвшыыьчыум ‚дадим! ffii-fa'. 
t о шт!‘ wlmi á-ŕtyáhbïïp'ém 'ny ‘т; j‘á t@ КБ‘ 
е м s z k еа’ёеъ (ènged‘ö hayan' f штат). ¿fr М 

. |ап‘1о1!;;'1$в‘п1е3 kelhàf‘ŕ‘halńiá‘(össiéfoglàlö 
éńgedö holyett). Szo ms'zxédo'zm‘lengedno, (161116 
sok felbuj tják (felveíô'helyett elleilkez‘ô‘l._mSzólj 
сваи-сумы és csifaätfiggvçz тайм“; 
ищет:’аёыа1б`гпа1д)‘всвц“ щ” — ' » ‘Щ’! Ё“: "l 
.gir ‚‚ _ j' ` '\l‘.~ ‘ . lvl ` ’ : e... Ё:‹“:_‚в"=’1 

‹ »"1 "591. А’ Кбй‘Ьвпёд. ' ‘i щ‘ 
i' "‚!‚‘д'; и 1.1.". '17);~ l »,q 

` “ A’ ‘_niondìàok’ ‘elöaïlott összeköttetésélíöllázármatik 
a'lllásod , h'arm‘ad вы); "renêiì», ha 'nz ödkzekötiöl‘timändáè 
sok’y egyike `‘аду mindenikë ‘ii'métïmäû‘înoinliz'íssìké’gyä 

ül , melly ujólag mással jöhet kapesola'tliá ñól. „213%!! 
ben új nemí'l összeköttetések nem fordu‘lnak ugyan elô, 
de az esmertek különfélekép változtatnak ’s ‘Миома 
fordíttatnnk; "Ё 111уеп1юг’ш összeliuziisok és kurtítások 
természete'spn annál gynki'abbalr;V mrenpél könnyebben 
megértethetnek a’ terjedtebb beszéds'zövetbôl. Az i’gy 
összefüzött mondásokból keletAkezik o’ k ö r b e s zé‘d (ре 
riodus). Ennek létszerét teliát egy fögondolat teszi, melly 

‚ két összekötött egymástól fííggííV "аду független mon 
dás által fejezletvén ki, olly határozott és tökéletes egé~ 
еще! képez ‚ img_y értelmét csak az foghatja lflal tel 
jesen, ki azt szinte végig olvassa а). Nagyobb körbe 

t' 

a) Nehéz_a’ körbeszéd' értelmét pontonan meghàtározni: Aristo` 
teles (Rhet. l. 3. C. 9.) szerint az átlátható nagyaágú és ma 
gában kezdödö ’s végzódó belzéd. Cicero (Orat. C. 66) sze- ‘ 
rim: en oratio in quodam- quali orbe inclusa procurrens, 
quoad ,Ípersiltat in lingulis perfectie, ablolutilque цемента. 
Вбцорум авопЬап, hogy lnjátsága nem áll a' houzulágban 
's bôvebb kifejlésben ‘в nem is az egymńs ‚из rendelt mon 
dások‘ önzeköléaében , hanem inkább az еду dologhoz tar 
tozó képzeleknek szép tükóletes egéizszé ogyesíle'sében. 
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:irma-ami, а’ ` 

.wädm Içsßlkfllmmeî ёавяшитмё‘ж mm Y 
мы‘, uwsì’s'nlwil., wwbhep» @a «àà-gén». lstsímfmdáa 
eléä 36.“ „шт-тащи- Ä’ £6 ggnêslä‘ßqff “Меча 
¿mnndásçkf lértglìmla. lismát, hqzzajokylcakçgqlt, mpgs 
dé'mk, dit“, .le'ìv-ilfß‘fik‘l‘ßsxéhirámß? köybßwîùmmm 
pad, фу“; 016-, és lutómwldgí'mf #ulajdon'a émhevevtç :gna ` 
з‘ёпм1тщчг‹‚шя‚ты‘ kezdctá’ël‘slfávezunk. 
Mìvel pedig mind több vagy keye‘sebhn¿j’çmgbggcgakkég 
fötagból állhat , mìnd ke'pzeteînek 'logicái visz'onyai kü 
lönfélék lehetnek , .xgagyuì’ körbglszfêd ,is sokféle lehet. 
Illy körbeszéd, p. о. Hallottani ешь ereket, kik 
h a zgimfi ggitï‘y-a d a k п ab ; nahme zßbéhgßdfe @lo h a. 
m>é_g;.|vsß».dfß lf ‚за‘ ‘ч Мазь‘ aj r ai n @mn fa lç ad tak, 
111511.69 ¿Mam wll-ywmbssmmmeg »n gen, h 0g; 
.md-.tins „од Н’ "ё kw.: ‚то; 1mm ¿Moin ‘(ь ‚ш „ш 

Ё; ни ‚дн в! н twlmf‘î man 'Á'ß F". I ‘âu'oxaaö fuman {i} nm! 
l 

д, „ЬЪ'Ц’шЭ! г, k 5 "мы :m '1:1 : ;?Ёт:‘:;‘ r 

ff-ï‘ï" -; ‘- Н А’Мгу е wma v‘el’éßï öfáißìv'" f ' ’ 
4H 'x- y ’- „5 sf, .lîìdlr‘lïìanfw I .. .'wnafß‘è fr 

. f v EL.' ц «l L Ё " . « t' ц; j_j'lgrïfu. 

'-—‚!Ё »'J ,i1-.9' x ЦИК} , *'.wägìr'lgnrr‘ï ,'-„»;,'ïì. i.«,.„_~A’ nynlv’ 'bósé'gérôlw и ¿s ‚ ‹. 
, ‚ „.„Ä‘nhg —'› Äl ¿dr ‚ ._‚‚' "- :'.»s_‘ .UA 

~ ¿92. A’ müveltmyelv’ tökéletes’ségezi.. 
»"„UIY 

l.1 ‘а’ -- 

A' nyelv , mint a’ мы állapofok’ kifejeze'se egy nyo 
mon jár a’ folyvást eló'rehaladó lélekkel, az lévén tehát 
létür’lk’ fôtörvénye , hogy _tehetse'gînket I_ehetôleg kifejt 
síik, önként következik,_ hogy nyelvíinket is terme' 
szete’ Ы‘! megörze'se mellett csinosítnni ’s-ml'iv‘elni elmu 
laszthatatlan köteleségiink. 

Miivelt nyelvnek azt mondjuk, melly a’ nyelv’ f6 
czéljához ke'pest ele'ggé bô és gazdag, azaz: képes lel 
На!" mînden állapotját - képzet’eit , e'rzelmeit és vágyń~ 

5"' т: ~ 
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éait'drlcifejdmî', melly ol'lyfhatároz'ottan és >hélyésen 
elöadhàtja ‘oz'en áll'apo’tńkhtî', позитивным"; ‚ kiI а’ 
nyelvet érti, ez által e'pen а’ czélba vett képzetek, ér‘ 
zelmek és vágyások ‚ éè pe'dig .,'eg‘ysszei-re,A könnyen ’s min» 
den fenakadás nélkiíl gerjedjenek; ve'gre melly hangra 
és oliäl'àìlféů‘ë‘ lïé'z'v'e’ nz'"iró"‘ dajáftsägähèrzwagìy fa’lf'fárgy’ 
ter‘mészetéhez' „штаты;«этюды is` èikzèbke‘dik. ‘f 
. .'.f ' „ :"‘ «si .‚; m.; "J1-.1 ,Illu ‚1 "".'¢~‘«.1`-nfflr.1l llss" .ità 

