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. _ Elöszó 
az е1з-б.1‹йа(1&з1102. 

Minekelôtte tökéletefsen megvizsgált naзу 
grammaticát' bocsátana ki a’ magyar tudós 
Намaзáв, a’ helyesirásra -"s a’ nyelv’ paradig 
máira nézve kivánt bizonyos föbb szabások 
felett megegyezni; Вoвy neve alatt'kijövendô 
évkijnyveiben , (Шyми-тёщи ’s hivatalos je 
lentéseibenyha más meg más elmék tiìn 
nek is ott eю sajátságaik’ даeтe], az egy 
erkölcsi test’ irásen’' módja tétovázó és taйт 
'ne legyen.' Mindjárt a'zßlsöfhagy gyiìlés bizá 
meg_ шьáт 1831-ben febrîlalfius’ 23-d. volt 
ülésében a? nyelvtudomány’ `osztályát olly ve 
zérjavaslat’ készité'sére, mellyben a’ beszéd’ 
minden részeín “5315- menvén,' az így ‘гagy 
amugyáirás’ helyesebb okait példákkal шна 
gosítsa meg, ’s ide tartozólag a" nyelv’ szó 
ragasztásaìt is imá össze. A’ második nagy 
gyüléskor, 1832d. martius’ 11d, és 12d. 
megvizsgálá az egyтt volt társaság e’ javas 
latot; ’s itt következik; a’ mibcn az, fenn 
említett ’ czéljából , megegyezett. 

‚Н‘ 



  
 

IV 

Minden idöre már meghatározottaknak 
azonban a’ társaság nem vallja e’ szabáso 
kap; söt, ha mit a’ folyton folyó nyelvis 
méret szavak’ lelke és alkatja körül elvá 
lasztóbban kifejt , annak előre kiköti késöbbi 
javítását, ’s ezt magának különösen a’ magyar 
nagy grammatica" készitésébe ereszkedése 
korra fenn is tartja. -' ‘ 

Nem akarván ennél fogva a’ társaság, 
az általa megállítottra nézve, egyszer min 
denkorra lenni parancsoló, szabadjokra hagyja 
még tagjainakis, hogy e’ szabásokat, mi 
dőn tulajdon személyükben állnak elé ’mun 
kájokkal, általlátásokhoz képest követhessék. 
Gyözzön a7 mi jobb! ez a’ társaság’ szava; 
okokkal kíván ö vezetője lenni a’ kivilágulás 
szerint alakuló köz megegyezésnek, fennhá 
jázó ’sönkényü vezér nem. ’ 

A’ társaié; 2d. nagy путёвый“, Pesten, mal-thul). 1832. ~ 

Döbrentei Gábor, 
titoknok.~ 



А’ másodikkiadáshoz. 
Bôvítvç "s némellyfélének' bizonyosabb 

отжáтым és több világosító ’példa’ ki 
jegyzésével jelenîk meg e’ második kiadás , 
azon szellemében a7 társaságnak, mellyet az 
elsönek elôbeszéd'e vallon. _ ~ 

‚ Felszólította volt e’ 'végett a" 3~d. nagy 
gyülés’ 10-d. iilés'e septembçr’ 7-d. 18M-ben` 
az ekkqr'jelen nem volt тagу késôbb vá 

` штaты tagokat, adnák be az elsô kiadás’ 
bövebb olvasásakor támadhat_ó észrev'ételei-` 
ket a’ 4-d. nаgy gyülésre, hogy a’ miket ez ` 

' tisztábbra hozottaknak talál, kijavítassanak. 
’S löbb tag adá vagy лапша Ьe megjegy 

z_éseit. B'izta ezek’ ujabb megvitatását a‘ 4-й. 
nagy gyiìlésnek12-d. ül'ése, nóvember’ 13-d. _ 
1833. , mivel idö ekkor ahhoz ott nem juta, 
а’ következett héti ülésekre, mellyek azi: 
martius’ i. 18340. végzék el.l 

Hiszi à’ társaság, hogy ‘аy, mind tag 
ìjainalk tovább és tovább fejtegetései, mind 
nem tagjainak azokról szóló észrevételeiujab» 
ban és ujabban megvizsgáltatván, végre 
olly szabályok lesznek felállítva helyesirá 
sunkban, ' mellyek a’ magyar nyelv’ belsö 
alkatját és raдos szerkezetét, minden erölte-_ 
tés nélkül is elfogadható móddal , jelelik ki. 

Pesten, а' táraasńg’ lxe'ti iilénéböl , aprilie’ 2l-d. 1834. 

. Döbrentei Gáöor, 
топок. 



vl ’ 

Elöszó `г ’ 

'а’ ьаъоаш kiadaslnSZ.v 
A’ közönség kevés , az idô Шal megérlelt 

pont’ módosítatásán kivül, változatlànul ve 
szi e’ nyelvtani munkálatot, annak 1834~ben 
kibocsátott második kiadása szся-Ем, то1y 
lyet a’ harmadík 1838-ban, a’ negyedik 
1840-ben, az ötödik 18H-ben köveçett. Ki 
mondotta az academia az elsô kiadás’ elösza 

' vában, hogy az itt megalapított` szabályokat 
javaslatnak tектi ‚ mellyel sem тaщат’ meg 
gyô'zôdését megszorítaui, sem фagаt mint 
testületet шeдший пeш` akarja; ’s itt is, 
mint ininden egyébben, vezetöje kiván in 
kább lenni a’ tárgyak’ мoжет felvilágo 
sulása szerint alakuló köz megegyezé~snek, 
mint önkényü vezér. Ugyan ezt ismétli most 
is; -_’s úgy hivén hogy,azon tizenegy év 
alatt, _melly e’ munkálat’ elsö megjelentétôl 
Гoшa elfolyt, a’ nyelvtahi kérdësekre'is 
mind testület-i, mind egyes mnnkálatok után 
oda Гeлeй: n'yelvünk’ ismerete, hogy most 
máx' sokat biztosabban, határozottabban, 



«Ч: 

vagy épen helyesben диктaтi meg; ’s azért 
шoр bizodalmas felszólítással adja át tagjai 
nak nem гaдaть a’ jelen hatodik nyomta 
tast, Люgу azt szigorúan átnézvén, ne talán 
leendö mindennemû észrevételeiket papiros-S ` 
ra téve, az academia? titoknoiii hivatalához 
augustus" végeig мышéк. А’ társaság min 

`den, ekkép elébe kerülendô ’_észrevételt, 
legyen az абвер vagy рушaт; 'fontolóra 
veend; ’s lelkismeretes értekezôdés’ utján 

' megállapodandó véleményét egy újabb átné 
zett kiadásban terjesztendi afkög'önség’ elébe. 

Pesten, a` kïs gyülésben, aprilis` 24. |843. 

1).›5'с1ье‹1е1Ее1 encz, 
titokrilok. 



vxgx, ' 

Előszó 

а? hetedik kiadáshoz. 

lme a"_m. tud. társaság’ külön használa 
tára készült helyesírási és szoragasztásí főbb 
szabályok újra , ’s még most a’ hatodik kia 
dás szerint. Érkezett a’ felszólításra néhány 
észrevétel, ’s el is határoztatott azoknak hausf-_ 
nálása; denem itt, hanem egy, jelenleg ké 
szülö, bövebb kidolgozásban. Míg tehát ez vi 
lágot láthatna, hadd tegye meg a” jelen hete 
dik kiadás is azt a’ hasznot, mellyet a” kisded 
munka az eddigiekben tett. _ 

Költ Pesten a’ m. tud. társ. hivatalában , novemb. 23. 1843. 

° D. Schedel Ferencz, m. k. 
titoknok. 



ELS() SZAKASZ. 
H'ELYESIBÁS. 

 

lo s. betük. 

a, á, b, cs, cz, d, e, é, f; g, gy, h, i, 
i, 7', k, l, ly, m, n, ny, о, ó, ö, ő, p, r, s, 
sz, t, ty, u, ú, 12,15, v, z, zs. 

с, q, w, œ, y idegen szavakban, a’ w 
és y régi magyar nevekben is, használtatnak. 

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

gнaк , u. m. a, á, о, ó, ара; és vékonyak, 
vagyis magas hangnak, u. m. e, ö, ő, ü, й. Az 
é,'i és í, közép hangnak; ugyanazért mind a 
két osztályu szavakban elöfordulhatnak, p. o. 
'maradék, szerdák, ital, hitel stb. 

