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ELÖSZÓ 

Az ELsÖ xlAnAsHoz. 

Minekelötte tökéletesen megvizsgált пиву 
grammaticát bocsátana ki a’ magyar tudós 
társaság, a’ helyesirásra ’s a’ n_yelv’ paradig 
máira nézve kivánt bizonyos fôbb szabások 
felett megegyezni; hogy neve alatt kijöven 
dö évkönyveiben , folyóiratában ’s hivatalos 
jelenléseiben, ha más meg más elmék Шп 
nek is ott clé sajátságaik’ jeleivel, az eg 
erkölcsì test’ ‚iràsa’ mòdja tétovázó és гaйка 
пe legyen. Mindjárt az elsö nagy gyülés bizá 
meg tehát 183l~ben februaríus’ 23~d. volt 
ülésében a’ nyelvtudomány’ osztályát olly ve 
zérjavaslali' készíuîsére , meflyben a’ beszéd’ 
minden-u’es’zem veglg menv‘en, az így ‘aду 
amugy-lras helyesebb okalt példákkal ‘Щё 
gosítsa meg ’s ide tartozólag a’ nyelv’ szó 
rngaszl'ásait is irm'l össze. А’ második nagy 
gyüléskor, 1832. martius’ 11-d. és 12-d. 
megvizsgálá nz едут: volt iál‘saság e’ javas 
latot; ’s itt következik, а’ miben uz, fenn em 
lílelt czéljából „ megegyezctt. l* 
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Minden idöre mín. meghalározottaknak 
azonban a’ társaság nem valija e’ szabáso 
kat; söt, ha mit a’ folyton folyó nyelvis 
mél‘et., szav‚ak7 lelke és alkatja körül elvá 
lasztóbban kifeit, ‚annak elöre kiköti késöbbi 
javítêßát, ’s ezt magának különösen a’ magyar 
magy grammatica’ készítésébe ereszkedésekor 
ra fenn is tartja. 

Nem akarváń ennél fogva a’ társaság., 
az általa megallítottl‘a-nézve, egyszer ‚mirr 
denkorra lenni parancsoló, szabadjokra hag - 
ja még tagjainak is, hogy e’ szabásokat, nii 
dön tulajdqn személyökben állnak elé mun 
kájokkal, általlátásokhoz képest kövelhessék. 
Gyözzön, .a’ mi jobb! ez a’ Lársaság’ мaтa; 
okokkal kiván ö vezetöje lenni a’ kivilágulás 
szerint alakuló köz megegyezésnek, fennhé 
ázó ’s önkényü vezér nem. 

A’ társaság’ 241.‚ ungy gyüléséllöl, Pesten, martinsìa.. 1852.. 

. . DOBRENTEI -GAßoaî 
- \ ‘Поймай. 



ELÖSZ() 

А’ MÁsoDlK KlAnÁsHoz. 

Bövítve ’s némellyfélének bizonyosabb 
elhatározásával és (бы) világosító példa’ ki 
jegyzéséve] jelenik meg e’ második kiadás, azon 
szellcmében a’ társaságnak, mellyet az elsö 
nek elóbeszéde vallott. ‚ 

Felszólította volt e’ végett a’ 3-d. nagy 
gyülés’ 10-d. ülése september’ 7.-d. 1832-ben 
az ekkor jelen nem volt vagy késöbb vá-` 
lasztatott tagokat , adńák be az elsö kia 
dás’ bövebb olvasásakor támadható észrevé 
teleiket a’ 4-d. nagy gyülésre, hogy a’ mi 
ken ez tisztábbra hozottaknak talál , kijaví 
lassanak. 

’S több tag adá vagy küldé be mcgjeg - 
zéseit. Bizta ezek’ újabb megvítatását a’ 4-d, 
nagy gyülésnek 12-d. ülése, november’ 13-(1. 
1833., mivel idö ekkor ahhoz ott nem juta, 
a’ következett héti ůlésekre, mellyek azt 
martius’ 1. 1834. végzék el. 
_ _ I-llszl a’ tarsasag’, hogv lgy, пуща tag.. 
lamak tovább es tovabb feltegelésel, mlnd 
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nem tagiainak azokrôl szòló észrevételei ujab 
han és ujabban megvizsgáltatván, végre olly 
szabályok lesznek felállítva helyesirásunkban.. 
mellyek a’ magyar nyelv’ belsö alkatiát és 
ragos szerkezelét, minde'n eröltetés nélkül is 
elfogadhaló móddal, jelelík ki. 

Pesten, n' társaság’ héti ülésébòl, aprilia' 2l-d. i854. 

DÖBRENTEI .GÁBOR , 
tiloknok. 



ELSŐ SZAKASZ. 

HELYESIBÁS. 

1. s. BETÜK. 

a? a'» Ьo Cs, cz) da eo év j; $587» ha ia l'a 
j, “а lo ly, ma ns 1% 0a ó: ö, Ő‚ 1” r? s' sz? 
t, ty, u, u', ü, ú., и, z, zs.- 

C, q, w, x, _y idegen szavakban, a’ wésy 
régi magyar nevekben is, használtatnak. -ц 

А’ betük: hangzók és mássalhangzók. 
A’ hangzók vastagok, vagyis mély han 

gnak, u. m. a, a', o, 0', u, u'; és vékonyak, vagy - 
is magas hangnak, u. m. e, ö, ő, ü, Az eki 
és z', közép hangnak; ugyanazért mind a, két 
osztályu szavakban előfordulhatnak, p. o; ma 
radék; szerdák, ital.,Íu'tel, stb. 

- Minden hangzó'ismét vagy rövid, vagy 
hosszú; a’ rövidek közűl i, ö, й pontokkal je 
gyeztetnek; a’ hosszúk vonással, vagy, ha két 
pontosak vollak, kettővel: (i, e; í, d, u', ó, 

\ 



S ньвб smh-A51.. пятнами-(я. 

А’ cs, gy., ly, fly., ty' uz el-edeLi egyszerii 
hangokban huszuáltatnak, mintí csal, ecset, 
kövecs; gyda , egye'b, лaду ; lyuk, gub/(-L, 
‚го/ищу; nya'r, .Eng/ed., ‚шт/еду; ДуйЬ, aiya, 
korty. Ellenbeń, hol ezen hangok összetétel 
böl erednek , az alkotó betíík , u. m. ts, dj., lj, 
nj, ‚megtz‚n‘latnak, p. ‚o. követse'g, adju/z, 
(Ilja ., anja ‚ lfilja. 

Hol àz összetett betiík eredeliképen-már 
kettözve hallatnak, csak ez elsö iratik kétszer, 
Р. 0.faggyu, illy, asszolzy, дaна/12. ЕПепЪер, - 
hol kettöztetésök ragasztás из)‘ összetélel Юга! 
eszközöltetik, illyetén rövidítésnek a’ gyö 
kér’ fenntal‘tása miatt nincsen hel fe' e’ sze .5 г f 

-rint tehát így irunk: без-еде , kira’Zy-lya', ш 
еЁртсйпу-пуat, vesz-szerz, „aду-дуб", рату 
iya', n-em: 'o'c-cse, Нaд-дуб’ stb. 

а. §. TULAJDON NEVER- ’s шведы szAvAK. 

- - _ 1) А’ magyar nemzetségi nevek meglart 
ják erèdeti irásmódjokat ., p. о. Dessewfy, 
GenrcÍzx, Sze'clzenyz', Gaal. 

2) Egészen meghonosodotl; idegen erede 
й ncvek és sz‚avak magyar szavak gyanánt irat 
nak, p. о. Mo'zses., K'risztus, ‚тяге/Б Igna'cz, 
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§. TULAJDON xm‘mc ’s mmm szunna S) 

- Fiilöp, Zsó. a, Fridríb, Fruzsina, Nápoly, 
Párizs , püspökr , fris , próba , predikdczió , 
dragonyos, -Дипломa, stb. i 

3) A) görög nevek, és szavak leírására, 
Í i .a .u Il Il nem leven mmden gorog betunek megfelelo 

- 0- ’ Í Í Í Í magyar betunk , a magyar tudos tarsasag meg 
most inkább javaslatokat kíván adni, mint sza 
bál.yt, és ugyan: 

' 7 с- .. Í a) Vagy lrassanak a gorog nevek es sza-„ 
vak görögösen , azaz a’ lehető legnagyobb kö 
zelítéssel a’göröghöz., illyképen: 

a’ görög ц helyett é,p.o."Hlcog, He'lios. 
‚„ 19 „ th, „ OeagpaJlzearchia. 

„ k, „ xupalalywjrep/mlalgia, ,J ‘ X ” X, „ äövoteotpux,xenptroplzia. 3’ 

‚‚ „ S, „ Zotyo“ Samos.‚ 
„ ü, „ EYytsgtou, Iíüperion. J} 

а 

v 

2: ‘P u ph, „ lplöyya, plzlegma. 
’ß x ,J Ch) n XaQLQ, ClzaríS. 
u "/J n PS, „ tpaltsgwv, psalteriou. 
„ „ 0, „ Ögoygaqua,hórogrq1lzia. 
„ ш „ al, „ Amiga/ng, Áisclzine's. 
‚‚ av „ aй, ‚, awol/ama, aütonomia. 
„ ez „ ei, „ Etôwlov, Eida'lon. 



l0 ‚ uns?, витая. lmmmslm's. 
\ 

a’ görög ev hel uvett eй, p.о. Evregml, Eiizerpe'. 
„ 0L ‚ „ 0i, „ amavo/ua, oikonoml'a, 
‚, ov ,‚ ú, „ OvQm/og, Uranos. 
„ „ - h, „ ‘0.unQLòeg, Home'ridcs. 