-гчч1`;:-‘‚ ?“:1\.ЁЁ :lv ’.f rfv-1; ',~ 1".. : l ‘13! Í ' „ 93._ А’ nyelvhl ‘bösegénçk _fërtelmm '_ .ihr шт my'. :uw _ i -:'1 '.Iv‘cy .np-rw' ‹ î .,1. ‚‘‹ 
‘ш’ "Bů‘lè'sßgazdàg a" 1154919’: “ha *ném'osak a"'föláß'-‘képze`- 
¿Qkètg'rhaàém'dezek’ 'iegk'iseb'b- мифы“ 13 ыбищшь 
fhéti тамады; нёйпбщйешвдуеиьей hátbvábbáazan 

képiz'ètg, ki'fejez'ésére: fltöbbr Ysiióva‘l szonv` "ogy-gondola? 
kijelerítéls'él'è’több‘àzólásimidllalï líirván, ат 916111165’ 11111‘ 
'hatósságátfas ékességéi elöiiiwmhaqa. y Azonb'm. myïfá-g 
értelemb‘etli bônek ëgy-'i-nyelv'etìiäëńnf’mońdhatmíkï sót 
ezen ideált'ele'rni bá'rnielly ńyëlvli's h'elszontalmiúl- “Эгей 
szïk, m'ert'túdjuk, hogy e'zinie'rètünlël naponként gìyara‘» 
pill , a’ minlli'g'munkás kemberì eline' lij meg 'mij gondola' 
tokat'lal‘ko‘t ’s azindulat hänytd ëmbëri sàivben más éïs 

'más é'rz'eńlény gel-jed. De'ny'elviïnk' böàe'g-‘énekhmèïghìv 
táro-zásá'bah más nyelvek’ bôse'gét sem vehetjiik példäúl. 
Mindenìkfnyelvńek van olly böége, mellyl‘e» fa’ 11111511‘ 
nak nincs szükse'ge , ̀  sot ollyan is lehet ,A mellytô'l ‘az azuiì 
szólo' nemiet‘örömöst megménekednëkà valamint fmindeln - 
nyelvbèn vannak olly éktelen másitások, — mellyeket-más. 
ba átültefni nem lehet, de negri is szükséges, шагат 
k-at máske'p is ki lehet fejezni. Honnan n’mit tehetünli, 
abban áll: hogy nyelvünknek a’lehetséges b'ôséget meg 
szerezzíik, ’s azért elavult helyes szavaink'at tij életre 
hozzuk, a’ felvehetö tájszavainkat közdivatuakká te» 
gyiik ’s а’ melly tárgynak me'g ninos honi neve ‚ annak 
kifejezésére ‘газу idegen nyelvbôl kölcsönözzünk ‘аду 
nyelvünkböl magából alkossunk új szavat; azután men 
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nyire’lehet', „штаммы gyarapi'tsuk. emás „пул. 
vek’ példáján ’s eloìnk’v иду tájékink’ szokásán épl'tv‘án. 

94. §. Az Май!‘ szó. 
_Y 
l. 

Elavt'ilt szónak azt nevezzük, molly a’ szokásból ki 
maradt ‘аду aze'x't, mivel a’ nemzet más nemzettöl a’ ma» 

’ gáe'nál hathatósb szót tanult, vagy azért, mivel a’ nemzet’ 
izlése tökéletesíîlvén, a’ nemtelen szót elhagyta ’s а’ rosz- 
szúl hnngzót addig simítgatá, ml'g egészen ujjâ nem lett. 
мы; аз’опЬап történetbôl is шт! el szó, Magával bozza ezt 
в’ nyely’~változatossága, és sokszor olly szó is ayúlt el, 
iuellyet а’ késöbh kor nem tudott kìpótolni ’s kénytelen 
’volt kellemetlen körůlirással kìtenni, s'ôt gyakran illy 
`nzóval едут: а’ képzet is mintegy elveszett, ’s más ro 
konqal‘ olly погони egyesíílt, hogy. ягоды: egymástól 
lnegyálasztani nem tudá. Ezen szavakat, mennyire sziik 
ségesek ’s kìvánságunìmak megfelelnok, nem сна!‘ Sza 
bad de kötelesség is felelevenl'teni. Példáúl szolgálnak 
erre mind a’ régi Róma’ némelly jelesb irói, ne'vszerint 
Virgilius, Salustius, Lucretius, mind Europa’ míivelt 
ujabb nemzeti közíil fökép a’ németek, kik elavúlt ага 
vaiknak -új детей adtak. Köveslük tehát ezeket 's annál 
is‘inkább, mert nz ujólag életre segélt szó magából'a’ 

‚ ‚пуеНЬЫ vétetvén ’s a’ régise'gtöl mintegy megszentel 
tetvén», nem ronthatja meg a’ nyelv’természetét. Illy el 
МНЕ“ szavakat ‘аду nyelvemlékeinkböl szedünk össze 
иду‘ származék szavaiuk’ szónyomozás szerinti feltago- 
lásából keressiik ki. Nyelvtudósink’ szorgalma régi iro 
máńyinkból már sok szót hozott napfényre; ámbár nyel 
viink’ ezen kútfeje még koránt sincs kimen'tve. Többet 
ige'r n’ másik mód, mert származtatási ragasztékaìnk 
tószavaìnkhoz ezeknek шаг! minden változtatása nélki'il 
járulván, összetételkor рейд; változhatatlan töveikben 
fiizetve'u egylnńshoz szavnìnk, az elavultak’ illy kikere 
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sése nagyon könnyü. Ha tehát az így nyert szónak e’r 
telmét és természetét hihetőleg kitapogathatjuk vagy 
régi nyelvemlékeinkben feltalálhatjuk, azzal bátran él 
hetünk,.p.o. kör ezekből: kör-ül, kör-ít; gyom 
gyomlál-ból stb. Kivételt szenvednek 1) a’ bitang és 
több értelmü szavak, mert ezek a’ nyelv’ értelmességét 
rongálják; 2) az alacson mellékképzetet magokkal hor' 
dozó, nemtelen szavak, mert a’ müvelt'izle'ssel ellen 
keznek; 3) а’ helytelenül alkoltottak és származékaik. 
kal együtt teljesen elavultak {következőleg egészen szo 
katlan hangúak , mint: ys a , he o n stb. l 

95. §. A’ Íájszavak. 
Tájslz'avaknak azokat hijjuk, mellyek csak bizonyos 

tájak” tulajdonai ’s a’ közönséges nyelvben fel nem'ta 
láltatnak. Ezek kétfélék. Vagy hajdan az egész nemzet 
esmerte azokat és csak későbben vesztek ki az ország” 
több részében , vagy soha sem voltak közösek és egye 
dűl az ország” azon táján készültek, hol most is diva 
toznak. Az elsők az elavultakboz tartoznak; ezekről 
pedig már látók, mennyire hazonvehetők. Ide tartoz 
nak azok, mellyek” nyomait régi írományinkban felta 
láljnk, mellyek” származékai a’ közös nyelvben mind ed 
dig fenmaradtanak és mellyek vagy eredeti gyökerek 
vagy ezekből származtak. Nagyobb szemesse'get kiván 
nak ugyan azon szavak, mellyek csak," mai lakhelyökön 
készültek; de még sem vethetni meg egészen ezeket is, 
mert valamint az egész nemzetnek úgy minden egyes táj 
nak van hatalma, sőt különös körűlállánai miatt szükä' 
sége nyelvét gyarapítani ’s müvelnî. Ezekből a'jől ké 
szűlteket, haszonra helyesen fordítottakat bátran elfo 
gadhatjuk; а’ helytelen alkotásúakkal és rosz haszná 
latúakkal nyelvünk' törvényességét é értelmességét ron 
gálni kár volna. 
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96. §. Az új итак. ' 