Minden hangzó ismét vagy rövid, vagy 
hosszú; a’ rövidek közöl i, ö, ü, pontokkal je 
gyeztetnek; a’ нoты: vonással, vagy, ha két 
pontosak voltak, kettővel: á, e', i, ó, ú, м. 

A’ cs, gy, Iy, ny, ty az eredeti egyszerú 
'hangokban használtatnak, mint: csal, ecset, 

7 . 



10 .ELsö szAKAsz. HELYEsmÁs. 

Мигов; gyón,Í egye'b, паду; Iguk, риф/а, 
homály; пут, Enyed, heveny; бутс, atya, 
Кому. Ellenben , hol ezen_hangok баszсныe! 

_Ьб| танeц, az aumtó так; u. m. ts, dj, 
lj, nj, (j megtartatnak, p. oÄkövetség, шута, 
пущ fonja, ища. ’ 

Hol az {внeteн betiìk eredetìképen mar 
kettôzve lylallatnak , csak az elsôiratikkétszer, 
р. o„./`аууущ ту, asszony, hattyú. Ellenben, _ 
hol lcettóztetésök ragasztás vagy. összetétel ál 

- (МesйкёzбЦeйй, illyetén rövidítc'snek a"gyö- 
kér’ fentartása miatt nincsen helyeg e’ sze 
rint tehát így irunk: öás-cseQkz'rály-lyá, tu 
domány-nyal, veszszen, Шишу-9316r, panty 
tyú, nom öc-cse, Над-9316r stb. 

2. §. Tulajdon nevek ’s idegen выпав. 

l) A" magyar nemzètiségi nevek тeшaтt 
jak стаeй irásmódjokat, 'p. o. Dessewffy, 
бете/а , Sze'chenyí , Gual. 

2) ìEgészen m'eghonosodottidegen eredo 
(й nevek és вши/aй magyar нaши gyanánt 
iratnhk, р. o. Мбzез, Krisztu's, J дяде]; [уши-z, ' 
Fülöp , Изд/т, Frialrik, Frwzs'sína, Народу, _ 
Решив , pü'spök , fris, ‚нёба; 'predikáözìó , 
dmyonyos, [типами stb. - ` 



2. s. TULAJnoN нити 's IDEs-EN видик. il 

3) А’ görög neчeй’ és вить’ leiŕás:5u-a,` 
nein Ievén minden görög be'tûnek megf'elelö 
magyar betůnk, a’ magyar ïudcfrs 'táŕsaság Мёд 
most inkább javaslatokat'kiván adni, mint 
szabályt, és ugyan: ' 

a) Vagy irassanak a’ görög nешeк ё; sza 
vak görögösen, azaz a’ lehetö legnagyòbb 
kii`zelítéssel a’ göröghöz ,` íllyképen: 
a’ görög Минyeт é, р. o."Нмо‹;, He'lîos. 

' 9, 

77 

9’ 

’7 

п 

n 

n 

’9, 

,i 

Э) 

ô* 

agmseowffx 
(1L 

(YU 

EL` 

5U 

05’ 
bv 

У) 

39 

9, 

› i 

П 

‚7 

9, 

th, „ @saggia , „шимми. 
k, „ ’игфа1а27ш,]сер]ш1(г(фа. 
Х: ‚2 ëflfvr'909m,.'L'enotroplúw_ 
su» ‚; ЁЩЮЁ, Samos. 
ü» „ ‘утешил, Hüperion. 
Ph, n Мета, phlegma, 
Ch’ n Хаоса, CÍMTÍS. 
PS, n фадггеши, pscdterz'on.ì 
Ó» „ деоуеафшфбтоутрта. 
aif „ Аттик, _Az'scÍ-zz'ne's. 

`aü, „ avro'voyza, aütonomia, 
el', ‚‚ Eaöwlov, Eillólon. 
ей, „ Evtagmy, Ешетрё. 
ой, „ аист/орта, oz'konomz'a. 

f 

ú, ‚, Ovgavog, Питая. 
h, ‚, ‘Омщибц, Нотёгшев'. ’ ` 



lil` ELsô этими. HELYEsmÁs. 

Vagy b) irassanak úgy, ’ mint azokat a’ 
rómaîak тáк, p. o. philosophus, Cyclops, 
Xerœes, encyclopaedia sы). . 

4) А meg nem впagyт-osodo“: deák sza 
vak e's nevek eredeti irásmódjokat, minden 
változtatás és hozzátétel nélkül, megtartják, 
p`. o. Cicero, Lucullus, `corollflrium, _docu 
тешит, _principíum sы). . 

5) Az élô europai nyelvekbeli _az'onsza' 
Vak és tulajdonnevek, mellyek nincsenek 
meg'magyalrosodva,` eredeti irásmódjokat tart 
ják meg, 13,0, Shakspeare, Ximenes', Voltaire, 
Filangieri, Schiller, caprice, nuance sth. 

6) Melly idegen nevek a’ 'magyar betl'i 
formátólfelette eltérô nemzetek’ nyelveibôl 

' `valók — a’ hova a’ keleti ’s némelly nyugati 
(p. o. orosz, szerbus, illyrus stb) nemzetek 
_számláltatnak -- azok, kiejtésöknek legin 
МЫ) megfelelö magyar’módon _irassanak, p. o. 
cиár, Раз/сдвигов, Krályevz'cs, basa, csausz, 
шиит Stb. - 

3. §0 ' 

'1) Több тaу’: szóban, ha két lnangzó 
között egy mássalhangzó van, ez az utóbbi 
hangzóhoz foglaltatik, p. o. Ica-10m. 

\ 



4. s. мы JELEK» 13 
2) Ha két vagy`tölgb mássalhangzó szo 

rúl közbe, csak az utolfsó 'тeт: által, p. o. 
ern-ber, Кит-пи. l ‹ ` 

3) Az összetett 'betůkïegy hang’ jelei lé< 
vén, mindenkor az швы) hangzóhoz csatol-' 
tatnak, p. o. лез-гуд, a-nya, дав-телу; ha 
kétszeresen áнaши, fele részök аz elôbbinél 
тaл-ш], p. o. hardly-Igel, тиши-жоп; а’ 
hiányos kettöztetéseknél `pedig a’ kihagyott 

_betů visszaállítatik, p. о. ollyan , vissßa; 
ely-Igan, visa-sew. 

4) Minden hangzó különös szótagot te 
„vén', ha több jô össze, дыню] megszakasz 
шашни a’ szó, р. amie-mk vagy mi-eink. 

5) Az összetételekben úgy választatnak 
` ‘ ela’szavak, mint összetétettek, p.` mel-ered, 

' hard-él. ' . 

4. §.`lrási Леши. ч 

A’ je'lek шт', mellyek szavak каше, 
vagy betúk mellé nagyobb érthetôség’ okáért 
шишeк, csak ke`ttôt jegyzünk meg. Elsô a’ 
тnше: (’) , melly k'ihagyott betû’ vagy szó-’ 
tag’ helyéhe tétetik , р. o. ладу’, а’, e', ’s ezek- ` 
nek származékaiban, hoyyan, az, ez, шили, 
îmez ать helyett. Szorosan megkivánják pedíg 
`a"~`hiaíinyjelt a’ 'kihzalgyott` birtokos nah, nek, 



I4 ELsò зимняя. HELYEsmÁs. 

fs a’ személyragos nevek’ rövidített вившe 
dôje, p. o. Ми’ ura, пе hagyd magali’ ; ezek 
helyett: haz-nal: ara, ne ища magali-at. 
Ezek: engem, щей, stb (e's a’ többz' helyett) 
lniányjel nélkül iratnak. 

\ Második a’ МИД, vagy [травам jel (-), 
melly összekapcsolt szavak közé tétetik, p. o. 
öröm-dal. A_zonban az míndeniìtt kimaradhat, 
hacsak valamelly két Vagy több шпицы ere 
dó összetétefekben a’ nagyobb világosság nem ' 
kivánná az összetétel’ fôbb részei’ elválasztá 

sát, mint p.o.szarcasmarhaì-tenyésztés, Газ-16 
stb ; тert szarvasmarhatenyésztés , Гит 
e5уeЬеН53e1eтheшeК. Elmulhatatlanúl meg-_ 
kivántatik azonban ime’ kérdóhetúnél: -_e, 
p. o. ballad-e? mert ha ez közvetlenûl a’ szó 
hoz нaреsании, könpyen zavart okoz, p. o. 
embere, homo_illius, és igmét; ember-e? an 
homo? magában pedig Евy: ember e? вышe 
I_lem állhat, mińthogy ezen e-nek önállólag 
még csak sejdített értelme sincs. A’ kapcsoló` 
jel (МНОЙ-е? látofl-e .9) mind ezen bajokat 
elhárítja. Végre kötje`l`ekkel éli'mk af ишaк’ 

` Végén, midôn több egymás щёк: _álló _nevek-` 
nél, mellyek ugyanazçn_ hely- vagy egyéb. — _ 
133531 toldatnak meg, vagy ugyanazpn egy 



s. s. шоу KEzDö BETÜK. 15 

зzбиl tétetnek össze, rövidség’ okáért eлей; 
ragot шву összetételi szót сsaи az utolsó név 
hez kapcsoljnk, p. o. javaî-. szülez'- ’s ba 
„щадил elvált; könyv- , ke'p- e's тент; ' 
fììve'sz -‚ йзшгпу- e's állattzulomaînyt` т stb. 