Vagy l1) irassanak úgy, mint azokat a’ 
romaìak irták, р. 0. Рййовор‘шз, Qyclups, 
Xerxes, encyclopaedia sth. 

4) A’ meg nem magyarosodott дeд!‘ Sza 
vak és nevek eredeti irásmódjokat, minden 
változtatás és hozzátétel nélkiil, meglartják, 
p. o. Cicero, Lucullus , corollarium, docu 
mentum, princz'pium, stb. 

5) Az élö europai nyelvekbeli azon sza 
vak és tplajdonnevek, mellyek nincsenek meg 
magyarosodva, eredeti irásmódjokat tartják 
meg, p. o. Shahspeare, Ximenes, Voltaire, 
Filangierri , Schiller, caprice, nuance sth.‚ 

6) Melly idegen nevék a’ magyar belü 
formától felette eltérö nemzetek’ nyelveíböl 
valók —— a’ hova а’ keleti ’s némelly nyugati 
(p. o. orosz, serbus, illyrus, stb.) вeщаeт]: 
számláltatnak --- azok kiejtésöknek legin 
МЫ) megfelelö magyar módon irassanak , p. о. 
cza'r, Paskievícs, Kra'lyevics, basa, csausz, 
zulla’n2 Stb. 



4. §. nu'sl JELEK. ll 

3. §. szó'rAGoLAs. 

1) Több tagú szóban, ha két hangzó kö 
zött egy mássalhangzó van, ez az utóbbi hang 
zóhoz foglaltatik, 13.o. iza-lom. 

2) Ha két vagy több mássalhangzó szo 
rúl közbe, csak az utolsó vitetik által, p. o. 
ern-ber, kard-ról. 

3)‚ Az összetett betűk egy hang’ jelei lévén, 
mindenkor az utolsó hangzóhoz csatoltatnak, 
p. о. íze-lyes, a-rgya , ¿gu-:Saly ,° ha kétsze 
resen állanak, fele részök az előbbinél marad, 
p. o. kira'Ãy-lyal, mulasz-szon; a’ hiányos 
kettőztetéseknél pedig a’ kihagyott betű vissza 
állítatik, p. 0. ollyan , vissza: oly-lyan, 
Ülsz-Sza. 

4) Minden hangzó különös szótagot te 
.vén , ha több Össze, akárhol megszakasztat 
hatik a’ szó, p. o. mie-ink vagy mi-eink. 

5) Az összetételekben úgy választatnak 
el a’ szavak, mint összetétettek, p. o. «gl-ered, 
kard-él. - 

4. §. IRÁSI JELEK. 

A’ jelek közül, mellyek szavak közé, 
‚ vagy betűk mellé nagyobb érthetőség, okáért 
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Létetnek, csak kettöt jegyzünk meg. Elsö n’ 
Ízia'z/zyjel (’), melly kihagyott betíí’ vagy $26 
tag’ helyébe tétetik, p_o. Деду’, a’, e', ’s ezek 
nek származékaiban; Ízogyan, az, ez, aтaz, 
¿mez Stb-helyctt. Szorosan megkivánják pedig 
a’ lliányjelt a’ kihagyott birtokos nah, lle/u7 
’s a’ személyragos nevek’ rövidített szenvedö~ 
je, p. 0. ‘ш’ игa, пе Ímgyd magatl’; ezek 
helyett: lláz-nak иl‘a, ne -hagyd magad-al. 
Ezek: engem , te'ged, stb (e's a’ többi helyett) 
hiányjel nélkůl iratnak. 
‚ Második a’ hät/'el vagy kapcsoló je] (-), 

шeПу összekapcsolt szavak közé тeнь, ‚p. о. 
öröm-dal. Azonban az mindenütt kimaradhat, 
hacsak valamelly két vagy több szavakból ere 
dö összetételekben a’ nagyobb világosság nem 
kivánná az összetétel’ föbb ré-szei7 elválasztá 
Sát, mint p. о. szarvasmarÍm-tenye'sztels, .fa-«Zó 
Stb 5 merk szarvas-mar/zatenye'szte's ‚ falo’ 
egyebet is jelenlhetnek. Elmulhatatlanúl meg 
kivántatìk azonban ime’ kérdö betůnél : в, 
p. o. Ízallod-e? mert ha ez közvetlem'íl a’ szÓ 
hoz kapcsoltatik, könnyen zavart okoz, р. о. 
‚embere,- homo illius, és ismét: ember-e? an 
homo? magában pedig így: ember в? szinte 
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nem állhat, minthogy ezen e-nek önállólag 
még csak sejdített értelme sincs. А’ kapcsoló 
jel (lzalÍod-e? látott-e Р) mind ezen bajokat 
elhárítja. Végre kötjelekkel élünk a’ szavak, 
végén, midőn több egymás után álló nevek 
nél, mellyek ugyanazon hely- vagy egyéb 

‚ragged toldatnak meg, vagy ugyanazon egy 
szóval tétetnek össze, rövidség, okáért ezen 
ragot vagy összetételi szót csak az utólsó név 
hez kapcsoljuk, p. o. Дикий, szülei“- ’s bara't 
jaito'l elvált; könyv-, kep- és levélta'r; fió 
ve'sz- , a'sva’ny- e's cillattudoma'nyt irt stb. 

А’ többi jelek köz divat szerint használ 
tatnak. 

5. s. NAGY KEZDŐ BETŰK. 

Nagy betű használtatik: 
l) Beszéd, és vers, elején. 
2) Pont után, vagy kettős pont után is, 

ha valamelly idegen mondat hozatik fel. 
3) Minden szorosan vett tulajdon nevek 

nél nagy kezdő betüvel élünk, p. o. Magyar 
ország, Nagyvárad, Duna, Zemplén, Lajos 
stb. Mikor ellenben a’ tulajdonnév melléknév 
gyanánt használtatik , vagy belőle képző által 
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ollyan formáltatik , Не betüvel kezdessék; 
p. о. pesti lakos, tacitusiïszellem вы). 

4) А’ megszólítás’ szavai is, akár rendes 
czímek. akár önkényes tiszteletadások; úgy 
könyvek’ idézett czímei is, nagy betüvel Кви 
detnek, p. 0. Felséges Úr! Èrdemes Férfiú! 
Tekintetes Táblabiró Úr! А’ magyar tudós 
társaság’ Évkönyvei slb. 

\ 



MÁSODIK SZAKASZ. 

SZÓRAGASZTÁS 

ELső CZIKKELY. 

NÉV. 

А’ név’ értelme ragasztás által módosúl ’s 
határoztatik meg. А’ ragok minden szónál 
ll anazok , ’s csak a’ n elvben uralkodó han — Sy .Y g 
rend szerint változnak mél ylyé, vagy magassá: 
a’ millyen t. ifa’ szó, mellyhez ragasztatnak. 

6. §. szmLmAGox. 
А’ személyt-agok az egyes és többes szám, 

minden személyeinek egy vagy több birtokát 
ielentík, ’s így következnek: 

MÉLY HANGUAK MAGAS HANGUAK. 
Egy birto/c. 

1) am, om, hangzó után m. 1) em, öm, hangzó után m. 
2f) nd, od, - - -- d. 2) ed, fid, - -- — d. 
5) n, - - — ja. 5) e, - _ _- jc. 
l) unk. - - — nk. 4) ünk, - — nk 
5) tok(u-Luk,o-tok),- tok. 5) !‹-1‹,[б1‹(с-[е1‹:б-[б1‹)1019161; 
6) ok, - - — jok. 6) ok, - — -— jók. 
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Több Öírtok. 

1) aim , Минут} után im. 1) cim, hangzó után im. 
2) nid, '- — — id. 2) cid ‚ _ - -— id. 
5) aа’ " " _ i. 5) ei., -- - _' i. 
4) aink, — - - _ ink. 4) eink, - -- .-- ink. 
5) aiы)‘, - - - Ной.и 5) cilek, — — — itck. 
(ì) :lik , -- - -- ik.. 6) eik, .- -- — ik. 

.leg/zetek. a) Az еду birtok’ többes harmadik 
személyének 01r, jolt, ölz, ragai helyett u1?, jul', 
ük, jz‘ik tájdivatos ragokkal egyedl'il csak kälönböz 
tetés’ vagy jobb hangzat’ kedvéért élhetni; p. о. hal 
muk, örömük, halmok helyett, mi a’ halomnak sze 
mélyrag nélkíili többes зайти is; örömök helyett, 
mcllyben azon kivlïl a’ három egymást. éröö a’ fùlet 
kedvetlenül illeti.;‚ . ‚ 

Ь) Rövid hangzók à’ szó’ végén az itt kitett ra 
gok elött -- az í-t, z‘i-t és zï-t kivéve --- mindenkor 
megnyújtatnak, р. munlxz, eke ezen raggal т így 
állnak össze: munlsa'm, eÃ'e'm; ezekben [бай-т, 
kalm-ja, seprü-i/Lk a’ véghangzók rövidek maradván. 
Kivétel-nek: atya, apa, anуa, ôa'tya, лёжа, öcse; 
mellyck, midön a’ 3-d. személy’ ragával toldatnak, 
véghangzójokat clveszlik, l'gy (ат/дa, zzp-ja, ¿mj/- 
ja, (жду-10, ne'rL-je, без-082. 