4Bx'ivítlie‘tjiik harmadsi‘zor nyelvünket új'honi szavalf 
által."l Nap‘onkinl: gyarapuló esmereteink’ kifej'ezése're 

‚Марфа: ’s- pedig 1‘611ёр110н1а11а1^1‹е11е1611111!ап11111:; meri: 
az í‘ìlegen szó a’{nyelv’ hangfolyamát megznvarja, egìy 
ségé‘t.' és`töx'vényszei‘ůségét rilegr‘onfja," а’ nyelvenv szö->` 
lokt-a' nézve részint érthçtetlen‘, ‘rés'zint’belsoeröben és 
hamatósságban syzükölköqö. м .ij-nawak? a-lkotásáf és' 
terjesztését az élô nyelvbenl nem lehet gát'olni , ‘mert'ez 
nem olly elvégzett ege'sz,l mint a’ holt. Csakhogy 1) az 
lij szó határozottan fejezze ki lazt,A mit akar. Innen mi. 
dön můszót alkotunk, газу idegen nyelvbó'l fordítunk, 
legyen a’vmůszó szükse'ges és- értelŕnes, ne fordx'tsuk azt 
betíi szerìnt vagy szó‘ról szóra, hanem visgáljuk „merg él'-, 
telmét azon tudományban, inellyhez tartozik ’s ez sze 

rint nevozzük el nyelyünliö’lz‘Ezt fö‘liép alikor I_nünk , ha az idegen~ szóyiagyùîn'onl fej'ezi ki 561111 tárgyálî 
vagy 111111- magában rosz szó. 'Ne'Aha ugyahpzoń tárg'ynïak 
más hivatala van ` еду“: nemzetnéll,- ińi'nt’á’hiynáàikqál; 
ekkor tehát nekíinlâ zizon> hivatal szèi'int kell nevezliiink, 
mellyet nálunk bír. Vëgre nz illy szó ne e’jtslàn> benün 
ket semmi következetlenségbe, ё: а’ gondolatot minded 
„мы“ ’s minden viszonyban kifejezze.Y *2) Az líj szó, 
ha származtatott, bizonyos gyöke'rtôl j‘öjjönH-"is a’ nvyelv’ 
hangrendéhez és hasonlatához szabassék; ha‘jledlgösz 
szetett, az összete'tel’ törve’nyét hiveńv‘i'kövèsé. Aze'rl: 
olly új szóról, mellyen a’ származtalás liì nem‘tle'tszik, 
elöre jöv‘endölhetnì , hogy'_` ámbár nagy hézagot pótol ki, 
idö mulva kivesz. 3) Az új szók ritkán -’s más s'zokottak 
küzé vegyl'tve forduljanak elô, тег‘: l'gy ezel: közt 52111 
te eltünnek, e'rtelmök legalább ezek álti'il kimutattat-ik. 

.1f 



12“? 
ГчЖ'у-Ё‘ I .A _ ‘_Q-.TV1 =r1 ‘ 

97._§. А’ kölcsönözött. szavak, ' 
l \ 

"Ё. l . lt! 
IAA -` 

Negyedszer aikölcsönözés is nylijtjszavakat új kép 
zeteink'küejezésére. Való ugyan, hogy az eredeti nyelv 
nek idegen szó által veszélyeztetett belső erejét, ritka 
báját és mindig tartó értelmességét semmi más tökéle 
tesség ki nem pótolhatja, sikeretlen is az egészen tulaj 
don szavakban majdnem teljesen szűkölködő, de egyéb 
kéntmüvelt franczia, angol és olas'z nyelvet ellenpél 
dáúl felhozni, mert ezek leánynyelvekx, mellyek termé 
szetét'azeredeti nyelv csak úgy veheti fel, ha előbb 
megromlott; mindazáltal mivel minden idegen szót nyel 
vünkből, bősége, sértése nélkűl, úgy sem irthatunk ki, 
némelly esetekben ezen túl is szabad és kell idegen szót 
kölcsönöznünk. Szükséges tehát a’ szavakat többféle te 
kintetből megvizsgálnunk 9s így elhatároznunk, mellyek 
árthatnak leginkább nyelvünk, tisztaságának, követke 
zőleg mellyeket nem kölcsönözhetiink. A’ nyelvünk’ 
hangrende szerint elváltoztatott ’s hosszas vele élés ál 
tal közértelműekké lett idegen szavakat, mivel így meg 
honosodtak, kár volna bolygatni, millyenek p. o. k e 
r e s z t é n y , ek e , stb. Szintúgy másodszor a’ főnevek, 
átaljában véve, ritkábban előjövő képzeteket jelentvén 
’s magukban hathatósság nélkül lévén, nem kívánnak 
belső értelmességet és nem igen hatnak be a’ nyelv’ ter 
mészetébe; követik ezeket az igék, mellyek belső erő 
vel birván , már jobban érdeklik а’ nyelv' természetét ‚ 
de koránt sem annyira , mint a’ melléknevek és határo 
zók ; legterjedtebb értelmüek pedig а’ viszony és kötő 
szavak. Azért mindenek előtt az idegen igéket, mel 
lékneveket és határozókat irtsuk ki; viszony. és kötő 
szavakat épen nem, igéket, mellékneveket és határo 
vzókat: pedig csak legnagyobb szükségben kölcsönözzünk, 
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egyedí'xl a’ fônevekre nézve élhetvén kevessé töhb 3211 
hadsággal. .- 

E’ végbôl a’ fône`veket három osztályra különözziik. 
Lehetnek azok 1) é r z é k i e k , az az érzékeìnk nlá 
esô táŕgyakat jeleliiůk, p. o. h á z, a b l ak stb., 2) ne 111 
érzékie k, vagy oll‘y képzeteket jelentök, mellyeket az 
érzékeink шагу Ье136 érze'sünk által észrevehetö tárgyak 
vala‘mennyire megfoghatókká tehetnek, p.o. 3 y m р a t h in, 
phantasìa stb.,3)érzéshaladók, vagycsakészáltal 
megesmerhetö képzeteket jelentök, р. о. h yp о th e sis, 
sub‘stan tia stb. - А2 elsôk, ha idegenek 13, nyel 
víink’ tisztaságát nem könnyen ronthatják meg, mert 
csak egyes tárgynkat jelentve’n, nem igen hatnak be 
a’ nyelv’ természetébe; azután az új tárgyak’ esme'reté~ 
vel terjedvén el а’ nemzetnél, megok a’ látott tárgyak 
megmagyarázzák öket, ’s annál inkább elfogadhatók, 
mivel a’ köznép’ szájábnn mindig forogván, 111111- nagyobb 
részént honìlköntösbe öltöztettek; végre valóságos 161’ 
gyakat jeleutvén ‚ belsô hathatosságukra ritkán vagyon 
vagy épen nincs szükse'g. Kivánatosabbak а’ második 
osztálybelìek’ eredeti nevei , mert ezekben különösen 
lnegkìvántatván a’ hathatósság, az eredeti szó által ér 
zeményünk yokknl nagyobb behatást nyer, a’` képzet’ 
erejét ke'tszeresen érzi, azután ezek nem olly közértel 
müek, nincsenek még honi alakba öntve ’s ezt nem is 
könnyen reme'nylhetni; végre ezeknek gyakran kell a’ 
képzet’ megértése're szolgálniok, holott a’ képzet rit 
kán segl'ti mege’rtésöket. A’ harmadik sorbelìek me'g illy 
közértelmüek sem , idegen formájokat nagy részint теа 
tartották, az általok jelentett képzet nem segl'ti értel 

'mességöket , sôt inkább általok kell a’ homályos 1161129 
teket felviiágosx'tani; azért sokkal inkább honiaknak 
kell lenniek mint az érze'kieknek. Azonban, mivel е’ 
.szavak nem kivánják olly igen a’ hathatósságot, mint 
a' belsö érzeményünk körül foglalatoskodók ‘s képze 

»tei 
\ 
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teìket értelmes’ èredeti Aszóval kîtennì olly nehe'z , a" leg. 
kevesbé homályos értelem pèdig zíirzavart okozhat, eze 
kei:` тайн, mennyire könnyen e'rthetó' eredeti паника! 
ki nem fejezhetnök; Tlegaláhb-ideìg óráig megt'arthatjuk. 

r‘!" l *l .‘-" ` 

398.‘ §. A' sza'vak’ értelmének változtàtása. 