A’ többi jelek köz divat szerint hasz- ’ 
náltatnak. 

б. §. Nagy вещай ишак. 

Nagy betů használtatik: 
l) Вeщéй7 és Vers’ elején. 
2) Pont шёл, vagy kettôs pont után is, 

ha valameily Медeя: mandat hozatik fel. 
3) Minden szorosan ‚Увы; tulajdonnevek 

nél nagy kezdö betûvçl élünk, р. o._'1’llagyar- 
ogszág., Nagyvárad , Duna', Zemplén, Lajas;L 
stb. Miko: éllenben tulajdonnév melléknév 
gyanánt hnsznaltat_ilg ,` vagy belô,le képzö által 
Qllyan formáltatik, ki_s betûvel kezdessék, 
p. о. pesti lakos , tacitusì szellém эф. 

4) A’ megszó_lítás’ szavai is , akár rendes 
czímek, akár önkényes tiszteletadások; úgy 
könyvek’ ídézett czímei is, nagy betûvcl кeд 
detnek, p` 0. Felséges Úr! Érdemes Férfiú! 
l'ekintetes Táblabiró Úr! A"`magyar tudós` 
társasńg’ Evkönyvei stb. 

l 



MÁSODIK SZAKASZ. 

SZÓRAGASZTÁ& 
 

_ ELSŐ GZIKKELY. 
Nún 

A’ név, viszonyai ragasztás által fejez- 
tetnek ki. А’ ragok minden szónál ugyanazok, 
"s csak a’ nyelvben uralkodó hangrend sze 
rint változnak mélylyé, vagy. magassá: a” 

' millyen t. i. a’ szó, mellyhez ragasztatnak. _ 

в. 5. Személyi-agok. _ 
A’ személyragok az egyes és többes szám9 

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

MÉLY HANGUAK. MAGAS HANGUAK. 

Egg. birtok. 

1g am, om, hangzó után ш. l) em, öm, hangzó után m. 2 ad,od, - - -- d.2)ed,-öd, ~ -- --- d. 
3) ß, - - — ja.. 3) e, g - -- je. 
4) unk, - - — nk. 4) ünk, - - -—- nk s) tok(atok песок) _ .шк. 5) tek став-тe]: ö-tôk)tek fak' в) ok, ’ ' jok. 6) ők; _- ’- ‚- Зак. 



l. отпишу. в. узшшёшмеок. 17 

Там мм. 
1) aim, hangzó вып im. l) eím, hangzó után im.` 
2) aid, ' - - — id. 2) eid, - .- -— id. 
3) ai, -- - _- i. 3) eî..' - - _ i. 
4) шк, -` - — ink. 4) eink, - - -- ink. 
5) шок, - - '- itok. 5) шеи, - -- --- Ней. 
6) nik, - - -- ik, 6) eik, - - --- ik. 

Jegyzeiel', а) Az egy bírtok’ többes harmadìk 
személyének ад, ‚и, à'ls,j'0"k гaдaй helyett nl: , juk, 
iik ‚ jä/alájdivatos ragokkal egyedůl csak kölönböztetés’ 
vagy jobb пaпаши’ kedvéért f,Slhetnì, p. о. шиш/ъ, 
örömz'ìŕ., пыток helyeu, mi a’ Пилотаж személyrag 
nélkülitöbbes szâmais; örömò'k helyett, mellyben azon 
kivül a’ hârom eдущая! érö o" a’ fület kedvetlenül illeti. 

6) Bövid hangzók a’ szó’ vëgén az itt киeм ra 
gok сит — az z`-t, ü-t és ů-t kivéve --- mìndenkor 
megnyújtatnak`np. о. тип/Ел, еде ezen идём т így 
Шaнь]: össze: mun/adm, едет; ezekben [МИ-т, Ãa 
pu-j'a , seprü-z'ul: a’/.véghangzók двушeк maradvân._ ’ 
Kivétetnek: alga, ара, ang/a, Mlya, лет, ò'cse; 
_mellyek, mìdön as’ 3-11. személy’ ragz'wal темaтик, 
véghangzójokat штык, így alg-ja3 арфа, any-ju, 
Mig-ja, „сэр/е, ò'cs-cse. ` 

с) Az égy birtokú harmadik személyek’ja, je, 
1a]: ‚ jek toldott гaдaй: néha nem hangzó végů szavak 
is felvëszìk, gyakran különbëztetésůl, u. m. пара, és 
`napja; dra, és dij/'(4,’ gyakran csupa показыl, u. ш. 
Ízarawgja, дату/21, e’he1yett: Ízaranìga, Ízaraga. 
Ugyan illy пaпины az аг'т, ег'т Stb, ваш: több 
birlokú személyragok is ‚ат toldatnak meg, Лапшу. 
jm'm sth. Azonban 'effe'le toldńsokat ‚ a’ mennyirelehet, 
rìtkítani Вeн; âltnlâban pedig ajânlatos, hogy cs, g, 
gy, k, ly, т, uy, р ‚ гу,1 SZ és же utân állandóan a’ 

вышитые. ' ' 2 
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ринита a, e, rag tétessék, р. о. дешева,' onza'ga ‚ 
" agya'2 туш, guzàalga, отбит; tudañía'nya, Игре, 
маем, vara'zsa. 

`. d) A’ több birtoku ragokat nêmelly mássalhangzón 
vé`gzôdò мaшину тйvшйёsвы is пьeт: fel , mint 
a’ Imngzón végmîde'zlnj»._ о. bатат vagy bатат. 

е) Némelly sник ezen гaдок elôlt штык vég 
нашем: hang'íójokat, némellyek ишaк ékezecëf (aс 
eeuws) veszîik el: опушек 'az alam, elem уёд'яeсйeъ'9 
р. о. Малом, татам : ìllyek az e's'z, влет , ¿à 
Мед, [едет , melly egyszersmind шитая: is sлeтев. 
Mind einen шaткий! a’ szenvedö ’_s többes тат" mi-_ ' ‘ 
даны ngyan o’ változäst okozzâk: ламами, ñatalmuk; 
в’ виётёабс némelly esefekben тvбvс, melly a’ rag’ 
han'gzäját 'el is 'hagylmtja , p. о. sngarat иду sugárf. 

f) Némelly в’; o', o", 12-vel végzôdô еду iagu ne 
' vek` tèljesen тeти: fel a’ személymgokat, az össze 

talâlkozóìhangzók közó штанины v-t vevén Ecl ’s 
véghmgzójokat Hol ciak rövidre, hol ogy mâs rokon" 
rövid 'магий-а vâltoztatvân, p. о. Ie'; so', вид, М, 
1a',- м; м, lâ, m6,- яд; гл, пуды-ь, еькёрнещ; 
тёти, gravar», Миши, [аи»ат; lovam ,° lsövèm, Идет, 
csöuem; денет; füvem~, „уйдет. Ezek közöl mindaz 
Мы] ‚от, sza'm , cso'm is helyesek. i ' 

V6, nó', bimbo', eŕó', mezó' sth 'nz eду birf'okú 
штамп: 'lze'mélyekben ke'tképen hâsznâllalhafnak : ńof'j'e 
'чаду щи vó'ßl.' чаду veg'ò'k ‚ bi1/:Mii: иду bi1/¿baja ;' 
mezâjäh иву mere/'07.' ; szóval: так! azok , melly'eknek 
famkâsill'y nemů eltërés't engedelt, fölveszik.ŕrendes 
идише is, A’ tübb bîrtoků гaдании tan'á'cso'shbb a’ 
газават тeнт штат, mer't nz -eltâvuzń's `zwart 
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pkozhatna; Еву ma», ‚мы щам, гумна; mezez'm', 
темы és тахты. Fó' тaзу fej egyenlôp jók. 