с) Az еду birlokú harn‚ladik szemólyck’ ja, je, 
jolv, toldott ragait néha nem hangzó végü szavak 
is fclvcszik, gyakran klïlönböztetésl'íl, u. m. пaрa , 
és пaр/a, a’ra, éS fífja; gyakran csupa szokásból 
u. m. лaпшу/a, Ímragja, e’ helyett: Лигa/гуд, ha 
rngm Ugyan illy szavakna'l az aim, ez'm skb, azzlz: 
több birLokú személyragok is, j-vel toldatnak mcg: 
Ízarangjaz-m Stb. Azonban eífélc toldásokat, a’ mcny 
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nyire lehet, ŕitkx'taui kell; általában pedig ajánlatos , 
hogy cs, g, gy, 1:, ly, т, ny, p, ty, sz és z8 után 
állandóan a’ pusz_ta a, e, rag tétessék; p. o. kova’ 
csa, orsza'ga, agg/a, a'rnye'ka, guzsab/a, ‘идите, 
tudoma'nya, Вере, iuÍm'sza, vara’zsa. 

d) A’ több birtoku ragokat némelly 'mássaL 
hangzón végzödö szavak olly r-övid1'tésse1 is vehetik 
fel, mint a’ hangzón végzödök, p. о. bara'taim vagy 

- bara'tz'm. 

e) Némelly szavak ezen ragok elött kilökik ‘($5 
szómgben hangzójokat, némellyek annak ékezetét 
(acèentus) “так е1: ollyanok az alom, elem végï 
zetůek, р. 0. Ízatalom, haz‘almam; illyek az ész, 
взлет, és le'lek, Zelhem. , melly egyszersmind karti 
из: is szenved.. Mind ezen szavaknál a’ szenvedö ’s 

többes szám’ ragai is ugyan e’ vállozást okozzák: 
hatalmat , hatalmak; a’ szenvedöt némelly esetek 
ben kivéve,‘ melly a’ rag’ hangzóját e1 is hagyhatja, 
р. o видит: vagy шут. 
" f) Némelly e', ó, ó', ü-ve1végzödö egytagu ne; 

vck teljesen veszik fel a’ személyragokat, az össze 
találkozó hangzók ‘közé mindazáltal ‘щи-Е VeVéD fel ’s 
véghangzójokat hol -csak rövidre, hol еду más ro 
kon rövid hangzóra változtatván; p. o. Ie'; só, szó, 
hó, tó; ló; L‘ò', tó', csó'; hö; ‚тиф, ekkép: 
levem.; вaлют, szavam, havam, íavam ,- lovam; 
kövem , tövem, csöv-em; Лежат; füvem, nyü'vem. 
Ézek köziil mindazáltal sóm, .szo'm, csò'm is he 
lyesek. - 

Vò', nö, bimbo' , erö, mezö slb az еду bírtokú 
2 
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harmudik személyekben kétképen használtathutnak: 
„дуг vagy neje, vójök vagy vejölz, bimbój‘a vagy 
bimbaja , mezójök ‘югу mezcy'ök ; szóval: mint 
azok, mellyeknek a’ szokás illy nemü eltérést en 
gedett, fólveszik a’ rendes ragasztást is. A’ több bir 
lokú ragokban tanácsosabb a’ ragasztás mcllett ma 
radni, mert az eltávozás zavart okozhatna: l'gy erez'm 
e'rtöl is jöhct, eró'töl is; mezez'm, meztöl és mezö 
t-öl. Fó' иду egyenlön jók. 

A’ darum és daf.11am, fenyüm ésfenyuem egy 
‘Идёт helyesck; könyz'í-töl nem lvönyfvem, hanem 
.l'ö/Lyú'm ,‚ és a’ kurtl'tott lvöny-töl lvö'nyem. 

7. §. HELYRAGOK. 
MÉLY HANGUAK. MAG/xs HANGUAK. 

1) Behaló . . ba. 1) . . . - . be. 
2) Marasztaló . ban. 2) . . . . ban. 
5) Kiható . . ból. 5) . . . . ЬЫ. 
4) Közelitó . . hoz. 4) . . . . bez. 

az й és ä hàngzón végtag 
után hb'z , p. o. eskü/Löz. 

5) Ijlntárvetb . ig. 5) . . . . lg. 
6) Allapító . . on. 6) . . . . en. 

. ü, és ö hangzóu végtag 
hangzo llt-’m . n. “tán дн, р. o. kezünkön. 

7) Felható . . га. 7) . - . . re. 
8) Leható . . ról. 8) . - . . rôl. 
9) Távoll'tó . . tól. 9) - . . L 16|. 

10) Vesztegló . вы. 10) - . ‚‚ . nél. 
.ïegyzetelß a) Mind .azen ragok elött megnyúj 

taLik a’ rövid hangzó ‚ az z-t , u-t és ü-t kivéve; p. o. 
manica-661, osera-ben helyetl; iratik: munkaf-ból, 
cseré-ben. Egyedül az határvetö helyrag elött hagy 
Ищи! гбчШреК а’ hangmat, Идиш ha a’ szó szcmóly- - 
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raggal vagy maga a’ határvetö rag, lan, len képzö 
vel van megtoldva: р. о. hervadásaig, maiglan, {й 
leiglen. \ . 

b) Ezen ragok köziil a’ ben (benn), hoz (hoz 
zá), na'l, ra, ro'l és tq'l, személyragokat ‘вашей 
fel: Ье’шет, benned, benne, Izennünlz, bennetek, 
bennölz; hozza'm, Ízozza'd, Ízozza' ‘аду hozza'j'a, 
hozza'nk, hozza'tolt, Íwzza'j'ok; ra'm, ra'd. ra'ja 
‘aду ra', ra'nl', ra'tok, ra'j'ok; ndlam, na'lad, na' 
la, тихий, na'latok, na’lok; плaт, ŕo'la, ro'latok, 
rólol:; ‘Нет, tó'le, tó'letek, tò'lölz. A’ tó'lem és ró 
[aт mutatják, hogy nem túl-t, rúl-t, hanem to'l-t, 
ról-t kell irni. 

c) A’ be , öó'l helyett bele és beló'l használtatnak 
külön, és személyragokkal. 
‚ d) tt, att, ott, ш, ш, özt, ütt, csak némelly 

igehatározókban, és leginkább r-rel, névszerint «лёг 
ral végzödö helyek’ neveíben használtatnak; p. о. 
hely-ett, minden-ütt,- más-att, Pécs-ett, Субт 
ött, Kolosvár-atl, Temesvár-att, Ujhely-tt. 

s. §. xüLöNrÈm вмюк. 
ME'LY HANGUAK. MAGAs HANGUAK.. 

1) Független bírtokos é. 1) . . . é. 
2) Mássalállóbìrtokos nak. 2) . . . nek. 
5) Tulajdonító . nak. 5) . . . nek. 
4) Szenvedö . . at,ot,-t 4) . . . et,öt,-t. 
5) („паб . . ért. 5) . . . 61’! 
6) Segitò . . val. 6) . ‚ . vel. 
7) Fordíîó . . vá. 7) . . . vé. 
8) Mutató . . úl, ul. 8) . . . ůl, Ш. 
9) Többes шт . ek, ök. 9) . . . ek, Ы‘. 

hangzó "tán ‚ -k. ц hangzó után . -k. 
2* 

*1* 
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.Íegyzetek. a) Valamint az elöbbi, úgy ezen rd» 
gok elött is megnyújtatik a’ rövid hangzó, az i-t) 
u-t, ’s ü-t ismét kivévén; p. o. munkzí-é, cseré-vel¢ 
Egyedül az ё": okadó rag elött hagyhatni rövid 
nek a’ hangzót, kivált ha a’ szó személyraggal van 
meglzoldva , és versben; p. o.vá1tsága-ért,< рёхше-ёгь 

1;) A’ nek,- e'rt, 'vel személyraigokat is vesznek 
fel, illyképcn : hek-em , nek-ík; vel-ed, 'uel-ünl; ‚т 
¿rt-wm, ¿rt-6k. Ez uióbbik l'gy is van szokásbanz' 
¿reti-em, e'retbünk stb. MV‚» 

c) A’ birtokos nek kihagyathatik ’s helyèt hiánya 
jcl pólo‘lja; p.-o. hdznak um vaду ha'z’ игa. Шуе 
neknél: la'bnak сайтa vagy И!) alatt ‚ nem sszükséà 
ges a’ hiányjel; тег: ez utóbbiban az Glatt függe'tlen 
névhatározó , ’s ragallan szót kiván, ragatlunul áll-S 
ván maga is- a’ szô dtán; azéri; hibásak az efíëlék: 
«viz ßözepelte, e’ helyett: шале/Ъ ŕözepette vag-y 
'viz közepelí. ‚" 