Olly képzeteli is jönnek elö , mellyeläet semmi лёг; 
‚штатом, összetett пиву kölcsönözött зяби! ki nem 
tehetl’ink. Ezeket, nijvel új gyökeret alkotni nem вза 
had , „ujólag al'lxolïqttk szóval kénytelenl'ttetünk kifejégni, 
epnek értelmél: valamennyire elváltoztatván, р. 0. ‘kar-»f 
lapçïos tulajdonke'p kalappal birót tesz, azonban 61191 
me на‘: azpn lfézïmiivesre van szorl'tva, ki kalapot ké-l 
s-zít. .Ámbám'v pedîg az értelennváltoztmŕásl majd mintien-l 
nenil'iuszavakra elterjed és nélkůle alig alkothatni й] szót; 
мышцы а’ liyelvlfe _nézve két kellemetlen követke. 
zést_.sziil, u. e’ gyökerek’ és ragasztélkok’ értelménekV 
biz‘onytelanságáh, nl_ellyet semmike'p'lsem lehet elhárl'taf 
ni, az-ulán af nyelv’ nagyobb ‘аду kisebb hatámzatlagfA 
ságátï‘, melly.,a’ szók’ „több értelmüségébôl terme'szete‘seu-~ 
köyetkezik. Ezen, mìnden nyelvre kiîerjedô ’s inkább 
ai; lìépzelet’ szabadabb csapongásain mint a’ nyelv’ telf 
mészet’ën'épült m‘fîdot,` nem -lehet bizonyos Szabályokra 
szon'tàni ’s me'g a’ nyelvszokás sem lehet bene bizonAy‘nsV 
"ezén azért csak némelly, а’ >józan ész és tapasztalás 
nyujtotta- szabályokat adhatunk, segódl'íl vévén néliol 
nyelvünk’ szokás'át. 

' Az értelemváltoztatás egyik fömódja az. mìdôn az 
едут beszédrészt változatlanúl veszszük a’ másik helyett. 
Nyelvünk ebben nagy könnyl'îse'ggel bl'r. Föne'v helyett 
néha igével e'l, mint bizonyítják поп gyiikérige'i, mel-4 
lyek fönevek is egyszersmind, p. о. les, ny-om sth.; 
de Жду sok kétes e'rtelem támadván, ha lehet, jnbb> в’ 
módot elmellôzni; néha as, es, on ragasztékú mellék~ 

9 ` ` 
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névvel , p. о. kocsis, hajós sth.; nóhajelenidejů ré 
szesülövel fôkép személyekrôl, mint: iró, hallgató 
sth., de egyéh tárgyakról is, p. o. es б, adó sth.; 
néha rendszám névvel elhagyván >ik végzetét: mint: 
s z áza d , e zer e d sth. —- Mellékne'v helyett élünk néha 
fönévvel és határozóvnl is, de ezek való összetételek’s 
azért nem tartóznak ide. E’ módokkal, mint nyelvünk’ 
természete'ben gyökerezökkel, bátran 'ëlh'etünk 'lijke'p 
zeteink" kifejeze’se're. ‘Н’ ` ’ ' 

Nagyobb ñgyelmet kivánnak azon értelem változta 
tások , mellyekre nyelvünk semmi bizon'yos törvényt hem' 
szah. Ezek az elóbhiekne'l gyakrahhan jönnek elö , вы‘: 
egyesl'ilhetnek is amazokkal ugyanazon lróhan ,lpîoî lia-L 
jós melléknevet tehetem fônévvé, de Il'gy csak hajóval' 
hirót jelent, ezen értelmét meg kell szorílanom, ha ál 
tala hajóval `bánót akarok kifèjeznì, Шу еве1Ьеп‘а’‚Ьа— 
sonlat lehet legbiztosahb veze'r, p. o. faz é k as,_ k Ма 
pos sth. szavaink l'nntatják, hogy líjahb'kézmüvegein-k 
ket elnevezhetjük foglalkozásuk’ tár‘gya szeŕint; ile' a’ 
szóhasonlat ritkán elég ’s itt fökép a’ józan észtôl' kell` 
tànácsot kérnünk. Maga a’ gondolat, mellyel a’ ke'pze-l 
tet leirjuk, legyen helyes és kimerítö, ha azt akarju'k, 
hogy felvett jelù'nk értelemhen ne szükölködjék.l A" ‘kô-' 
zelehhröl rokon képzetek` jeleìt csak akkor szahad'eh‘ 
cserélni, ha szükse'g kéhyszerit гей ’s áltnla а’ képzetek 
össze nem тип-штык, р. o. ko In oly és k от o r, 
szorosan ve've, egye’t tesz: „мышцы, nem lévén а’ 
latin seri us melléknévnek megfelelö зимний, az el. 
söt ennek kifejezésére helyesen fordl'thafjuk , annál in 
káhb, mivel hangra nézve az utólsóna'l Iägyahh ’s kelle 
mesh. A’ távolabbi rokonságú ke’pzetek’jeleìnek felcserélé 
sekor az érzéki tárgyak’ tulajdonsa'gait "isszük ё! a’ nlenl~ 

l érzékìekre, min/t: be fej e z é s, n y a k a s, majd az egye 
temi értelmû “мака! а’ szorosb de azon nemíi képze 
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tek’ kifejezésére fordítjuk "5 x'gy szorosb értelemben vesz. 
szük, р. о. sárgaság. А2 е156 mód 'igen kiterjedö, 
’s majd minden elvont 526 szerinte ke'sziilt eleinte, a’ 
másik rilkábban jö 916; а|па2 inkai‘b-b a’ke'pzeleten e'pül, 
ezt inkább az e'rtelem gynkoroljanßzonban az új 526 
mindig illô legyen az általa kifejezett` képzetre , kü 
lönben hijános lesz , p. о. hi d egle le' s; de igen egye. 
temi értelmů se legyen, ha csak más 526 által 5201-05 
ban meg nem тайм-02111111‘, р. о. 5 z e n v e d 6 ig e. Vég 
re az értelemváltoztatáshan más nyelvek’ példáját is kö. 
vethetjük, kìvált mellyben több esmeretee nyelv meg» 
egyez ’s melly a’ józan ésszel nem ellenke'zik, р. 0..1‘ 
papiros ‘аду fíizet jó szavak Bogen Papier él 
Heft német szavak’ példájára. Kivévén , ha az idegen 
szó valamelly kiilönös szokásból vagy nyelvbeli "155211 
éle’sbôl szármuzott, тег: ezeket fordi'tani nevetséges vol 
na, p. o. haa’ német schauspielt nézôjátéknak 
mondanók. 