A’ darum 6s датам, fenyäm ё; fengvem egy 
ìrânt helyesek; könyz'i-töi nem Мэн/шт , hanem Ãò'nyům, ' 
és a’ Бил-61011 дат-ш Àò'nyem. 

ч. §. нападок. 
MÉLY HANGUAK. MAGAS HANGUAK. 

l) Венам . . ba. l) . . . . be. 
2) магнатам . ban. 2) . . ' , , ben. 
з) Kimm `. . ш. з) ‚ . . . ъы. 
4) Kôzelítö ' . . hoz. 4) . hez. az és lö han'gzóu végtag 

пыл lu'iz, p. о. eskülzò'z. 
5) Паштeт ’ . ig. 5) . . . . ig. 
6) Állapító . . on. 6) . . . ó . éen. ` - ü és ö напев u v gta hangzó után` _ . П' ` után ò'n, р. о. малыш: 
’7) решат . ' .‚ ra. ’7) . . . . re. 
8) Lcható . ' . 'ról. 8) . ’ . . . l'öl. 
9) Tůvolító . . tól. ` 9) . . . . tůl. 

10) Veszteglö ' . 'иы. ` 10) . . . . llél. 
музеи. и) Mind сцeн ragok eще megnyujta 

tik a’ rövìd Штамб, az Ы, u-t és ü-t kivéve, p. o. 
типы-М], etere-'ben Èulyelt iratìk: типы-М], с'е 
re'ben. Egycdül az v'g hatârìvetô helyrag elôtt паду 
hatni rövidnek a’ hangzót, kìvâlt ha a’ szó Személy 
гaзам vngy maga a’ hatârvetô rag, lan, [en képzö`vel 
чaй megtoldva: p. o. hcrvadâeaig, maiglan , füleiglen. 

b) Ezcn ragok közöl a’ ben (benn) ¿oz (hoz 
zâ), mil, ra, ro'l, és lo'l'személyragokat vesznek fel: 
дегтем, ben/led, benne., bennänl.' , дегтем/Е ‚ bennò'k; 
йодида, Ímzzu'll, hoz/za' ‘гагу ñozza'ja, боями/г’, hoz 

zq'Io/E, Лошадь/Е; rdm , will, ruf/'a иву т ‚ ra'nk , 
пав/е ,_ туи; mílam, „Лад, „ш, mz'lzmk ‚ mz'latok, 
пеной; Miam, ЩИ, rólatala, мы; 1672111, tôle, (б 

2# 
Í 
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мед, мы. A’ tőlem és „van; mutatjâk, hogy nem 
túl-t, nil-t, hanem Io'l-t, ‚бы, kell lmi. 

c) A’ be , М! helyett bele és belől hasznâltatnak 
külön , és személyragokkal. ` 

d) tt, att, oll. и“, ett, дн, ütt, csak némelly 
igehatârozókban, és leginkâbb r-rel, névszerint mir 
ral végződő helyek’ neveiben hasznâltatnak; p. o. 
hely-ell, minden-fill, 'тая-„и, Pécs-ell, Суёт-дн, 
Kolosvâr-att, Temesvâr-att, Шишу-Л. 

s, ё. Különféle ragok. _ 
n MÉLY HANGUAK. X MAGAS HANGUAK. 

1) Független birtokos ó. l) . . . ë- к 
2) Mássalálló birtokos пак. 2) . . . nek. 
3) 'l'ulajìdonító . nak_ 3) . . . nek. 
>Il) Szenvedő . at, ot, -t 4) . . et. öt, 4. 
5) Okadó . . ért. 5) . . . ért. 
6) Segítő . . val. 6) . . . vel. 
7) Рой-ММ . . vn'. 7) . . . vé. 
s) Mutató . . Ill, u]. s) . . . ш, ül. 
9) Többes szám . ak, ok. 9 . . . ek, ôk. 

hangzó után . -k. hangzó után . -k. 
.. Лицею/г; а) Valamint az előbbi, úgy ezen ra 
gok előtt is megnyújtatik a’ rövid hangzó, az í-t, 
„А ‚ ’s il-t ismét kivévén; p. о. тины-е’, штат. 
Egyedül az c'rt okadó rag/előtt hagyhatni rövidnek a’ 
hangzót, kivâlt ha a’ szó személyraggal van megtold 
va, és versben, p. о. vâltsâga-ért, pénze-éri. 

' b) А‘ nek, e'rl, vel személyragokat is vesznek 
Жel, Шукёрeп: nek-em, Nek-ils; vel-ell, шиш; 
e'rt-em, e'rt-ök. Ez nlóbbik így is van .szokâsbanz 
érett-em , вымыл mh. 

с) A’ birtokos „eL- kihagyalhatlk ’s helyét hiâny- _ 
jel pótolja; р. о. Íla'znal.' um vagy Mz’ um, Illyenck- - 
.nél: . llí/mal: alalla vagy la'b alatt, nem szükséges a’ 
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h'n'myjel; meri:_ ez utóbbìban az alalt _függerlen иша 
ts'arozö,` ’s гaдании szôt туда, ragatlanul âllvâ'n maga 
is паб uta'm; azért Шиsа]: az cifélék: из Aà'zepçnc 

'о’ heb'elt: идите/е kà'zepelle vзду viz Адлере“. 
d) A’ val, vel e's' va', vai-ben ‚ a’ v olnly шалаsa! 

hangzövâ vältozîk, millyentôl megelöztetett, _р. о. 
baj-val, hard-val, goud-val, goml~vá hclyettìratik: 
¿aj-jul, Aard-dal', донца], goud-du' (cy, щдьыaк 
hìbâsan iratnak Яду: [aard-al, goud-á; mert al, el ‚ 
á, e' ragok nìncsenek). Mindaziltal ha valamelly ne» 
vek két пaвший más'sàlhangzóval ’vëgzôdngek5 midön 
vul, vel va', ve' [гадок ‘ёюшёкьошыок, ezeknek v 
bctůje kihagyható azért ‚ minthogy hârom hasouló mâs 
salhangzó ki sem единый; р. о. Cseppel, теле], гене]: 
czek helyott: сверим! , melllel atb.` i ' 

e) Az z', u, u', vagy ü, й, képzôkkel многом 
melléknevek a’ többes szâm'l гады egész épségben~ 
veszìk fel, р. о. `fäldzïek, Иди—ад, ’ egy.~x'zeríì-e/.` , 
gyò'uyò'rü-ek, ' ` 

A’ ragokhoz tartoznak még a’ hàsonlító 
ke'nt'2 .módmutató [сё]; vagy ke'pen, ’s az idôrag 
Кот , mellyek сsaй annyiban különböznek a’ 
többiektôl , hogy sem шaвoк a’ hangrend miatt 
el nem változnak, sem elöttök a"'vég hangzó 
meg nem nутник; Sиent István’ паштет-, 
зетттёр; múske'p, isten’ angyalaként sа). 
Továbbá; a`k0r és ke'p, jelentéSeiknél грею 
is, csak némelly hozzájok i115, впaл'увит 
megf'érö jelentésû, szavaklnoz kapcsoltathatók. 
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Vannak összetett ragok is, u. mi ként; 
mellyet оп, en, ön rag előz meg, p. o. dd 
rab-onként; és túl, ми, mellyet as, os„, es, 
да képzöü melléknév szokott megelőzni, p. o, 

[взбив-Ы], геле-„ш, ház-as-túl. Ezek ter 
mészetesen csak a’ puszta név után тeнтеt 
neкд nem pedig a’ többes számi ’s személy 
ragok után is. ' 

О. s: Független néúhatúrnzóii. 
Valaìnint a’ ragok, úgy ezek is' a’ n'év’ 

viszonyait fejezik ki, azon különbséggel, hogy 
ezek a’ szó után függetlenül és vál'tozatlanúl 
állnak. 

Alá, alatt, alól. 
Altal. 
Elé, előtt, elől. 
Ellen. 
Felé , felől. 
Fölé, fölött, felett. 

’ Gyanánt. 1 ì 
Hegyi, hegyeit. 
Helyett.' ’ '. ‘ 
Iránt. . „ 
Kívül. ` 
Közé, között, közöl. ‚ f ‚ 
karé, körött, hiről.- ' ' ' ' 
“megé, megett; megöl. ’ ._ ' д' . 
Mellé, mellett, mellől. 