А’ ’I/(ll, fuel,-és ’va', fué-ben , a’ -и olly mzissal-- 
hangzóvá változik, millyenlöl megelöztele'tt, р. oi 
[mj-val, bard-val, goud-val, goud-va' helyett ira-‚ 
tik: [ку-[(11 ‚ hard-dal, garni-(Zal, goud-da' (ez 
utóbbiak hibásan iralnak l'gy : kard-aZ,gonfl-.a' ; mert 
al, el, a', e', rag-ok nincsenek; így ‘блуд--11121, вид/1) 
«Uel sth). Mindazáltal ha valamelly nevck kéL hason 
16 mássalhangzóval végzò’dne-k, m'idön val, Фе], va', 
fue' „gok tételnek hozzájok, e-zeknck и belüje ki 
ищу-111116, azc'rt, minthogy három hasonló mással 
hangzó ki sem cjthelö 5 p. 0. cseppel, mellel, teltel. 

e) Az í, u ú, vagy ü, ú' képzökkel alkotott 
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melléknevek a’ többes szám’ ragát egész épségben ye 
szik fel; p. o. ЖМИ-её, [аЁЬи-aЬ, egyszerüek, уб 
nyörü-el-. 

A’ ragokhoz tartoznak még a’ hasonlító 
Ire'nt, módmutató kep v. kepen, ’s idörag hor, 
mellyek csak annyiban külö-nböznek a’ iöbbi 
töl , hogy sem magok a’ hangrend miatt el nem 
változnak , sem elöltök á’ véghangzó meg nem 
nyújtau'k: Szent Istva'n’ napjakor, semmíkep, 
ma'skep, isten’ angyalal‘e’nt stb. Továbbâ: a' 
.1701. és kep, Íelentéseiknél fogva is csak né-. 
melly hozzájok illö, azaz velök megférö jelen, 
tésů szavakboz kapcsoltathatók. 

‚Vannak девицы‘; ragok is, u. m. [vé/Lt, 
mellyet оп, en, 'o'n rag elöz‚ meg, p. о. da# 
rub-on-ke'nt ; és tu'l, tú’l, mellyet as, os, es, ös 
képzöü mellékiiév szokotl megelözni, p. о." lest 
.es-tú’l, [ем-“4121, lza'z-as-tll’l. Ezek ‚tel‘mésze 
tesen csak a’ puszta nëv után tétethetnck , nem 
pedig a' többes szâmi ’s személyragok utz’m is. 

9. §. гшювтьвк NÉvHA'vAnozóK. 

Valamint a’ ragok, úgy ezek is a’ né-v' 
é-rtelmét módosí‘tják , azon kůlönbséggel , hogy 
ezek a’ szó utâ‘n függetleníîl és változatlfx-‚ 
núl állnak. 
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Alá, alatt, alòl. ' ‚‚ 
Által. 

Elé, elótt, elòl. 
Ellen. 

Felé, felôl. 
Fölé, fölötf. 
Gyanánt. 
Hegyé, hegyett. 
Helyett. 

' Iránl. 

ШИН. ‚ 
Közé, lsüzött, közůl. 
Köré ‚ körött, körůl. 
Megé.l ‘певец, megól. 
Mellé, теней, mellöl. 
Míatt. 

(Нa. 

Szerint. 

Után. 

Végett. 

Mind èzen névhatározók --- azóta'-t kivé-. 
vén _ felveszik az egy birtoku személyra 
gokat; és ugyan az e'- vagy a'-val vég-zödök, p. о. 
ruelle', így: melle'm, melle'd, melleje, mel 
le'uk, meZ/e'tek, mellejölr ,- holott a’ melléje, a’ 
meile’ helyett csak nek ragos szó után 112152115! 
tathatik, mint: fal meile' vagy `Гайки}: meile' 
je ,' vagy midön igéhez tartozik , p. о. melle'j'e 
vonúlok, vagy melle' vonúlok. Az ele', fiile', 
hegye’ , köze' helyett használtatnak ezek is: 
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elömbe ‚ eló'dbe, eleje’be, eló’nkóe, elötökbe, 
elejökbe ,- fölömbe; Ízegyembe Stb. 

Az e’ és a’ végüek ezen kérdésre fclelnek: 
[w1/a'? ,° az ott, дн végüek erre: Ízol? ,- az ól., 
Öl végù'ek erre: доплaт’; az u'l, й! vagy ul, 
й! végüek ismét erre: hol? Ezért különbség 
van az alo'l és alu'l között, valamint az elò'l ’s 
ем! között; amazok névhatározók ‚ezen ke'r 
désre: Ízonnan? p. о. Íla'z eló'l, лёдr alól; eme- - 
zek igehatározók ezen kérdésre: Ízol? mint? 
’s olly alkotásuak mint ezek: ne'metůl, dea' 
ku’l, rosszúl stb , mellyekröl alább leszen szó. 
А’ l‘özůl hibás szokás Югal lett divatos a’ 

törvényszeres közó'l helyelt, valamint eló’l az‚ 
вы! helyett. 

Vannak névhatározók, mellyek csak ra 
gos‚ név ulán tétethetnek; és pedig à) an, en , 
ön ragosak ulán tétetnek ezek: (И, a'lal (Ксе 
resztül helyett), innen, tu’l, Мой}, belúl, ke 
resztúfl; p. o. vizen (й , Duna’n Щ! , Ízata'-Ä 
ron Мали, hata'ron дат]. 

ВеШ!‚ mint шедевры‘, kù'lönbözik a' (‚да-ш, hon 
nan а- belzflem, beläled, belöle alb szármnznak. 

-I1) na'l ragot kiván a’ fogva: annn'l fob -. 
va7 keze'ne'lfogva ,' шeи}; töl rag után is, mi 
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dön idö- vagy helytávolságot jélent: az ¿d6 
tó'l fogva, ‚ 

c) hoz ragot kiván a’ ke'pest: alzlzoz 1re' 
pest. 

душ ragot kiván a’ ne'zve: arra ne’zve. 
e) vel l‘aзов kiván az együtt: ezzel egyätt. 

i0. §. nmLLńxNÉv. 

A’ melléknév a’ fönév’ törvényeit-követi 
a’ ragasztásban. - 

Hasonlítása a’ melléknévnek abb, ‚obl),‚ 
ebb, hangzó utári bb képzök által történik: 
melly utolsò esetben az a és e a’ ‚szó’ ‚vêgén 
megnyújtatik; p. 0. nagyoób, kisebb, istenibb, 
щиты. Néha mássalhangzó után is kihagya 
tik a’ képzö’ hangzója ’s az egyik b, hol t. i. a’ 
kimondás nem n‚ehezl'íl, p. O. becsesb., eró'sb. 
.Ba'torfbr-ítraó/I vagy ba'torabl); latoir'7 tat 
rabb „думают; egyenlön helyesek. Шус 
nekböl mint: egyszerú, дадут; lesz egysze-. 
rit'ób , gyönyöriibb vagy egyszerüebb, gyb'nyö 
rüebb ,‘ ezekböl: Ьд’шуй , szörnyä: kблпуйдд, 
szörnyúbb vagy bönnyebb, szörn‘yeôb. Hama 
rabó-vagy hamarább, hitflebb ‚ felebb , lejebö , 
alább stb. - 
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A" leg a’ másod fok elébe tétetvén, a’ 
hasonlítás’ harmadik vagy legföbb fokát fejezi 
ki: Íegnagyobô. 

Луга’. Néha {баней ‚is hasonlítatnak: emberelßb1l 
csodább. .. 

11. §. szÁMNEvEK. 

Еду sth. - (egyedůl , egyenlö , egyenes 
mutatják, hogy egy ,gy-vel kell írni). 

12. §. NÈvMÁsoK. 

a) szEMÉLYEs NÉVMÁSOK. 

Én , szenvedö: engem vagy engemet ; 
birtokos: enyém; többes szám: enye'ím (nem 
enyz'meh); - 

Te, szenvedö: Идеи? vagy tégedet. 
Ö , öue', ót, ó'k (többes szám); birtokos 

gyanánt szolgál az öve', mellynek többese: öue'i‚ 
és öue'k, ’s amaz töhb birtokot, ez МЫ) birto 
kost jelent. 

Mi ‘aду mink, szenvedö: minlret, mel-. 
léknév: míenk, mieink. . - 

Ti vagy tik, szenvedö: t-itehet, mellék 
névî tied , мы, tietek , tieitel,l ,- mellyek kö-- 
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zííl a’ tied, tieídet, inkább та és teeidnek 
kellene imi, тeги jelentése szerint oda tartozìk. 

I1) MUTATÓK. 

Az, ez, aтaz, emez., inzez, azon, ezen, 
ilty, olty, z‘llyen, ollyan, imillyen, amollfyan. 