и 

09. Az idegen szólásmúdok’ követésérôl. 

Nyelvbövl'tés végett gyampítani kell a’ szóla'smódo-~ 
kat vagy а’ szavak’ összekötését is, szemelött tartván 
más nyelvek’ példáját, azután eleink’ ‘аду tájékunk’ 
szokását. ` 

Keleti eredeténél fogva legink’ább szókötésében tá 
vozik el nyelvünk a' nyugottiaktól; azonban itt letele 
pedtünk óta a’ szomszédokkal volt közösüle's, kivált 
pedig az idegen nyelvekböl tett fordi'tások álial becsu 
szott sok szójárás miätt keleti bélyege’ megörzése mel 
lett azokhoz valamennyire Ищете“, mint p. o. a’ fog 
segédigével készült jövö idöben. Honnan ámbár olly szó 
lásokban, mellyek a’ nyelv"egész belsejébeelterjednek 
’s l'gy annak mostaniállapotját megváltoztatnák, nyelv 
sértés nélkül a’ nyugottiakat nem követhetjiik; olly ese 

\ n i 9* 
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tekhen mindazáltal , mellyek ritkáhhan fordulván elô 
nyelvünk’ helsejëbe nem hatnak , és csak еду Vßgy más 
tekintethen látszanak azzal ne'mike'p ellenkeznì, nyel 
víinket a’ nyugottiak Яна! továbh is müvelhetjiik. Mert 
az illy, elmésen és’iilkosan intézett й] szólások egy fe 
löl a’ nyelvet gazdagl'tják, más felöl ujságuk a'ltal is 
kedveltetvén magukat, ’s más és más szinnel festvén a’ 
gondolatot, a’ nyelvet hathatósahhá teszik. ‘Ну iij 
szólás Штаб, ha a’ sok hogy szó’ elhagyása ve'gett 
határozatlan igével élünk, vagy változtatás' okáért ìge'in. 
ket szenvedôleg ragasztjuk.~ v_égre olly szólásokbnn, 
mellyek a’ szók’ ‘аду SZÖlfÍSOk, értelme'nek elválfozta 
tásában gyökereznek, hova` a’ példaheszédek is 1111102 
nak, más aemzeteket minden kifogás nélkül nem kövelï-A 
hetiink, mert ezek a’ nemzetek’ sajátságáhól ‘в különös 
szokásaiból eredvén, más летает’ sajátságával és szo 
kásaival néha szemheszököleg ellenkeznek , p. о. milly 
visszatetßzenék , ha e’ mondásunkat: k a p u Ы t ól v e tt 
búcsú t latin nyelvre forditanók? Csak olly szo'lások-. 
han követheti egyik nyelv a’ másikat, lnellyek a’józan ész’ 
törve’nyein vagy a’ képzelet’ munkálkodásán épù'lnek, 
p. o. Ливан siess, kenyeret ke res sth. Szinte 
i'gy "élekediink a’ vell'ink rokon keletinyelvek’ забыв 
módjairól is, ment e’ nyelvek részint a’ mienknél ke 
vesbé lnüveltek, részint elöttünk esmeretlenek lévén, 
szólásmódjaik már némikép a’ n'yugottiake'hoz simiilt 
gondolkozásmódunktól ’s nyelviinktöl még inkáhh elüinek. 

100. §. Az @lawn és наша szólásmód'okról. 

Valamint имей, ligy szrólásmódok is avultak el ‘a’ 
nyelvhen , mellyek helyett roszszahbnkat és helyteleneh 
heket Карп“ fel a’ szokás. Kélségtelen мы, hogy 
nyelvhövi'tés végelt ezeket feleleveníleni nem vlak эта 
had, de szülsse'ges is, p. o..régi ennen magam» 
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tennen magad, mi nnen magun k stb. névmásaink 
már avulni kezdettek , helyet adván a’ rossztíl alkotott 
ön nö n m ag a m stb . névmásoknak , azokat tehát fel 
kell élesztenünk. Azonban nem csak illyenkor, hanem 
azon esetben is, ha а’ nyomozás nem illy nyilván pár 
tolja a’ régi szólásmódokat , bés vagy egészen hallgat fe 
lőlök, vagy inkább ve'di a’ szokottakat, feleleveníthet 
jük a' régieket 's amazokkal együtt haszonra fordíthat 
juk , mint a’ lő n , t ő n stb. igeragnsztást a’ le v e , t e 
ve stb. helyett. De ha az elavult szólások nyelvünk” 
mostani természetével épen nem egyeznek, sőt azt meg 
változtatnák, akkor rosszaljuk azokat, p. o. helytelen 
volna a’. szokott halálnak. malasztbnn helyett 
imi: halálnek, milosztben. Végre nem a'nyelv' 
grammaticai törvényein épült, hanem a’szavak’e'rtelmé 
nek elváltozlatásából származó elavult szólásmódjainkat 
bátran feleleveníthetjiik , csak а‘ gondolat, mellyen ala 
pulnak, a’ józan ésszel megegyezzen "s általok kétes ér 
telem ne támadjon. 

Hogy a’ nyelv” törvényeit sértő tájszólásokat el nem 
fogadhatjuk, arról kétség sem lehet, sőt ezeket а’ leg 
tartósb egyetemi szokás sem erősítheti meg, р. o. в’ 
palóczok szerint k n p á v el, р iis р ö к nál mondani Ы 
bn volna, mert nyelvünk” mai hangrendével ezek nem 
férnek össze, jóllehet а’ szónyomozástól helyben hagyat 
nak. Hol ellenben a' nyelv, természete nem ellenzi . illy 
tájszólásokkal bátran élhetünk, nyelvünk” bőségének , 
határozottságának és sze'phangzatának elősege'lé'se're, 
p. o. a’ jelentő mód’ múlt idejének többes harmadik 
személyét a n ak , e n ek ragasztékkal írhatjuk erdélyie 
sen: szaladtanak, eredtenek. Még szabadabban 
élhetünk azon tájszólásokkal, mellyek iránt а’ nyelv’A 
természete egészen hallgat. lllyenek azok, mellyek nem 
annyira a' nyelvben , mihta' dolog' természetében gyö 
keresnek. Ha- tehát a’ gondolat, mellyen épülnek , nem 
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nem egészen helytelen, bátran élhetünk velek ‚ ide ért 
vén a’ merészebb képeket is , mivel ezek a’ nemzet’egy 
részénél el lévén terjedve, némikép honiak. 

MÁSODIK FEJEZET. 

A’ nyelv” értelmességéről, 

101. §. А’ nyelv’ értelmessége. 

Értelmes a’ nyelv, ha általa goudolatinkat olly vi 
lágosan és határozottan előadhatjuk, hogy azokat min 
den félreértés és fenakadás nélkül kiki megértheti ’s 
eltalálhatja. Erre tehát megkívántatik, hogy minden szó 
nak és szólásnak részint a’ dolgot világosan képzeltető, 
részint teljesen határozott értelme legyen. Amaz а’ do 
log’ megértését könnyebbr'ti, ez а‘ kétes értelmet há 
rítja el. 'Azért is amaz csak a’ szokotthoz ragaszkodik, ‚ 
minduntalan változik ’s az újításokat elfogadó nyelvszo 
kástól függ; ez gyakran ujl'tásokat kíván, ’s а’ szavak” 
és szólások' értelmének megállapítását nem hagyja egye 
diil a’ nyelvszokésra, hanem elvek szerint törekszik 
meghatározni. Innen, ámbár a’ könnyü értelem a’ nyelv. 
nek egyik fő, következőleg rnyelvmüveléskor el nem mel. ’ 
lőzhető, tulajdonsága; mind az által ujitásinkban ve 
zérül nem foghatjuk , mert a’ jézan ész” törvénye sze 
rint is tartozunk azt nagyobb tökéletességén-t, nagyobb 
haszonért ideig óráig feláldozni. 