î ' s ' `. 
- Ош. . ‘ . f ‚ ‚ 

' , '- _. 4' ~. s .n ' 
_Után. > ' ` ' _ à Végbtt.' .' ' -' '- t" 

' Mind ezen äevhatárózôk - az zta-t kivé- ’ 
vén -’ felveszik azegybirtokú személyi-agen 

v 
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kiwi ¿i QZ ë-'vggy фуга “наш, 
p. o. melle', így: 'mellém, теша, певшие, 
mßlle'nk, шедшей, тешил; hnlott a" mellq'je, 
a’ melléhelyett csak nek газoв szó u_tán твz- ` 

"náltatik, mint: ful malle' тaзy falnak теще; 
ìvagy midôn igéhez напoит, р. .о.' теме 
vonúlolé, vagy mella' потной. Az ele' , fül`e'_a 
‚дел/ё; M20' hßlyeft használtatnak _спек isz' 
емтье, 'ваше, elejébe, elänkbe, «защитеа 
ещшсбё; fölömbe; Лещ/стёр Stb.“' 

A.; _é végüek шт шиит fslßhwk: ’ 
лот? ; `etz бы, да: ‘тёфркрцв: 1ю1?; аz ól, 
öl végüek erre: honnanîë; az úl, 221, vagyul, 

щ! végüek ismét erre: hol? Ezért_ különbség 
_Ivan az alól és ат! között, valamint az ¿löl ’s 
ею! ватт; amazok névhatározók ezen kér- ` 

' тбгуёnysцeгеs. мы: helyett. 

désre Паштет? p.o.4 М; elò'l, sße'k ат]; eme 
zek {зажатых ezpn kérdésre: hol? mint? 
’s olly антрáшa}: mint ezek: ne'metül, .deci 
ми, гоззши Stb, mellyekröl alább leszen szó, 
A’ [уйти _hibás szokás днa! lett divatos а’ 

Vannak néyhatározók , mellyädc çsak {в ' ` 
gos шиш шипеть; és ‚рейд‘; а) шит, 
'ön nagosak щи tétßmek спeк: dt, {HM} (Мг 
тети Диете“), таи, да , kwal, begun;l 
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[трезвы] ,. pQo. Решен áf, Ватин túl, ‚ваттом 
идти, határon belů'l._ _ 

Behîl, mint megjegyeztctett, lgülönbözik а,’ ¿eM/451,` 
` kann“ a.’ детищ, делит, ůelóle вьь вшшаиак. 

Ь). mil шеф: kiván a’ fogva : шпаг! fogvav,_ 
‚гейша/душ; tétetík и” rag utánìis, midön 
ша- _vágy helytávólságot jelent: az idötöl 
fog-va; ` 

с) ‚сои ragot kiván a? ke'pest: атом 
képest. ` ì ~ - ' 

d) ra тaет; kiván_ a’ ne'zve, arm ne'ßve. 
e) _vel ragot kiván az èyyütt ." ¿wel együtt. 

10. б. Melléknév. _ 

A’ melléknév a’ fönév’ törvényeit követi 
a’ ragasztásban. _ ` _ 1 

Нasonшёзa a’ melléknévnek abb,' obb, 
ebb, hangzó шáл bb képzôk által történik: 
melly utolsó esetben az a gis e à’ sz'ó’ végéń 
megnyúj'tatik; p. o. magy-obb, his-ebb, istem'ßbb, 
ища-м. N éha mássalhangzó után is_kihagya-° 
tik a’ képzô’ hangzója ’s az egyik `b, `1101!:_ i. 
a’kimondás nem nehezûl ,' p. o. becsesb, erösb. 
Байт‘, bútrabb vagy_ bátorabb; Iator, lat 
rabb ‘гagy latoraôb ~egyenlön helyesek. Illye 
nekbôlmint; egyszerů,gyönyö1'ůlesz egysze 
ты, gyönyörübb Yagy глушением, gyönyö- ' 
шайб; ezekbôl: Миш/а, s'ßörnyü: [сбит/им. ' 
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szömyübb Vagy [сбnт/ей, зийтуедд. Ната 
rabb vagy hamare'bb, ищем, felebb, Медь, 
атм stb. ` 

A’ leg a’ másod fok elébe извeщéн, a’ 
hasonlítás’ harmadik vaду legf'ôbb fok_át fe 
jezi kì: Мулат/060. Й 
Í лёг/мг. Néha fönevek is hasonlítatnak: ewbercúb, 
там. 

и. §. 'Számnevek 

Egg эф. (едущим, egyenlö ‚ еууепез'шцд' ’ 
тáк, hogy egy ’gy-Vel kell irni). 

` ne. §. _Névmások 

а) szEMÉLYEs NÉVMÁSOK. 
Én, szenvedô: engem vagy engemem_’ 

birtokos: engem, többes szám: enye'z'm (nem 
enyîmek). 

Te, szenvedô: шум vagy щелей. 
д, öve', 5t, б]: (többes szám), bÍrtQkos 

gyànánt szolgál `az бод, mellynek többese: 
öve'ì~és биде , ’s amaz több 'birtokot, ez több 
birtokost jelent. 

Mi vagy mink, szenvedö: mînket, mel 
пышет mienk', miemk. 

Ti Чaнy tik, szenvedö': titeket, mellék' 
név: tied, tz'eìd, tz'etek, tieitek; mellyek kö 
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zal a’ _ ша, штат, inkább ¿leed «ss шипе]; 
крыш imi, mert jelentése _szerigt oda _gar-_' 
tozik.Í ‚ 

‘ b) MUTATÓK; ' 
Аz, ей, атеш, emez, {тай , изгои, ezen, 

illy, olly, шут, ollyan, imz'llyen , mnollyan. 
Az, ей, ’s a’ többiz-n végzôdìö névmások 

'rendesen ragasztatnak, azon különbséggel, 
hqgyminden mássqihańgzón kezdôdö гаgoк' 
és képzök elôt_t 5 betûjöketa’ rájok következô 
mássalhangzóvá штoпать; p. o. az-nak, az 
ból helyett iratik: сап-тис, ab-ból; az-lcor., 
eß-ke'p, (жжёт), ez-nyi, ez--félehelyett : alf-kar, 
ek-ke'p, шедший, en-nyz', ef-fe'le st`l'). Mondatik: 
ища], азам ‚* avvdl, шли: is.` Kívétetnek in 
nen azok, mellyek тай- eredetileg is`liangzó 
val kezdödnek; ’s a’ ßmegtartatik ,7' 'ш (lz-t 
(aß-ot 'helyetr), (аи-(312. ' 

Ugyan-ezen változás ада esik aß, midön' a’ _ 
nevek elött határozó gyan_ánt а"; de ekkor 

¿ ̀ hiányjelt vesz fel, ’s a’ név’ mássalhangzója 
csak a’ kimondásban kettôztetŕetik; im. a’ gò'nd, 
a’1beszéd. »- А’ független névhatározók ею“ 
is ugyanezen törvényt tnrtják a’ mutatók: а’ 
mellett, e’ felôl`, a’ мeтёт Stb. ' _ i 



f 

'- cisodu, телу, mellyik. 

.f 

В 
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A’ többi mutatók rondes ragasztásuak. 

 

с) VISSZATERÖK. 
А’ visszatérô névmások: magam, ma? 

дм, жидам!) , és еп(nen) тауат, ten(nen) 
magali, ön(nön) maga, mîn(nen) шарите, 
tin(nen) magatok, (тощи) magok rendesen 
ragasztatnak. ' _ ` 

` d) VisszAMUTATóK. 
Ki, melly , шву a’ ki, a’ melly, 

lyen, mî,_rendes’ 'ragaslztásuak, ' Ч в) HATÁBOZATLANOK. 
Valamelly, ne'melly, ne'mi, némînemü , 

шиит stb. _ ì 

' f) KÉRDÖK. _ 
Ki, Невода, ma', табу, millyen , mz' 

\ 

M5795 
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МАзошк CZIKKELY. 

I G E. 

Az igék cselekvò'k, пatáх-020“ ’s ha 
tározatlan formával: алой, adam ; s z e п v e- . 
‹161с‚0. adatík; ’s Ют éprendů ek, p. о. 
járok , küzködöm. . ’ 

`A’ штык, mellyen вывeл-звaный épül, 
mindenkor a’ jelentö mód’ ‘шeи’ idejének 
egyes számu , határozatlan formáu , t ié z t a 
harmadik személye: р. owár, вы”, ‚сараю, 
enye'szük). ' ì 

Egyébiránt, ушаты: a’ neveknél, úgy 
az`igéknél каше (n'oha'` elveiben моnegу) 
ragasztás származik, и. m. a’ mélyeké és 
magasaké: p. o. 'vdr-ok, ker-ek. ` 

18. §. Uselekvö ige» 

A’ cselekvô ige határozatlan "agу hatá 
rozott jelentésú лeпeта, ugyan azért кашe 
ragasztásu is. 
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' .. . ŕ* ì. ' '' .` ' _ _ 
а) JELENTó мор. 