Az, ez , ’s a’ többi z-n végzödö névmások 
rendesen ragasztatnak, azon kůlönbséggel, hogy 
minden mássalhangzón kezdödö ragok és kép. 
zök elött z betííjöket a’ rájok következö más 
salhangzóvá változtatják; p. o. az-nak, az-bo'l 

‚ ‘ helyett iratik: an-nak, aó-bdl; az-kor, «az-kep, 
az-Z‘e'nt, ez-nyí, ez-fe'le helyettt air-kar, elr 
kep, ak-ke'nt, еду-‘гуд, ef-féle stb. Mòndatik: 
azzal , azzá ,. avi/al, awa’ is. Kivétetnek in 
nen azok, mellyek már eredetileg is тщет 
val kezdödnek; ’s a’ z megtartatik , р‘ о. az-t ‚ 
(az-ot helyett), az-on. 

Ugyan ezen változás alá esik az, midön a’ 
nevek elött határozô gyanánt áll; de ekkor 
hiányjelt veг: fel., ’s a' név’ mássalhangzója csak‚ 
a’ kimondâsban kettöztetik; p. o. a’ goud, a’ 
beszéd. — А’ független névhatározók elött is 
ugyanezen törvényt tartják a’ mutatók: а’ mel 
lett, e’ felöl, a’ szerint stb. 
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A’ többi mutatók rendes ragasztásuak. 

c) vlsszATÉRöK. 

A’ visszatérö névmások: magam, та 
gad, maga stb, és en(nen) magam, ten(nen) 
magad ‚ бп(пбп) maga, min(nen) magunlr, 
tin(nen) magatok ‚ ön(nön) глади}: rendesen 
ragasztatnak. 

d) vrs szAMUTATóK. 

Ki , melly , vagy a’ ki ‚ a’ mel! ‚ mily 
tyen ‚ mi ‚ rendes raguak. 

e) HATÁRozATLANoK. 

Valamelly , ne'melly, ne'mi , ne'minemü , 
valaki stb. 

f) к É n D ö к. 

Ki, Невада, mi, milty, millyen, mi 
csoda, melty7 mellyik. - 
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MÁSODIK czIKKELY. 

l ‚(fr в. 

Az igék cselekvó'k, határozolt ’s ha 
tározatlan formával: adok , adorn ,V s депре 
dök, p. о. ‚aдаtйг; ’s köz-.e'p rendúek,- p. о. 
ja'rok, -lcüz'lfo'dc'im. 

A’ törzsök, méIÍyen az igeragasztâs épi'ìl, 
mindenkor a’ jelentö mód’ jelen idejének egyes 
s_zámu, határozatlan formáu, tiszta harmà 
madik személye; p. о. va'r ‚ szót' ‚ kор(21с)‚ 
en_yészUk). ‚ . 

Egyébiránt , valamint a' neveknél , úgy 
az igéknél kétféle (noha elveiben azonegy) ra 
gasztás származik, u. m.. al mélyeké és maga 
saké: p. 0." ’vdr-ok, ker-ei'. 

1?».. §. csELEKvö щв. 

A’ csçlekvö ige határozatlan vagy hatávo 
zott jelentésíi lehetvén , ugyanazént kétféle ra 
gasztásu is. 
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a) JELENTö MóD. 
.Íelen idó'. 

HA'rÁnozuLAx'. HA'rA'nozo'r'ŕ. 

MÉLY HANG. MAGAS HANG. ME'LY HANG. MAGAS HANG. 

1) ok, (al-ak, ek, (cl-ek, 1) om; em, ö газу i2 
-lak). -lek). hangzóu szó-‚ 

tag “Ми: öma 
2) aн; sz. esz, -sz, 2) od. ed, öd. 
5) a’ törzsöka а’ 1‚б!'28ё1‹. 5) ja. i. 
4) unk. iink. 4) juk.- jük. 
5) tok, (мох), tek,tök,(lî-tek, 5) им. nek. ö-tö ). 
6) nali,(n-nak). nek (e-nek). 6) jz'zk. ik. 

Az s, sz, z végíí törzsök a’ elött végmással-f 
hangzóját mindenkor kettöztcti, és a’ kimarad: 
-найди-8411411, {едва--2121r stb. 

J Ö v6 idö.. 

A’ rendes igék’ jövö ideje, mássalhangzó 
utân and , end; hangzó utân valid , vend 326 
taggal képeztetik5' p. o,- dais-and,- befr-end; ó-f 
vancl, jövend. Ragasztása a’ jelen idöéhez min 
denben hasonlít, u. m. a'sand-ob, ásand-asz, 
¿sand-nak sLb; az and, end egészen új igét is 
alkot, mellyet minden többi idön ’s módon 
végig változtathatni; p. 0. ke'rende’k, Ive'ren 
dettem, kërendjeh, ke'rendene'bstb. 

A’ jövö idö még úgy is fejeztetik ki, ha 
az ige’ határozatlan módjához .‚0801r, fogsz, Stb 
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segéd-ige adatik, ekkép : fogol: látni, jbgtob 
ke'rni, 

Ритм: ш. 
нм‘цоптьм. ндтХвояотт. 

MÉLY HANG. MAGAS HANG. MÉLY HANG. MAGAS HANG. 
1) ék,(á1ak). ék, (élek). 1) ám. ëm. 
2) ы. él. 2) ad. \ éd. 
5) а. e. 5) á. è. 
4) ánk. e'nk. 4) ók. 6k. 
5) átok. étek. 5) átok- étek. 
6) ának. ének. 6) ák. ék. 

г 

М u l t z' d 

l) ottam,(ottn- ettem, (ette- l) ottam. ettem. 
--lak). lek). 

2) cuál. mél. 2) Quad cited. 
3) ott. ett. *) 5) от‘. ette. 
4) опций. euünk. 4) оный. ettük. 
5) отдай. вить. 5) шиной. „мы. 
6) oltak, otta- ettek, ettenek. 6) ották. ette'k. 

nali. 

*) Az ò' e's й hangzóu végszótagok “Ми a’magas hangu ш, 
еиет stb гады: helyett бы, b‘ttem stb használtatnak, p. о. 
kìildän, „быт; nem : käldetp, Будни. 

Ezen ragasztást követik a) mind azon igék, 
mellyekben- a’ törzsök’ vég t hetůje elött más 
salhangzó ‘aду hosszú hangzó áll; p. о. bont, 
fest, tam't, ve't-böl leszen: bont-ottam, fest 
ettel, tanzt-ottant?, ve't-etteh. Kivételik innen 
Мt ‚ mellyaz elsö ’s második személyben ’s a’ 
‘збЪЪез számban -csak t-t veszen fel, így Иt 
zàm, tdt-mmh, hit-»tak Stb. 
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b) Azon igék, mellyekben a’ vég d elött 
hosszu hangzó vagy mássalhangzó áll; p. о. mond, 
old, kühl, a'ld, 've'd stl): mond-ottant, old 
ottál, käZd-ötte’l sth. Mindazáltal ezek’ nagyobb 
része rövidítve is van szokásban minden sze 

mélyekben, a’ törzsökös, azaz , az egyes szá 
mu határozatlan formáu, harmadik személyt 
kivévén, melly teljesen tartja meg a’ ragot; 
p. о. mondtam, kz'ìldtem, ve'dtelr.' mondott, 
ышдм , „шеи. - 

c) A’ rövidíthetö törzsökíí igék, midön a’ 
végszótagbeli hangzót kirugtatván , két mással-~ 
hangzóval végzödö törzsököt kapnak; р. о. то 
rog, veze’rel, gyötör, шагах-1361, midön rö 
vidítetnek , így formáltatik a’ mult idö: Marg.--. 
ottant, там-шаг ‚ yötr-öttünlr, szerz-et 
túnlt. 

Ellenben elte'rnek a’ szabálytól és csak 
puszta t betl'ít vesznek fel, a) mellyek l, ty, 
n, ny, r mássalhangzókkal végzödnek; p. о. 
цуЩ, nyúl-t; foly, [Шу-2,5 fon, [оп-шт , 
Íza’ny, Íuíny-tak ,- va’r, vdr-tank. 

b) A’ 6,11, j; g, gy, 11,1), s, sz, t, v és z 
betiíkkel végzödö igék, mellyek ezen idönek 
törzsökös szemé-lyét kivévén, hasonlólag cs-ak 

l 
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puszta t betůt vesznek fel; p. o. ‚спад, ad, dbf; 
лед’, hagy, Zölr, kap, heres, vada'sz, adat, 
ш’и, z/ízez-böl leszen, нaд-он, szab-t-am; 
ad-ott, ad-t-am stb.,Kivétetik Ízat, melly ввё 
szen törvényesen „811526611, р. о. hat-ott , 
kat-ottant; és fut, jut, Щ: minthogy ezek 
--- a’ 1ö125611ö5 521111161): kivéve, melly min 
denkor a’ szabályt követi -— kétképen 111152- 
náltathatnak, így: jutottam, juttam, 22:61? 
tem, it'ttem.- 

c) Hangzôîégüekben a’ törzsök után ki 
marad a’ rag’ hangzója; p. о. Zó', ó, вы’, hz'. 
ló-tt, 6-12, szí-tt, izt-tt. A’ Lörzsökös személy 
ben 12 közbenvetésével a’ rag épen is megtar 
tathatikI-ó-vott, .ezt-watt, Ízí-vott. J6 megrö 
vidül: jö-tt. - 

A’ mult idö segédigékkel összekapcsoltat~ 
va, ismét új id'o'ket ’s módokat formál;‚ {Ну 
wald-val és volt-tal: ke’rtem vala, ke'rtem volt, 
jelentö módu régmult idöt; [едут-пe! fog 
lalò Ińódu régmult idöt, p. о. Ízogy ke'rtem 
legyen; volná-val ohajtó és feltételes .mÓd’ 
mult iclejét, p. o. [La ke'rtem пота, ba'r tud 
tam volna. ‘ 
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ó) oHAJTó MÓD. 
HATÁnozA'rLAN. HATÁnozo'r'r. 