Nyelvünk' könnyü értelmének előmozdítása végett 
tehát ne ujitsunk , hol nem szükséges , mert ha a’ kép 
zet’ kifejezésére az előadás' mindenik nemében vagyon 
már jó szó, minek új szót alkotni? azután olly szár 
maztatott és összetett szavakat válasszunk , mellyeknek 
értelme a' szavak" eredeti értelmével legrokonahb, vég 
re képzeteink' kifejezésére csak olly elavult szavakat 

\ 
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én szólásokat fordítsunk, mellyek’ értelmét könnyen ki 
tapo'gathatjuk. f 

я 

102. §. A’ rokonértelmû sz’avak. 

A’ nyelv’ határozottsága fökép а’ határozatlan ér 
telmŕ'x szavak’ keríilésében áll. Minden nyelvben van 
nak határozatlan e'rtelmíí szavak , mellyek majd ezt шаг! 

»azt jelentik, kellete'nél majd'többet majd kevesebbet 
fejeznek ki; de teljesen ogy értelmüek nem lehetnek, 
mel-t már hangjaik’ különbözéséböl nyìlván мышь, 
hogy alkotásuk más és más ne'zeten alapúlf. Azonban 
az illy итак, mivel kiîlönse'göket néha igen nehézsöt 
talán lehetetlen kimntatni, egyjelente'siiekn‘ek látszannk. 
Illy панк гёвгйпй a’ legre'gìebb, idôbôl s'zármaznak, mi 
Кот az érze'ki tárgyak’ nevei a’ neme'rzékiek’ kifejezé 
se're is fordíttattak ’s l'gy kettös értelmet nyeŕtek, ré 
нём: а’ házne'pek’ еду nemzetté olvadtának korából,_ml- 
dön az egyes lxáznépek’ szavai a’ közö nyelvbe átmen 
tek , részînt a’ nyelv" azon idôszakából, mikor a’ nem 
гей’ tndósai az >idegen elmemíiveket önnyelvökre Гоп!“ 
gatván , ezek’ ki'fejezéseit а’ magokéba átviszìk, ’s l'gy 
kiki közülök, ha a’ nyelvben épen semmi ‘аду legalább 
alkalmatos szót nem talál, újat alkot. A’ nyelv’ míivelt 
se'ge azonban megkivánja, hogy nlinden képzet’ kìfeje 
zésére legyen helyesen nlkotott, hutározot't jelentésü e's 
jo'l hangzó szó, lnelly értelemre nézve semmi más szó 
val meg nem egyez, ámbár rokon igen is lehet. Azon 
szavakat, mellyek hasonlö képzeteken alaplílván, kii- _ 
lönbözö e'rtelmüek ugyan , de értelmeik ollyr közel lesnek 
egymáshoz, hogy különse'göket nem könnyíí észre venni, 
токов értelmů sza‘vaknak (synonìmn) Шипы Eze 

l ket csak a’ nyelv’ папаша!‘ szoros vìzsgálata ё: hosz 
szas gyakorlás által lehet megesmerni, hanem jelentéseìk’ 
különségének határozott kifejtése ve'gett szükse'ges а‘ 

\ 
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nyelv’ lelkébe mélyebben behatnì, és a’ felosztásról , a’ 
ke'pzetek" nemeiröl’s alnemeîrôl és innen eredö mind поп 
mind alrendůségéröl szóló logìcaì маты sz em elött 
tartani, segédül vévén más nyelvek’ példáját e's а‘ jó izle'st. 

А’ tulajdon nevek nem lehetnek rokonértelmů sm- 
vak , hanem csak a’ közösek , az egyenlö hangzntń (dél,. 

ltél) ’s egy jelentésů нага!‘ (historia történetirás)y vsem 
lehetnek мой, 86|; az általok kifejezett képzeteknek 
kíilò’nbözö jelente'sselkell birniok , de ńgy, hogy a’ kö 
zös jegyekben megegyezzenek, és mennél nagyobb ezen 
megegyezés, annál hasonlóbbak a’ szavak’ jelente'sei. 
lnnen leghasonlóbbnk, ha közelebbi felso' fogalmuk közös, 
p о. folyó és patak rokonértelmüek , tenger és 
folyó nem. Ha csak távolabbì felsö fogalmuk ugyan 
az, különségöket könnyebb észre venni. Egyébiránt l 
mind az azon- mind az alrendů képzetek adhatnak ro 
konértelmíi szavakat, mert az alrendüeknek is lehet 
közös közelebbi fogalmuk , p. o. önszeretet, baza» 
izeretet azon rendíî képzetek’ felsô fogalma a’ sze 
retet; a’ fér szónak alrendů képzetei ezek: befér, 
elfé'r, m eg fér sth. Ha a’ szónak tôbb értelme van, 
mindenìknél fogva meg kell azt határoznì ’s a’ rokonok 
kal összehasonlítanì (d о 1 og p. o. egy re'szrôl m un 
ka más re'szröl tárgy szavunkkal roken). Szinte úgy 
ha összetett, mert ekkor еду“: jegyénél fogva egyik, 
másiknál fogva másik szóosztállyal határos. Végre az 
ellenkezô és felváltható képzeteket jelentô szavak isle 
hetnçk rokon e'rtelmiiek; de az ellenkezö ke'pzeteketje 
lentôk csak némelly egyes esetekben , р. o. id 6s, ko 
ros felváltható képzeteket jelentenek és rokonért‘elmů 
szavak. n 

Világos ezekböl, hogy a’ rokone'rtelmů szaynk’ je- 
имён; fôke’pzetre nézve hasonh'tnak egymáshoz, hay 
nem olly mellékképzetek által különböznek, imellyekel: 
ponto: szétbontás nélkül ki nem mutathatni. Meghatá 
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roatntvánLtehát ezek, a” nyelv” határozottságát kétség 
kiuűl,nagyon-elősegítik; mindazáltal ezen határozgatást 
szerfeleltmessze ne iizziík, mert a’ rokon értelmü sza 
vak által a’ nyelv’ bősége és külônfélesége, főkép a’ nyelv 
nn'ivekben előjövő színadás sokat nyer, sokszor egyik szó 
az érzéki kifejezés miatt inkább illő lévén a’ költés 
és ékesszólás” nyelvéhez, rokonai pedig a’ nemérzéki 
megjegyzés miatt inkább a’ prosáéhoz. 

103. §. Nyelvünk’ határozottságát illető sza 
bályok. 

Ha nyelvünknek határozott értelmességét elő akan. 
juk segélni, 1) egy értelmü szavainkat, mellyekkel. 
а’ rokon képzetek, kifejezésére minden különség nélkül 
élünk, határozzuk meg, mindeniknek különös jelentést 
adván, pro. gyermekes és gyermeki egyértelmü 
mellékneveink közűl amaz tegye a’ n‘émet kindisch, 
ez a’ ki n d l i c h melléknevet; 2) új képzeteinknek 
tanácsosb új nevet adni, mint a’ rokon képzetekét majd 
egyik majd másik értelemben venni, p. o. v előség 
szavunka’ latin ens, essentia, substanti-a, rea 
litas szavakat teszi, meg kell tehát értelmét szol-íta 
ni ’s a’ többi latin szavakat máskép elnevezni; 3) a’ 
melly szavak, értelmét meg nem határozhatjuk, azok 
kel épen ne éljünk , illyen nálunk, p. o. izé; 4) úji 
tásinkban kerüljünk minden kétes értelmet. Főkép vi 
gyázzunk az értelem, elváltoztatásában , melly által ket 
tős értelem támad ugyan, de nem épen mindig kétes. 
Azért is a’ való értelmében nem divatozó szót bátran 

fordíthatjuk a” rokon képzet” kifejezésére , p. o. ti to k 
no1;` "titokkal bénát tesz, de így nem élvén vele, miért 
nee vehetnék a’ s e c r e t a r i u s latin szó” kifejezésére? 
Hasonlóan a' beszéd” egyik részét a’ hasonló értelmü má 
Bik rév:v helyett vehetjük , p. о’.‚ ~.e g y e n l l' t ő az a e qua 
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tor szó’ kìfejezésére,' тег: n’beszéd meglnuta‘tja, mìlly 
rész gya'nánt szolgál a' 'szó. Ezen okból régi szavainkat 
szabadabban vìhetjük át a’ ta'volabbi mint n’> rokon kép 
zetekre,p. 0.1'vpapi`ros.' ` ' 

l 

HARMADIK FEJEZET. А 

AA’ nyelv’ ékességérôl. 