.1е1еи z' d б. 
_HATÁRozATLAm nATÁRozoTT. 

"MÉLY HANG._ MAG. HANG. MÉLY. HANG. MAG. HANG. 
1) ok, (al ak, ek (el-ek, 1 (om. _ ‚ em, ¿i чад-у ii 

Jak). -lek). hangzón szó- ' 
. - . tag ищи: öm. 

2) ан, --sz. esz` -sz. 2) od. ed, öd. 
3) а’ törzsök. a.’ törzsök. 3) já. i. 

` 4) пик. ünk. - 4) juk. зак. 
5) tola_fotok).` tek,tök,(e-tek 5) ‚шок. . itek. 

‘ ‚ ö-tök . 
G)nnk,(n'nßk). nek, (e-nek). 6) jůk. ik. - 

` Axes, sz, z végů (атак а’ j e16и végmássál 
hangzóját mindenkor вытащeн,' és a’ j Штамб, 
vadász-szuk, fedex-m21’.l stb, _ f 

` J ò'vó' z'dó'.' 
A’ rendes щёк? jövô ideje,Í mással'hangzó 

után and, eml ; hangzó után wml, ' vend, szó 
мgga] кёpeыеык: p. o. lis-and, ker-end, о 
mnd, Мерена. _Ralgazsztása' a’ jelen тéмz 
mindenben `halsxonlít , _u. m. ' йвашЬоЕ, ásaml 

| 

„яви, ásaud-nak stb; az and, еж! egészen új 
igét is'alkot, mellyet`mi_nden többi idô`n"s 
módon végígwáltoztathatni; p.'0. ke'rendék, 
ke'rendettem, телам, Мтпдепё’с stb. 

А’ jövö ша még úgy is-fejeztetik ki, ha 
az' ige’ ha táŕozatlan móújáhozfogokfogàastb 
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segédige adatik, ekkép: fogok la'lnî, foglok 
ke'rni. 

Fe'lmult íal`ó'. 
_ HATLRozATLAN. HATÁRozoT'r. 
MÉILY HANG. мм}. MANG. MÉLY HANG. MAG. HANG. 

I) ék, (Mak). ék, (élek). l) rim. . ém. 
2) ед. él. 2) ád. éd. 
3) a.. e. 3) á. _ é, 
4) ůnk. énk. 4) ók. 6k. 
ñ) Mok. étek. 5) Мок. ` étek. 
в) знак. ének. 6) кв. ék. — 

ìМ nl! ido'. 

1 ottam ot- спет, (ette- 1) ошт, внeш, )tß-Iaki( lek). v 
2) ottál. ещё]. . 2) они]. enea. 
3) ott. ` ett. д“) 3) осев. ette. 
4) ottnnk. шпик. 4) шик. euük. 
Ь) ottatok. спеша. 5) мысок. ешыек. 
6) ottak, ot- ежей, ette- 6) так, euék. 

ишак. nek. 

>*) Az Б és ü hangzóu végszótagok után a’ magzis напав 
дн, гнет atb гадок helyett дн, диет sth Малыша: 
nnk, р. о. шмыг, gyâzò'lt ,° ucm: kühlen, губи“. 

Ezen ragasztást követik a) mind azon щёк, 
meilyekben à’ törzsök’ vég t betûje elôtt 
mássalhangzó vagy hosszú hangzó áll; Ap. о. 
bont, fest, атм, -ve'bbôl leszen; bont-attain, 

„рт—ша, гама-тмин, vét-ettek. Kivétetik 
innen ш, щепу az elsô ’s második попадут 
ìhen ’_s a’ többes ,számban csak .`t-_t veszen fel, 
цумщашдш-мок, шт 'atb. _ м. 
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Ъ) Azon щёк, тeПyeЬЬeЫa’ vég d elött 
' hosszu hangzó’ vagy- mássalliangzóáll; ~p. o. 

mond, old, kühl, ‘гм, «ved stb: mond-attain, 
ода-ваш,' kühl-enel stb. Mindazáltal ezek’ 
nagyobb része rövidítve is van szokńsban 
minden személyekben , a’ törzsökös, azaz, az 
'egyes sайти, határozatlan fórmán, harmadik 
személyt kiyévén, щeпу teljesen тащa meg 
a’ rаgет; р. .o. mondtam, минет, ve'dtek: 
mondott, Китай, védett. . ` -` 1 

с) А’ rß'vidíthetö törzsökû щёк, midôn 
a’ `végszónangbeli`hangzót kirugtatván, _két más-` 
salhangzóval vëgzôdô törzsököt Каpnат; p. o. 
moroy, ve'ze'rel, дудит, szereи-böi, midôn 
röviditetn‘ekï, z'gy formáltatîk`'a" mult паб: 
morg-ottam, отмена, ууйбтёбгшт, szerz 
витой. 

Ellenbenïelte'rnek a’ меньшyю] és csak 
ринга t betüt темпe]: fel: а) mellyek l, ly, 
п, ny. r )mássalhanigzókkal végzûdnek; p. о. 
ngůl, пущ-с; foly, [ту-г; fon, fon-fam; 
bling, Мяу-гад; от-, wirewnk. 

- Ъ) А’ 6, d, f, y, yy, le, р, s, гей, t, v és ìà 
betůkkel végzödö щёк ‚ mellyek слen idônek 

' törzsökös szenxélyét kivévén , hasonlólag сsaй 



r 
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puszta tbetût vesznek fel; р. o. szab, all, döf, 
дzву, hagy, ШК, kap, keres , тети, шт, 

д vz'v, lидиш-1361 leszen, жаб-он‘, жаб-шт; 
ad-ott, асы-ат stb. Kivétetik hat, melly 
egészen `törvényesm'l ragasztatik; p. o. hat-ott, 
hat-attain; és fut, jut, ш: minthogy ezek 
— a’ törzsökös személyt kivéve , melly min 
denkor a’ szabályt ‘követi -_-- kétképen hasz 
náltathatnak, így: julollam, мнит, шаг 
tem, ищет. 

с) Hangzó végûekben a’ törzsök -után ki; 
Шaraй a’ rag hang'zója; p.' o. lö, ó, sm', М: 
lö-tt, ó-tt, вzд-и, lli-tt. A’ törzsökös sze 

` mélyben v közbevetésével a’ rag épen is meg 
tartathatik: ó-vott, saai-volt, ‚ад-сои. Jò' meg 

_rövidül ; jö'tt. 

A’ mult idô se`gédigélkkel összekapcsol 
` фaта, 551116t ůj макet ’s módokat Такта“; 

`így valá-val és volt-tal: [штат vala, ke'rtem 
volt, jelentô пиши régmult мы; ¿leggen-nel 
foglaló múdu régmult idôt, p. o. hogy Мг 
tem leggen ; ‘ватаг-ш! ohajtó és feltételes 
mód’ mult заем, p. o. ha ke'rlem пота, bár 
гадит volna. ' 
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’ о 

‚ Й 

'l 
Ь) oHAJTó мол. 

Q . 

“- '5 HATÁROZATLAN. I HATARozoTT. 
MÉLY HANG. MAG. HANG. MÉLY' HANG. MAG. HANG. 

Í 

1) nék, anék, nék, enék, Í) nům,anám_ ném, eném. 
(ишак). (nélek). 

2) nál. nél. 2) мы. néd. 
3) im. ne. 3) ná. né. 
4) nánk. _ nénk. 4) nók. nôk. _ 
5) падок. nétek. _ 5) шок. nétek. 
6) nának. nének. 6) пак. nék. 

Ha az ige két mássàlhangzón végzödik', а’па, 
gle_rag >eló'íìt a, e hangzót~is vehet közbe; p, о. 
твид-ища, käld-e-ne. ' 

.Az ohajtó mód’ _mult idéje, mint mon 
ì datott, a’ jelentô’ mnltjából ’s ‘пота segéd 
_igébfsl дн. 

0) PAHANCSOLÓ MóD. 
HATÁROZATLAN. HATARozoTT. 

MÉLY HANG. MAG. HANG. MÉLY HANG. MAG. HANG. 