MÉLY HANG. MAGASHANG. MÉLY HANG. MAGASHANG 

1) nék, anék, nék, enék,(né- 1) nám, anám. ném, eném. 
(мы). lek). 

2) nál. nél. 2) nád. nétl. 
5) пa. пе. 5) ná. né. 
4) nánk. nénk. 4) вы‘. nök. 
5) „так. nétek. 5) nátok. nétek. 
6) nának. nének. 6) nák. ,nélm 

. Нa az l'ge két mássalhangzón végzò'dik, a’ na, ne 
rag eló'tt a, e hangzót is vehet közbe; 11.0. mond-a 
na, Хайфа-не. 

Az ohajtó mód’ mult ideje, mint monda 
tott, a’ jelenlö’ multjából ’s volna segédigé 
böl áll. - 

c) PAHANcsoLó MóD. 
HATÃRozA'rLAN. HATÁnozoTT. 

MÉLY HANG. MAGASHANG. MÉLY HANG. MAGASHANG. 

1) jak, (jnlak), jek, (jelek). 1) jam. jcm. 
2) j. j. 2) jad. jed. 
5) ‘ n. jen,üésöl1ang- 5) ja. je. 

zóu szótag v. 
lán: jön. 

4) junk. jünk. 4) juk. 1131:. 
5) jatok. jetek. 5) játok. jétek. 
s) так. jenek. в) ják. Цен. 

Valamint a’ jelentö módnak tiszta harma 
(Ш: személye, vagy is a’ puszta törzsök , alap 
a az e ész ivera asztásnak ú minden Юб l g n g ’ gy 

tiek határozatlan egyes szamu tiszta harmadik 
' 3 
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személye alapja‚lesz azon idö’ többi személyei 
nek: egyedííl a’ parancsoló mód szenved ki 

- чёт“, holott nem a’ h-armadik, hanem а’ má 
sodik személy vétetik alapul, a’ paranesolásnak 
megtámadó ereje igen természetesen legelöször 
is a második személyre vitetvén. 

A’ második személy' rendes raga —- mint 
a’ szabálybôl látni -j, р. o. ш1_.‚ szo'l-', 
sth; vannak azonban több rendbeli igék, mely 
lyek könnyebb kimondás vagy jobb hangzás 
végett ezen szabâlytòl eltávoznak, u. m. 1) A’ 
mellyek s, sz, vagy z hetíível végzödnek; 
ezeknél a’ j a’ törzsök’ végbetiíjéhez hasonlói'a 
változik, ckkép: .heres-s , vadász-sz, zu’z-z. 
2) Ha a’ törzsök t betůvel yégzödik, melly 
elött rövid hapgzô áll, mind ezen t, mind a’ 
parancsolö , S-re VáltOZik; Ígyî. ‘ГЕЙ--Ё, vet-j 
helyett mondatik bös-s, ves-s. Ide капотa!‘ 
kivételképen a’ И‘), láss; Mt, lÓss;‚ bocsa't, 
bocsáss; és теtи, mell)r a’ met gyökérböl 
igy formálja parancsolóját: mess. Illyen. az ih 
esek közííl (mellyeket tárgyrokonság és rövid 
ség miatt itl-. hozunk fel) a’ tetszilr és Ãa’tszij/v 
is., mellyek a’ tet , И‘ gyökereket. az emlíiett 
ним szerint változtatják el, felvevén végül az 
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¿kes hajlíiás’ ragait, mellyekrölalább leszen 
szÓ; így: tess-em, Zeiss-el., stl). 3) Ha a’ tör 
zsök’ végsö t betůjét s, sz e1б21шe8, a’ t ki 
maradván, ezek kettöz’t-etne-k: р. o. мамам, 
szalaszsz, fest ,"fèàs‘. 4)" Нa az igetörzs‘ök 
hosszu Szó‘t-ïagón, ’s ez t-vel vêgzödik , a’ ìrf-hez 
j helyelt (az imêi-it émlëitetteket kivéve) s-fáda 
tik; u. ront-yronts Мг, hits; tanz’t,-.t-a-Í 

nz'ts. 5) Ha azige sz--szel vegzödik , de az tartozik szorosá-il a’ gyökérhez, sem az (звёзд 
ìgeragasztz'isl)an- alapul nem szolgál:‚ az .sz-ki 
hagyatván, az G.lötte álló hangzó megnyńjtatik 
’s ragúl gy adatik. .liozßâi pn aimiez., hr'smr 
wïg‘y', lli-gy); -a’ .megnyújie-tiá a.’ töhbi 
személyekben ismét megrövidi'ílÉ‘ ,""Ítì‘ï 
grün/b Stb. . : (Э 

Jegyzet. A’ haßározott rí1gasztásuak egye's 52:1 
mu második sze'mély‘ébé-ń? hä `âz a’ könnyü ki 
mondássalnem allenkezik, a’. ja ,‹z je kihagyawánf, 
csak a’ d mai.ad meg-; 1)..0. adjacl, add; mond 
jacl, mondd, stb. E-z-cil rövid-itésnél, ha a’ he 
lyett valamelly mäs-äalfr'u‘ngzó kettöztetve áll, ari’ 
Hakfegyike-Gzinte kihagyatikg pmjdcötuyböss, kös 
зе‘1‚‚1:6ш1‚„„\„-д ‚Е 'w V... д; ¿í¿.. ‚-. 

A’ j-t pótoló gyüdjrenváltpzván, az elszám 
i lált igékbcn a’ d két'szereztelik, р. o. мы, ‚verkl. 

amère," sch." ‚“' ‚ - - " 
3* 
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d) HATÁRTALAN мёд). 
Szeme'lytelen.. 

ni. 

Szeme'lyes. 
MÉLY HANGUAK. MAGAs HANGUAK. 

1) nom. 1) nem, nöm, ’) 
2) nod. 2) ned, nöd. 
5) nia. 5) nie. 
4) nunk. 4) nünk. 
5) noiok. 5) netek, nötök. 
6) nìok. 6) niök. 

*) Ö, ü hangzóu ve'gtag után: nöm, лёд, sth. p. o. öI-näm, 
öl-nöd; üt-nöd. 

A’ hosszú végiagu törzsökekhez könnyebb ki 
mondás végett a’ nl', nom, nod stb. elébe a, e se 
gédhangzók tétetnek, ekkép: mond-a-ni , Mild-e 
nem, irt-a-nom. 

e) RÉszEsÜLöK. 

.ïelen idò'. 

ó, hangzó вып: v6 . ô, hangzó ‚után: vò. 

M u l t i d ó'. 

ott. ett, ött. 

A’ mult idö tökéletesen megegyezvén a’ jelenlö 
mód’ mult idcjóvcl , az ott clmondottak erre is illenek. 

J ö v ö i d д. - 

andò, hangzó után: vandó. endó, hangzó után: vendó. 
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f) ÁLLAPATJEGYzöK. 
1) ván vén. 

` 

2) va ve. 

Jegyzetek. a) A’ hangzó végl'i lörzsökhez ugyan 
hangzón kezdödö rag járulván, a’ két hangzó vagy 
összeolvad és megnyújtatik, mint a’ jelentö mód’ je 
len ideje’ egyes második személyében ’s a’ mult Юб 
ben ,. р.о. ó, ósz, ótt; 1631682, lött; kivétetik: jó' , 
jött; ‘aду »u segédbetůt vesznek közbe, a’ törzsök’ 
hangzója egyszersmind megrövidûlvén: ovunl', o- ‘ 
ve'l:, ova/ul; lövünlr, Íöve'nk, lövend. Mindazáltal 
az L' és ú végüek, mint Íu', 1иф/-12,612, atb. ezen hang 
zójokat hosszan is megtarthatják, p. o. Ízŕvunk иду 
hz'vunk, fuvand, ‘югу fúvand. 

b) Az u, ü a’ törzsök’ vé-gsö tagában .— ha rag 
elött röviden mondatik is, p. о. terülhet, huz 
tak, hüle'k , —- rag nélkù'l többnyire megnyújtatik; 
i'gy: tети, vonúl, nyújt; Ízúz, ú'z, Ízú'l sth. 

A’ cselekvöböl még,r rendesen tehelö és 
miveltetö igék alkottatnak; amazok: hat , het, 
emezek: tat, tet, at, et képzök által, р. o. 
ad-Ízat, ad-at; fut-hat, fut-tat stl). 

Megjegyeztetik -, hogy a’ t-vel végzò'dö cselekvö 
igékhez, ha elöttök hosszu hangzó áll, csak at , et 
járul; ekkép: tanít-at, bocsa't-at. 