104. §. A’ nyelv` szabályossága. 
A’ müvelt nyelv’ harmadik fötökélletességét, az ékes 

séget, annak szabályossága, velós rövidsége és szép hang 
zata teszi. _, . z, 

Bajos „дышат, ha a’ nyelv7 ‹ szabályossága ‚ 
melly törvényeì’ egyszerüségében és a’ kifogások’ nem 
létében áll, elösegíti-e уеду nem annak ékességét.' А! 
egyszerüse'g minden tárgyban он!‘ kevés ideig tartó kel 
lemmel bl'r, egyedůl a’A helyesen tett változtatások kö» 
tik le bizonyosan ez állhatatlan embert. Hannan vala 
mînt a’ kifogást nem türô szabálytalanság untatja a’ jobb 
izlést, 'lígy a’ szertelen szabálytalanság is kìfárasztja.._ 
Nyelvünket e’ tekintetböl ‘изданий, tapassztaljuk„hogy 
alkotmánya az europai nyelvekéi közt legegyszerůbb, 
legszabályosb ’s úgy szólván , igen csekély kifogásokat 
szenvedö alapon épůl. Hangejtésében az egymásbn nehe 

_ zebben folyó mássalhangzök annyira idegenkednek еду. 
lnástól, külön neml'í hangzóiolly igen ellenkeznek egy 
mással ‚ hogy ugyanazon szóban едут nem lehetnek. 
Grammatìcai alkotmánya hasonlónn egyszen'i. Nevei nin. 
csenek nemekreY osztva. Névragasztása,` ha a’ különbözö 
hangú hangzók által okozott különs’éget nem tekintjük’, 
csak egy minden kifogás nélkůl. Müvelô igéin’ek csak 
ы: rngasztása van, értelomre nézve egyik határozott, 
másìk határozatlan; szenvedô .igéit сна!‘ egy'fe'lekép ra 
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девица ’s ik - es ígéîvel is ezszerint bánìk. Rendhagyó 
ragasztású igéì nìncsenek, тех-Ё az ide tartoznì шипы: 
is némelly`¢ egyetemi szabályok alá vonathatnak. .Egye 
dül a’ szókötésre nézve Iátszik valamelly szabálytalansá~ 
got eltürnî, szavainak rendét nem annyira a’ ńyelv’-tör- 
vényeì mint az értelem’ lfülönsége szabván ki. 

Mélyen gyökerezvén tehát e’ szabályosság: nyelvünk’ 
terme’szetébe, megkell azt tartanunk, ’s más ńyelvek’ 
bájoló _ szabálytalanságával nem szabad elcerélnünk, 
Azonban hol lehet, kerüljük az untató egyformaságot. 
Mm‘adjon-` meg tehát az eddig is szokásban volt lôn , 
t б п sth. a’ s‘lzabályosb le v e , t e v e helyett , az alu 
s z o m ‚ als z om , a] u v á m, al v a látszó szabálytalan 
ság. Bövílsùîk` nyelvünket föke'p származtatás által, e’ 
végre kìválf gyakrabban elöjövö ragasztékaìnkkal e'lve’n, 
de a’ rìtkábban elôfordulóktól se idegenkedjù'nk, ha ter 
mészetök el'éggé ki van fejtve, millyenek az ész, nok 
Stb. Leginkább pedig összetétel által alkossunk új szót, 
molly a’hangokat küiönfélekép vegyx'theti, ńyelvünk’ вза 
bályosságát зенит‘: sem se'rtvén. 

105. А’ nyelv’ rövidsége. 

Nagy tökélletességa a’ nyelvnek, ha gondolatinkat 
szó- ‘аду hangszapon'tás nélkíîlröviden kifejezheti,` mert 
Жду nemcsak könnyebbn'ti gondolatink’ elôadását, hanem 
annak különös belsô eröt e's bájtis lkölcsönözr. Nyelvünk’ 
müvelésében tehát едут szemliont an'nak rövìdl'té 
se; de, mivel csak másod rendi'l szempoht,'általa nyel 
vünknek sem иадгшёвиегёг9 sem e’rtelmességét , söt sze'p 
hangzatát sem szabad sértenj. Továbbá а’ n'yelvek ter 
mészetre nézve elütve'n egyr‘nástól ’s ezt sérteni rövi 
dítés közben sem lévén szaba‘d, következik , hugy min 
denik nyelvben külônbözó' a’ rövidség’ ideálja ’s azéri; 
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bene' más nyelveket nem utdnazhatni. Egyébiránt nyel 
vünk e’ pontban sok más nyelvvel bátran mérkőzhetik. 
Шу rövidséget szülnek а’ nevekkel össze olvadó viszony. 
ragasztékai: ur-nak, heg y-re, v áros -ba sth., 
a’ birtok” nevéhez toldott személyragaszte'kai: lá b - am, 
kalap- o d, atyái- nk stb.; a’ tehetős, miiveltető 
és gyakorló igeképzői: ad-hat, szed-et, ir-ogat 
stb ; ámbár nem tagadhatni , hogy nyelvünk sem képes 
más nemzetek’ minden szavát eggyel visszaadni, valamint 
neki is vannak más nyelven épen annyit érőkkel fel nem 
váltható szavai. 

106. шпината а; nyelv' rövidítésére. 
Nyelvünk’ rövidségére nézve tekintetbe kell venni, 

hogy, ámbár gyökérszavaink mind egy tagiíak, még is 
igen sok hosszú szavunk vagyon. Oka ennek az, mert 
n’ mit más nyelv több 'szóval fejez ki, а’ mienk egy szó 
val adja , p. o. a’ müveltető ’s tehetős igékben ’s a’ ne 
vekhez toldott viszonyragasztékokban ‚ azután mert ná 
lunk a’ származtatás igen könnyű,vegy gyökérhez egy 
más után ke't, három sőt több szóképző is járulhatván ‚ 
p. o. egy-es-ül- e t , és mivel ragasztékaink és szó 
képzőink jobban megtnrták eredeti formájokat, követ 
kezőleg nem állnak egyes betükböl, mint más nyelvek 
ben , hanem 'szótagokból, p. o. j á r - j a - t o k. szavaink 
hosszúsága tehát nyelvünk’ természetében gyökerezvén, 
azt teljesen ki nem irthatjuk, ’s azért nyelvünk7 rövi 
dite'sében csak az lehet főtörvény: hogy a’ nyelv’ tôrvé 
nyei szerint , vagy értelmesség és széphangzat miatt nem 
szükséges toldalékokat akar új szavainkba akar szólás 
módjainkba felvenni kár volna , ’s hol illyeneket talá 
lunk , bátran kiîxthatjuk. Hiba tehát két, egészen egy 
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értelmů szóképzöt toldani ugyanazon szóhoz, p. o; еду e. 
s й 1 helyett e g y e s ül ö d i k, Мёд _nagyobb :.hiba, ha 
еду ke'pzö kétszer jö elô , р. о. igazs á gò ss áïg.; H01L-_, 
nan helyesen tettek azon iróink , kik illyeneket‘mégkur; 
titottak,p.o.irgalom,figyelem. ‘ ‘ . ‘ - (. 