  
 

1) jak,(jalak) ‚Бек, (jelek). 1) jam jcm. 
2) j. j. . 2) ¿ad jed. 
3) jon, jen, ü Íés 'Ü 3) ja. je. ' 

hangzóu szó 
.' tag вши: jön. ' 

Ii) junk. 'n jünk. 4) juk. ` зак. 
5) ласок. -'' jetek 5) шок jéœk. 
6) банан. jenek 6) шк. jék. 

Valaniint a’ jelentö módnak tiszta harma 
dik személye , Vagy is a’ puszta törzsök, alap 
{a az egész igeragasztásnak, úgy minden заб 
nek határozatlan egyes számu тzгa harmadik 

вшивания. ` 3 
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szeniélye alapja lesz aиon idô’ шьы метёт; 
lyeinek: egyedûl a’ parancsoló mód szenv __ 
kivételt, holott nem a’ harmadik, hanem а" 
második személy vétetik alapul , a’ parancáo 
lásnak megtámadó ereje igen tennészetesen 

_legelôször is a’ második személyre vitetvén, 

A’ második személy’ rondes raga'- mint ` 
‹ a’ szabálybóllátni --- j, p. o. aal-j, мёд} sib; 
vannak azonben több reттeр igék, mely- 
lyek könnyebb kimondás vagy jobb hangzás 
’végetl: ezen szabálytól eltávoznak;'u. m. i) a’ - 
mellyek s, sz, vagy z betûvel “зубами; 
ezeknél a’ j a’ törzsök’ végbetûjéhez hasonlóra 
változik, ekkép: leeres-s, vadász-sz, жгz-z. 
2) Ha a’ törzsök t betûvel végzôdik, melly 
elôtt rövid hangzó áll, mind ezen t, mind a’ 
parancsolój, s-re változik; Еву: kötg', vet-j 
hélyett mondatik kös-s, ves-s. Ide юнoшa]: 
kivételképen a’ ш, láss; lót, lóss; bocsát, 

~bocsáss; és тетz, melly a’ metL gyökérbôl 
í gy Гorткщa. parancsolóját: mes-s. .Illyen az Пс- 
esek каш (mellyeket tárgyrokonság és rövid 
ség miatt itt hozunk fel) a’ швы/с és шт]: ’ 
is , mellyek a’ tet, ш gyökereket и `említett 
mód szerint убивший}: el, felvevén щит 
ikes hajlítás’ гagaй , mellyekröl alább Деsиц 

.'J 
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. 526; így': tess-em, Изв-ё]: stb. 3) Нa a’ tёл; 
2561<’ végsô t betüjét s, ses elózi meg, a’ t ki 
maradván, ezek kettôztetendôk; p. o. szalaszt, 
вылазит fest, __ fess. 4) Ha az igetörzsök 
hosszu szótagon, ’s ez z-»ve1végz6dik, a’ Ы1e2 
j helyett (a2 imént említefteket kivéve) s ada-— 

’ tik; u. m. ront, fonts; ш, пищит, т 
„из. 5) Нa az ige sz-szel vé'gzôdik, de az nem ' 
tartozik szorosan a’ gyökérhez, sem az egész 
igeragasztásban alapul nem szolgál: az sz'ki-` 

. hagyatván , az elfótte álló hangzó megnyújtatik 
’s ragúl gy 'adatik' hozzá; p. o. visz, hisz; 
тащу , lll-gy,- a’ me'gnyújtott hangzó a’ többi 
személyekben ismét megrövidúl; туз/тай, 
higyünk stb.` ' 

Душе’. А’ hatârozoit ragasztâsnak egyes 526 
mu mâsodik személyében, ha az а’ könnyü kimon 
dâssal nem ellenkezik, a’ ja , je kihagyatvân, сsa]: a’ 
d marad meg; p. о. adjad, add; mondiaal, толст 
stb. Ezen röviditésnél, ha a’ j helyett valamollyìmâs 
salhangzó нападeтe áll, annak egyike sышe kiha 
`gyatik, р. о. Àò'l, Абы, kössed, Абы. 

A’ j-t 'pótoló gy, rI-re vâltozdán, az 151526111 
Шс Евёвьeр a’ d kétszerentetik, р. о. tedd, деды, 
aludd stb. ’ 

EN.. 
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d) HATAHTALAN MOD. `,- s .’ 
’Szwïfe'lylelen. 

ni. 

Sz eme'lyes, 

MAGAS HANGUAK. ‚ MÉLY HANGUAH. 
l) nem, nöm à\‘) i) nom. 

2) nod, 2) ned, nöd. 
3) nia. 3) nie. 
4) nunk. 4) nünk. 
5) notok. 5) истек, nötök. 
6) nìok. 6) nîök. 

à“) Ö, ü'hangzóu végtag ищи: niím, лба sth, р. о. ¿i1 
nò'm, öl-nò'd; ill-nüd. 

А’ hosszu végtagu törzsökekhez könnyebb ki 
mondes végett a’ идиот, nod stb elébe a, e segéd 
hangzók tétetńek', ekkép: твид-(1415, Ãüld-e-nem ‚ 
z'rl-a-nom. ’ ì 

е) RÉSZESÜLÖK. 
J el en z' dá', 

ó, hangzó вып: vó. ö, вышиб után: 'vö. 

.M и l t М ô'. 

` ett, бы. 
'А’ mult из tökéletesen megegyezvén a’ jelentö 

mód’' mult idejével, az ott elmoudoltak erre is ìllenek. 

'E 

ott. 

Jů'v б z'zló', 

andò, liangzó utůn; штаб; endö, hangzó ищи: vendö. 
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г) ÁLLAPoTJEGYzóK. 
1) vůn - vén. 

ì 2) va ve. 
луг/22122; а) А’ hangzó végů törzsökhezngyan 

hangzôn kezdôdô rag jârulvân,' a’ kéc hangzó vagy 
összeolvad és megnyújtaiik, mint a’ jelentô mód’ je 
len ideje’ egyes mäsodik személyében ’s а’ mult idd 
ben, p, о. a', без, `o'lt; lo", là'sz, МН; kivétetik : já', 
jà'tt; vagy v segédbetůt vesznek közbe ‚ a’ törzsök' 

х hangzója egyszersmind megrövidülvén: опций ‚ ove'l.- ‚ 
ovand : lô'vùnk,> [боги/Е, lävend. Mindazâltal az z’e's 
ú végüek, mint lu', vz', fu', М atb, ezen hangzójokat 
hosszan is megtarthatjz'ik,_ p. o. Миш/'vщу hz'vunk, 
рюши! vagy Гаги/та’. ` . 
‚ .. Ь) Az u , 52 a’. törzsök’ végsů tagâban -- ha rag 
elw вишeн шопаaнк за, р. o. ими/Бег, ñuzlals, lm-. 
le'lâ, -- rag nélkül többnyire megnyújtat`ik; Еду: ими, 
von-lil, пут; Mz, ůz, И” s_tb. о _ 

Í’bôl még rendesen tehetô és .‚ 
. ottatnak; amazok: hat, hel,~   

 

' emezek: tat, tet, at, et képzök мы, p. o. 
сиг-ш, aal-at; fut-hat, fut-tat stb. 

Megjegyeztelik , hogy a’ мы vëgzödô cselekvö 
.ì ige'khez, ha elöttök hosszd'hangzó âll, beak at, elf, 

jârul; ekkép: гита-М, ¿oesa't-al. 
14a §. Szenvedö ige. 

A’ szenvedô a’ miveltetö igéhez ezen szó 
тaет: йoщйa: ik.; 7s l'gy a’ szenvedönek kép ц 
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zôje: ат‘, etik, vagy tati/e, tela'k, p. о. ad; 
шт , szenvedö z` adatz'k. 

Midôn a’ szenvedö ige tehètlövé lesz, a’ hat, het kép 
zöket nem utól, hanem az ik elött veszì fel, p. о. „даты-т; 

Bagai és ragasztáéának törvényei lifgyan 
azok, mellyek a’ cselekvö határozatlan vagyis 
törzsökös alaké, kivévén a’ következö idôket, 
u. m. jelentö mód’ jelen, félmúlt és jövendô 
idejét, a°parancsoló módot, az ohajtómódot; 
ezeket is`pedig сsaй az egyes számban. 

а) JELENTÖ MOD. 
Jeleu z'llô. 

. MÉLY HANGUAK. MAGAs HANGUAK. 
1) om. ‘ 1) em. ' ' 
2) 01. _ 2) el. _ 
з) ik. з) ik. 