14. §. szENvEDö IGE. 

A’ szenvedö a’ miveltetö igéhez ezen szó 
.tagot toldja: ik; ’s így a’ szenvedönek Вёp 
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zöje: atiL-, et‘t'lz, ищу изд/9,‘ Зефф, 11.0. ad, 
aдa‘, szenvedö: adçztík. 

Midón а- szcnv. ige tehetövé lesz, a' hat, het képzóket 
пот 111131, liancm az ik elött veszi fel, p. o. adathat-ilc. 

- Bágai és ragasztásáliak töryényei ugyan 
azok, mellyek'a’ cselekvö határozatlan vagyis. 
törzsökös alaké, kivévén a’lxövetkezö idöket,- 
u. ш.’]е1eр1бш611'))е1e11)581111111 és- jöven'dö id'e-. 
jet, à” Рaрaпрзо16Ё-111611Ь1," az.. Qliaj't’t’) 111611013: 
@zeke @media ‚Qsä‘ë all" ßàyeè мы. . ë. Í 11 

~\i“°a)".mLENTö MÓD.' 
\“\\ _ .‹ -3:‹- 

Jelen. lfd.ò'.‚ . 
MÉLY Hmm-.115.. . ., - . ‚ MASAS HANGÚMI. 

 

1) am.' \\".\"»‘. .’ 1l 9mm.. . ‚l 
2) o1. . 2.‚ el. . . 
3) ik. “З 119.3" ` 

- ‚ .--. .„.\\ i. I. .‘ 
’ ' l Í . . ‚ M22. ¿añ/Wa „ 

. .Félmplt zdò'.. _l 
‚ ‚ х митинг; : ‚ .e2 ‘ h z.. ‚мы: 1. ‹‚‚ '.-fifn 

1) :'lm. - - _ - l) ém. - _ 
2) Щ. v. Iv. ,LA-:HÃ \: .2)\él,\\.\ ‚ ‘\\-\ :‚.1:.-)::.: 
5’ ck- ’1:5 \.. - \\.\'\ ‚ Ё‘ t. ‘wf \.‘.\ . ‘‚“-“- ‘ 

.l è) опыта món. 
1) nám, . -. ._ 1)!1ém». ,_ \ 
2) nál. 2) nél. 
а) nék. з) nek. 

c) PARANcsoLó MóD. 
1) S-sam. ‚ . . 1) s-sem, ч ‘ ‚. 'l 
2) s-sxfll. 2) s-sél. 
5) s-áëli. 5) s-sék. 

‹ 
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Az itt elöadott ragokat kivéve., minden 
egyêb a’ cselekvök’ ragasztását illetö szabályok 
’s kivételek ide is alkalmazandók. Innen ш] ‚ 
hogy a’ szenvedö’ törzsöke t-vel ’s rö vid szótag 
gal végzödvén, a’ t-j helyett s-sel pótoltatik. 

Jegyzet. Midön a’ зиеш’едёз nem nyilván kiil 
sö ok últal hozatik clö, hanem mintegy belsöképen, 
’s bel okokból származik, иду látszik származm, és 
a’ szenvedc's’ okaira nem ügyelve szólunk: a’ cselekvö 
ódilr,.ödilr képzöt veszen fel. Е’ szerint valamint 
hibásan mondanók: a’ török meggyözötlött az orosz 
álml, szintúgy hibás volna ellenben l'g'y szólani: a’ 
gondolkozó clme meg nem gyó'zetz'k a’ halhatatlan 
ságról; amott meggyò'zetett, itt meggyó'zó'dz'k ńllnak 
egyedül hclyesen. Igy.'mondjuk: becsapódz'k az aj 
tó, mert úgy látszik, mint ha ön erejéböl tennó _ 
ezen mozgást. 

15. §. KözÉP IGÈK. 

A’ közép igék vagy ilx-esek, p. 0.1r1't-z 
ködib, vonódik, mu’tik; vagy il°-telenek , mint: 
foty, jÓ', tает, mozog; ——— amazok a’szen 
vedökel; követik u’ l‘aаазщйвьaца ‚р. о. /cz'tz 
Ícöd-öm, vonöd-ol ,. mu't-e'b, kit'zködjëb, v0 
no’d-a'm stb; ezek a’ cselekvö-k’ határozatlau 
formáját, p. о. fuZy-ok, jÖ-sz, terem-jen, 
тому-таз. 

.-Jegyzeteln a) Mind a’ két rcndii közép igc'k 
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Кбит; vannak, mellyek néha cselekvö érlclmet ’s Еду 
a’ határozott forma’ ragait is felveszik: p. o. elalusz 
вид idejét , megüli lovát , lvörütfolyja a’ várost st_b. 

6) Az ik-esek közül azok, mellyek’ Lörzsöké 
hez az ilr elmaradhatatlanúl kötve van, millyenek: 
gondolkodz'k, elme'llredik, aluszz'k st_b , a’ szenvedés’ 
ragait vállozallam'il megtartják. Olly mondásokban, 
hol az z'l‘-et a’ szokás a’ törzsökböl kihagyja , 
az ige minden egyéb idökben’s módokban is oselek 
“(Лед ragasztalik , mint p. o. megesz a’ farkas , рa 
rancsolólag! гад/ел meg (nem еду/ё]: meg) a’ far 
kas sth. 

c) Vannak olly közép ige'k’ törzsökei, mellyek 
ben az ik az ingadozó divat szerint majd jelen van, 
majd kihagyatik; millyenek: ‚omol, omlz'k; бота], 
bomlz'lr ; romol, romlik; шайбы! , tündöklilr ’s több 
elfélék, mellyeknek, minlhogy két törzsöküek, ra 
gasztások is kétfc'le, ’s bennök а,’ zavar az által tá 
voztattatik el, ha az ото], bomol, romol, skb a’ 

- kétes helycknél megtarlják hangzóikat, midön az 
az ilr elötl; kihagyatik, р. o. omol, omlík, félmult 
jok: omole'k, omola'l, omoZa, omlzím, omla'l, om 
le'k , skb. 

Illyenek még: tz't'n, tú'nz'k; Util, va'lz'k ; szú'n , 
szú'nzk; tenye'sz, tenye'szz'k; enye'sz, en_ye'szz'k; luil 
lan, w'llanz'l'; robban ... robbanilr ,- úsz , úszz'lv; 
ma'sz , ma'szik; csu'sz, csúszik. Ezek kétképen ra 
gasztllalók. ‚ 

d) Ezek: _foly, году, ÍLull, Ze'p, z'lv-tclenül гa 
gasztassanak. Múl, пух”. híbafz: cselekvó’k; mú 
lz'ls, nyúlz'ls, híba’zz'b: közép i‘endú'ek. 
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e) Legtübb ‚Шьем; mutatkozik azon igéknél, 
mellyek, az, ez, öz képzök által származnak; 
ezekröl talán a’ következendöket lehetne megálla 
pl'tani: 

n) Azon igék, mellyek a’ kitett képzök által ilz 
es igékböl alkottatnak, rendszerint a’ származékban 
is ik-kel toldassanak, р. о. a’lmadz'k, a'lmadozik. 
Ide tartoznak, mellyek ezen összeLett képzö áll‘nl 
adoz , edez ugyan z'k-es igékböl lesznek, р. o. rom 
lik, romladozilv; törz'lr , töredezz'k; nyz'lilr, n_yí-‚ 
-ladozíh 

ß) Melly igék ilz-telen törzsökböl ‘Моя , edez , 
az, ez, ‚öz képzökkel származnak, a’ származe'k 
han, is inkább ¿lv-telenek maradjanak, p. o. marmi, 
maradoz; „мы, szaladoz; fúlad, fúladoz 3 iz 
zacl, z'zzadoz; ing, z'ngadoz; телу, rengedez ; 
ÍLer/uad, ‚шт.12111102; sza'rad, sza'radoz stl). 

y) Midó'n illy igék nevekböl képeztetnek, ha 
csak nem nyilván cselekvö jelentésl'iek, ils-kel tol 
dassanak. Innen ezen névbó'l: por, a’ Рога! , poroz 
igék cselekvök , a’ роты” porzt'k középrendüek; 
illy kù'lönbség van a’ ’vérez és ’ue'rzik között; 11i 
ra'gzílv és 'víra'goz (fel - 

j) Az ¿.è-es igékböl származott tehetö igék is ál - 
landóan z.k-ke1 loldatnak ineg; р. о. nyug-szíl', 
n_yug-hat-z'lc; [Мг-дай, fek-ÍLet-ib Stb. 
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16. §. RENDHAGYÓK És HIÁNYOSAK. 

Vagyon , van. - 
Én vagyok, te vagy, ő van (nagyon), 

mi vagyunk, ti vagytok, ó’k vannak (vagy 
naß). Egyéb időit a’ val és vel törzsökből köl 
csönözi: vala , volt, volna , való , ’s ezen igé 
ből: lesz, t. i. legyen", lenni, stb. 

Nincs, nincsen, nincsenek. Sincs, sin 
csen“, sincsenek. 

„меду, megyen, mén. 
Én megyek, te mégy (mész), ö-megy 

(megyen, me'n), mi megyünk, ti mentek, Ők 
mennek. Egyéb időket a’ men törzsökből veszen. 