A’ штык’ szükségtelen toldalékinak elhagyás \ 
még kivánatosb , kivált mikor a’ lélek’megindítâsa van 
cze'lba véve. Ez illyenkor a’ mondás’ csekélyebb Биат 
ságait ’s а’ lcevés jelentésů köto'szavakat, hogyan'nál 
elôbb czélt e’rhessen, átugorván, kétse'gkivůl vjobb'an ér 
dekeltetik olly nyelvtöl, mellyben illyenekebn'em tnláln 
А’ szükségtelen toldalékok’ elhagyását гей“ óhajtanì' 
kell; de mivel ezek a’ nyelv’ belsejébè е111а1011а1‹Ю eb» 
ben legnagyobb iìgyelemmel munkálkodjunk. Ide` (arto-J 
zik a’ névmutató’, а’ hogy, ki, mid ôn, miután,- 
való, vala e's v0 1 na sz'avak’ elhagyása. Mivßel a’ 
többiröl másutt emle'keztünk, itt csak a’ három vutól-` 
sóro'l teszünk jegyzetet. А’ val ó , midôn viszonyragasz 
te'kos vagy viszonszóval álló fönév után téve, mellék 
név gyanáut fò'nevet határoz meg, mondás kurtx'lásból 
látszik származni, l’iövetkezôleg átaljában el nem ha» 
gyathatik; mìndazáltal, mivel gyakor elo’fnrdlílta sérli 
a’ szép hangzatot, jó izlésii ’s nyelvünk’ természete'nek 
legkényesb változásaitesmerô îróinknak néha lnegenged 
hetjük elhagyását. Illy kifejezéseink: nagyra vá.. 
gy áls , velé éle's sth. аж gyaníttalják , hqgy ige'ból 
á's és képzóvel származott pevek eló'tt elhagyhatjuk. 
Továbbá úgy is- elhagyhafni, lla egyìk ft'inév helyett ha 
tározatlan igével élünk ", p. o. a’ lv aló val v aló e' l és 
izetlen helyett: а’ valóval` e'lni ize tlen, ‘аду 
nz elötte álló viszonyszóbo'l és határozóból melléknevet 
csinálunk, p. o. mellesleg vnló darab'helyett: 
m el I ékek da rah, vagy az elötte álló fönévböl igét 
’l ebböl más fônevet alkotunk, p. Q. а’ tńrg y ak пай 
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uäzemélyekké való öltöztetése helyett: a” tár. 
gya kat iszemélyesíteni ’s innen: a’ tárgyak1 
s z e m é l y e sí t é s e , vagy a’ főnevet részesülővel vált, 
juk fel, p. o. bátyámtól való búcsuzásomkor 
helyett: bátyámtól búcsuztamkor. A’ vala 
nélkül teljesen ellehetünk , helyette szebb ’s rövidebb 
félmultidővel birvámA, vol na gyakran elkerülhetetlen; 
dede/aket ritkítani, félmúlt időt tévén helyette a"-köte's" 
egyik sőt néha mind a’ két tagjában, p. o. bátyám 
nem haltvolna meg, ha jókor orvosolta 
tott volna helyett ígyrbátyá m nem hala meg, 
На jókor orvosoltatnék. -- Ezeknél fogva tehát 
nyelvünk” rövidi'te'sében második törvényűl vehetni: 
hogy új szót, mennyire lehet, mindig azon mód sze 
rint alkossunk, melly azt legrövidebben adja; az igen 
hosszú új szavakat pedig átaljában kerüljük , még ak 
kor is, ha a’ képzetet más szóval kitenni nem tudnók. 
E’ törvényt az összetett szavakra is kiterjesszük, hogy 
félréfnyire ne nyúljanak, p. o. lelk i esm ér e t k e'n y 
s z erité s. 

107. ё. А’ nyelv” szép hangzata. ‘ 

А’ nyelv, szép hangzatát főkép a’ hangzók és mással 
hangzók, illő vegyítése és .az utólsók'könnyü egymásba 
folyása alkotja , mert а’ mássalhangzók összetorolt'atván 
igen darabossá, a' hangzók nagyon puhává teszik a’nyel 
vet. Ez utólsón ne'melly nemzetek az által kívántak se 
gíteni, hogy az összehalmozott hangzókat összevonák 
kettősökbe. Nyelvíink e’ részben középutat tart. Más 

` salhangzói olly szépen vannak hangzókkal vegyítve, 
hogy majd mindenik mellett ott áll hangzója, egy szó 
tagban ritkán kerül össze két mássalhangzó, és igen csak 
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szó’.` vége'nwhnl‘dàrabosàhangzatuk könnyebben elenyé. 
szik , «elejéli - pedig sohaqfáems, `»sôt szó’ elejéma’ beyettr 
idegen szayakbanl sem maradhahì meg ,f `végre nyelvünk 
ben, kìvévén a’ palóozœzóeîtb'st‘j ninos ketto's hangzó. 
Nyelviinklien 4tehát- a? kelle'més .lágyság szépen рай-05111 
a.’ féríìairßnövel, ésszavßi’f Миша nagyobbadán бане 

\ 

hangzik; táhgyai'k’ természßptévsßb, -mintz d ё r ö g, , v i l-,r Т 
lám; Sebas, hirtelen; lassú, lusta; бахча, 
kard; lágy, enyhe stb. 

Különös tulajdona hangzóinknak, hogy a’ vastagok 
nem,türik ugyanazon eredeti szo'ban а’ ve'konyakat. Az _ 
innen/származó egyszerii hangzás nyelviink’ lágyságát 
nem kevesé mozditja ugyan elö; de más felöl, ‚Штат: 
hosszabb szavainkban unalmaf is okoz, mellyet csak 
az egynemü hnngzók’ változtata'sa ’s a’ mìndenik osz- ч 
tálybeliekkel összeférö e' é z' enyhl't n_e'mìkép. Azért e’ 
hìjányon segítenì kivánatos volna; de nyelvünk’ mai 
természete ellenezve'n , ‘тайм: nem tehetíínk, mint hogy 
lîj мешай, mîkor lehet, e’ végbôl összetétel által ké 
szl'tsünk, тег: еЬЬеп nyelvünk bármelly hangzókat is 
megszenved. -» Mássalhangzóink szép hangzás miatt 
kiilönféle változásokon mennek keresztůl, mint nyel 
vünk’ belso” törte'nete mutatja. Erre nézve e’ két elv- _ 
böl indultak ki eleink: 1) az egymásra következö kü~ 
lönbözö mássalhangzókból hol egyiket hol másikat át 
интима", egynemüekké tevék azokat, p. о. egész 
ség, „ь“ helyett; egésse'g, abban;'2) az el 
s6 mássalhangzót hangra nézve а’ másikknl jobban meg 
egyezo're ишемии , p. о. 'r o mt, k ü l ö n Ь e n he- 
lyettl; ro nt, kiilömben вы). А’ mi az elsô ese 
tet illeti, abban bizonyos törvényünk lévén, követ 
hetm'ík ugyan eleink’ példáját nyelvünk’ szép hang 
zatának- elösegélése ve'gett; de nem sz‘ükséges, mert 
а’ zónyomozás szerint мг: szavaìnkat is meglágyn't. 
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ja hozzá .szokott nyelvünk. 'A' másìkrzr даёшь-ринг 
nagyobb- részint nem ‘lé-vén ~"bizonyos‘t'örve'ny, -eleinf 
ketßnem követhetjük. Következik innen, hogya” nyeLI 
vünkben már fenlévö illy 'lágyitásokat, ha első n'emüek' 
a’ szónyomozás szerint kell irni ellenben ha másod 
nemüek ,' csak akkor, ha a’xs‘zép hangzat’- sérelme ’é'ai’ 
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