у Lesz , tesz, vesz, visz, hisz. 
Leszelz vagy leszek, Zeszesz vagy le'szesz, 

’s rövidítve: le'szsz ; lesz , leszen vagy Ze'szen. 
Többes szám: leszünk, lesztek, lesznek. A’Á 
vesz és tesz hasonlóképen zragasztatnak. Hi 
szeb, hiszesz , Ízisz vagy hiszen, stb. Ezen 
igék inkább hiányosak mint rendhagyók, ’s 
minden rendetlenségök csak abban állana, hogy 
különböző törzsökből veszik ragasztásaikat. Így 
a’ jelentő mód, jelen ideje vétetik a’ fönn ki 
tett törzsökből: lesz, tesz stb; minden egyéb 
módok ’s idők pedig vétetnek ezen puszta gyö 

ч 
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kökböl: le, te, 11e, vi, Ш; а’ félmult: leve, 
‚tеуе, vez/e., vive, hive, vagy az ön‚ névmás 
sal megtoldva ’s a’ pôtló e-t hihagyva: ló’n., 
tó'fz , иди, Мдеk, tönek, vó’nek. А’ régieknél 
'vim és Ízün is divatban voltak. Mull: idö: lett, 
tен, vett, vitt ‚ Ízitt. Jövö idö: leend, t-eend, 
veend, viencl, Íziend. Parancsoló: , ‚t'egy, 
ve'gy, mígy, t7'zzigy. Részesülö: 'levó', -173115,' 
veúö -, .viz/ö, ‘Íiìvö, Z-eendó -Stb. Inn-eh këpezte 
tik a’ teheliö- ige .is : геч’геё, îÉén/‘z_et'g-vfèß--lzet,. 
vi-Ízet, -hi-:hei ,- valamiht à"mivèltetö ‚isf: мае: 
x'ìagy tei-tet,l ve-tet-vágyivétet, 11i-ki, Íz‘i-tét, ’s 
Jßnevék: ze'f, ‚ш,- ш vàg'y "тег, - М , mz ,‚ 
ЛйёКАи-бЬaЁЪ ’s a' hat-âŕìaláń'môd ezen meg# 

.."\ to'ldó‘tt gyökökl‚)öl yétetnek': len‚ (le-ën), tед, 
' véńî-‚ï/ífz hifi; lenne, #впйе; venne; vínn-e‚., 

hirmeQ.--lèînńiftenni-, тиф, 'ui/mi-, Íu'ńni. 
Eszz'l‘;- - Х -- -‚ ‚ 

‘ ш ige ai ikes h.àjlitást követi egészen; 
a’ törzsök míndazáltal ugyanazon штатat 
szenvedi, mellyeket a’ most elöadottaké; mou- 
datik tehát: eszem', iszom ,- eve'm , iandik; 
ez/ó', ИЮНЬ, ем vagy e'tet sth; egyedül a’ 
parancsoló mód’ második személye vétetik ki, 
mellyben a’ gyökérbeli e és ¿rövidek maradnak: 
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е3уё!,‚ igya’l ,- a’ mult idö’ egyes harmadik 
személyének pedig szokottabb formája: evett , 
ivott. 

d ik vagy s z ik ve'güek. 

Vannak számos közép igék, mellyekben 
aд“r toldalékot od, ud, ed, üd helyett sz, 
osz, usz, esz, ¿isz képzök elözik meg; p.o. 
öregszik, гад/12503211’, aluszik, ve'nheszik, ‘ов 
kiiszik, eщe]; helyett: öregedik, nyugodil: вы). 
Ezen igék a’ d- és képzökkel rendes ragasztá 
suak; az sz-esekkel ellenben a’ most elöadot 
takat (eszilj, iszílr) követik; p. о. aluszom, 
aim/dm, alugye'k, alunrza'm, alunni, aluvo', 
alzwa. Kivétetik a’ mult idö’ egyes harma 
(Ш; személye, melly a’ v-t kilöki, így: Шин , 
j'ekütt ,- ’s a’ jövendö, melly azt ismét meg 
tartja: aluvandilt , feküvendö. 

Megjegyeztetik még; a) hogy illyel-én igék , ha 
két tagu gyökérböl származnak - a’ jelen idöt kivé 
vén, mellyet kétfélekép formálnak — többnyire a’ 
rendes ragaszt'ást követik; p. o. hidegszib "aду hi 
degedz'k , hidegede'm; шёл/кий v. ve'nhedz'lv, 'vén 
hedje'k, vé/Lhedne'ls. ‚ 

I1) 'Az egytagu gyökerûek, ’s a’ haraguszílz és 
cselekszilr ige'khen, a’ végtagi hangzó többnyire ki 
hagyatik; p. о. alszík, felwe'k, haragvdm, cselelmó'. 
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17. §. IGEHA'rAnozóK. 
Ezek közül leginkább azokat jegyezzük fel, 

mellyek’ irásmódja felöl kërdés támadhatna. 
Ezen kérdésre: hol? felel: На’: v. fenn, 

benn, künn, lenn. 
Jegyzeteb. Ellen kezönek látszik ugyan , hogy 

a’ benn mint rag еду n-nel, kù'lön állva kétn-nel 
iratik; de arra látszik hajlani a’ nyelvszokás , hogy 
némelly egytagú szavakat nagyobb hatóság végett 
megnyújtsou. А’; benn szót egyébiránt az is védi, 
hogy az, a’ személyrglgok eló-tt is két n-nel monda 
tik: bennem, benned, benne stl), 

Alu'l , ЛИЦ, eló'l (az вы! helyett hibás szokás 
ból eló'l haszná1tatik),-luítúl, Ищи, belú'l, innen, 
túl, itt, ott, Шел, otían, señal, sehonnan, aza 
nasze't, szertesze'llel, messze , távol, bò'zel stb. 

А’ fïíl és fel minden származékaiban maid е 
vel , majd ö-vel használtathatlk, a’ mint ш a’ szebb 
hangzás ‘aду 1с1ё1бпъбщегёз megkivánja; l'gy a’ ferm, 
fönn , a’ binn, bünn is mind kétképen. 

Ezen ke'rdésre: ‚жопa, merre, 'nelly fe 
И? Ide, amada, ide'bb, amoda'bb, erre, arra, 
messze, messzire, mindenüve' (ve) vagy min 
дел/20110 ‚ seÍzova (minden/zova', seÍlar/zi), jöl 
vagy fel, ala', le, sth. 

Е’ kérdésre: доп/щи? Innen, onnan, fö 
lülró'l, ma'sunnan ‘гaзу ma'shonnan, mesz 
szúnnen , míndenünnen. 
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- \ 

E’ kérdésre: meddig ? ./Íddz'g, eddig, 
mindig, är-o'kö'n, ò‘ŕô'kke', örökke'tig. 

E’ kérdésrer mìko'rf? Akker, еы‘ог7 most, 
талии, ezentúl, „мы, Ízajdan, reg, regen, 
reQgenteOz) ‚ eleinte(n) , eleje'nte, ifjanta(n), s0 
Íia, mindenlza, laval, aтм‘r uta'na , mind~- 
ja'lft, de'lest, esta/e, este, ejtsz‚aka, еда. 

-Ме11у ígehatározók an, on, en, ‚ ön, hangzó 
után n-nel képeztetnek , állandóan egy n-nel irassa 
nak: ba'lran, rö'uiden sth. Az úl-, ú'l-lel végzó'dök 
váltogatva hosszak ‘aду rövidek lehetnek: rosszu'l 
‘гaзу rjosszul; végre a’ szer, e-s gyökérhez kap 
csoltatik: гуд/зла”, bétszef; az ö~shez даёт: öl 
ször, 161168261- 

Az nn, on,. en, ön, úl, й! képzökrea’ 111301: 
nál {виз c'szrevételek. „мы íllenek. Innen ámbár 

mondhahnóka b‚a'toran, mégis szokottabb: ba'tran: 
illyenek jól,‚ ebböl: jo'úl; böven stb. Könnyz'á, 82:61‘ 
nyú', szomjú .véghangzójokat el is hagyhat 
ják: ‚lvönnyenxszörnyen, Шaг», зяот/aщёй). 

Az igék , midön némelly igehatározókkal 
ö-sszçtétetnek -э- шeПуеЬ; meg, föl, le, bi, 
be, el е: minden kö-tel nélkül kapcsoltatnak5 
elválasztatnak azonban Я ha az- igellatáro‚zò, ‚az 
érlelem úgy kivánván, hátra tétetik» 
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HABMADIK CZIKKELY. 

RÉszEcsKÉK„ 
- 18. §. xö'rszólc. 

És vagy hiá’nyjellel ’s ,‚ is, meg, isme't , 
nem és sem Lagadók, ne‚é's se tíltôk. dba'r, 
vagy aт", ‚тйÍгеёуп, ini/zelyestt, атм“, men 
ne'l vagy mine'l ай). 

19. §. INDULM-szón. 

м, 0h, 12a/Z, Íla/'5, „аул, vajmi, ш; 
ki, valljon! [1eÍi, he', ‚ по, nosza, ej, 
ejnye, ali/ia Stb. 
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