_ ' ‘ А’ .)'ò'vú' , mint a’ [давший]. 
Fe'lmu lt ídó'. '. . ' 

 i) ám. i) ém. ` . 
2) A1. 2) él. 
а) ek. _ з) è_k_ 

b) OHAJTÓ MGD. 
1) núm. ’1) n_ém. 
s) мы. `2) nel. 
2) nek. ' _ 3) nek. 

с) PAHANCSGLÓ MGD. 
1) s-sam; 1) s-sem. 
2) s-sál. 2) S-sól. 
3) B-sék. 3) 'l-sák. 1 ? . 

Y* 



 

\ 
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Az itt elöadott ragokat kivéve, minden 

egyéb a’ cselekvôk’ ragasztásátilletö szábályok 
’s тёмен ide is alkalmazandók. Innen van, 
hogy a’ szenvedö törzsök ты ’s rövid szó 
taggal végzödvén, a’ Ь) helyett s-sel pótoltatik. 

лузе]. Midůn а’ szenvedés nem путан külsô 
ek által hozatik elô, hanem mìntegy belsôképen ’s bel ' 
okoklìól szârmazik, чаду lâtszik szârmazni, és 5’ 
szenvedés’ okaira nem iigyelve szôlunk; 5’ сse1e1кv6 
o'rlz'la, ¿di/s képzôt v_eszen fel. E’ .szerint valamint hi 
bâsan mondanók: a’ török meggyó'zá'dött az orosz âltal, 
szintúgy hibâs volnn ellenben igy 526111111: 5’ gondol 
kozó_ eщe meg nemgg/ó'zeh'h a’ halhatatlansâgról; 
amott meggyözelell, itt meqyyäzödz'lc: âllnak egyedül 

(gewesen. Így mondjuk: becsapódz'l: az ajtó, mert úgy 
)âtszìk, niìnt 115 önerejébôl tenné ezen mozgást. 

150 $0 

A’ közép igék vagy ik-esek, p` 0. küz 
köclik, vonóclík, `múlz'k; Иgyт-101011019 mint: 
foly, jò', terem, 210209 ;т4 amazok a’ szen 

` vedôketkövetik a’ rágasztásban, p. o. 11122 
' közl-öm, поташ-01, múl-e'k, ‚ст/«Иуде, vo 

nód-a'm sth;ì ezek a’` >eselekvôk’ határozatlan 
тoмным, p. o. foly-om, .i6-s2, штатам; 
„102092161. _ _ 

Jegyzelek. a) Mind a’ két re'ndl'î kdzép igék k`özt 
vnnnak, mellyek néha cselekvö értelmet ’s Еду afha 
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zте: atz'k, еще, vagy бай/с, шла, p, о. ad; 
шт , _szenvedô :. щите. 

Midön a’ szenvedö ige tehêtjivé lesz, a’ hat, het ke'p 
zöket nem мы, hanem az ik elôtt veszì fel, р. о. adathal-z'k. 

Ragai és ragasztááának törvényei ú'gyan 
azok, mellyek a’ cselekvô h_atározatlan vaîgyis 
törzsökös alaké, kivévén a’ következô Юбки, 
u. m. jelentô mód’ jelen, félmúlt és jövendö 
idejét, #parancsoló módot, az ohajtómódot; 
ezeket is pedig csak az egyes számban. 

а) JELENTÓ MOD. 
.Í el en z'dö. 

‚ MÉLY HANGUAK. MAGAs HANGUAK. 
. ’l 1 om. 1) em. ' 2) ol. _ 2) el. q 

3) ik. a) ik. 
' ° А’ jövó’ , mint a’ живший’. 

_'e'lmult ido". '„ ' 
 1) Am. 1) 11m. 'Í._,_-' 

2) el. ' 2) el. 
з) ék. 3)- ас. 

Ь) OHAJTÓ MGD. 
1) núm. '1) nëm. 
и) ш. 2) мы. 
2) nék. ' _ 3) nók. 

с) PAHANCSGLÓ MÓD. 
1) s-sam.' i) 's-sem. 
2) s-sál. 2) s-sél. 
3) s-sék. 3) '5-sék. Y . 



  
 

- H. шик. ш. 15. 5. 'KözÉP IGÉK. 39 

Az itt elöadott щекat kivéve, minden 
'egyéb a’ cselekvök’ ragasztásátilletö szábályok 
’s kivételek ide is alkalmazandók. Innen van, 
hogy а’ szenvedö törzsök мы ’s rövid szó 
швеи végzödvén, a’ t-j heli/ett s-sel pótoltatik. 

Друз/ед Midön a’ szenvedés nem nyilvân вшей 
òk шаl hozmik elô, hanem mintegy belsöképen ’s bel ' 
оковы! szârmazik, иду lâtszik szârmazni, és a’ 
szenvedés’ okaìra nem iigyelve szôlunk; a’ cselekvd 
o'ríz'la, ó'dz'l.' képzöt veszen fel. E’ szerint шпaции: hi 
bâsan mondanók: a’ török meggyäzödëtt az orosz дlta], 
szìntúgy hibâs volna ellenben Ягу szólani: a’ gondol 
kozó eщe meg nem дудит: a’ halhatatlansâgról; 
amott meggyöze'tell, itt meqgyó'zá'dz'k. Шпик egyedůl 

fl_1elyesen. Így mondjuk: becsapdllz'l; az вид ‚ mert úgy 
Qlâtszìk, níint ha önerejébôl tenné ezen mozgást. 

15. §. Közép lgék. 

A’ közép щёк Уa5y\ё]с-eаe1‹, p. o. Райz 
ködik, ‘допейте, `múlik; vagy ík-telenek, mint: 
foly, jò', terem, тату; _- amazok a’ szen 

` vedöketkövetik a’ rágasztásban, р. o. küä 

п 

köd-öm, поты-01, múl-e'k, талмуда, vo- . 
nód-ám stl); ezek a’` ’cselekvôk’ határozatlan 
гoтам, р._o. foly-om, дам, тещей,' 
mozog-nék. _ 

Jegyzelell'.` а)_М1ш1 a’ вы rendü közép щёк k'özt 
титaн, шeпуeк néha cselekvö értelmet ’s Еду а’ `ha 

ь 
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tärózott forma’ 'ragaitì is felveszik, p. о. elaluszsza 
Мене, megülí мы, ke'rülfolyja a’ vârost sth. 

b) Az z'la-esek közöl azdk, mellyek’ törzsökéhez 
az il: elmaradhatatlanúl капe van, mìllyenek: gondol 
Кой/г, elme'llzedz'la, амид: stb, a’- szenvedés’ гaдaй 
vâltozatlanúl megtártjàk. Olly mondâsokban, hol az 
z'À-et a’ szokâs a’ törzsökböl капaть, az ige mìnden 

' egyéb idôkben ’s/módokban is cselekvöleg'ragasztatik, 
mint р. о. meges: a’ farkas, parancsolólag: eggen meg 
(nem egg/e7.' meg) a’ farlìas stb. 

c) ‘Гaмaк’ olly köze'p щёк’ törzsökei, mellyek 
ben az ik az ingedozó divat szerint majd jelen van,' 
шву! kihagyatik; mìllyenek: emol , amil/1,'. bота]; 
bomlz'li; ramal, 'тог/ША; шиши, liìhdò'lalz'li ’s töhb 
мыши, шeПуeЬпeК, mìnthogy két törzsökůek, rn-l» 
gasztâsok is kélféle ; ’s bennök a’ шпaг az' âltal tâ 
vтaщил: el, ha зашло! , дата! ‚ туда! stb a’ kéles 
helyeknél megtartjâk~hangzóikat, mìdön az ik elölt kiq 
hagyaîik,' p, о. omol, omlz'k , félmultjok: `omole'le, ото 
la'l, ожога, omla'm, omldl, omle'l: sth. 

Illyenek méga hln, lům'la; ой], шит'; szůn, 
szz'l'm'la; ищем, lellye'szí/É ,- туш ‚ enye'szz'la; этап, 
„шиши,- ‘тоЫтл, rollbanz'k; ńsz, úszz'k; ma'az , ma' 
szz'k; cszl'sz, отдай; Ezek kétképen rageszthnlók. 

d) Ezek: Году, regg, hull, le?, iÀ-telenül ra 
gasztassanak. мы, nyu'l, ММ: : cselekvôk; mili/ei 
„gee/1.1115211.: közép гeниeв. 

А‘ 



’" 
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Е мы гд _ и) Azon 1331: ‚ mellyek a’ kitett`kgpzö 
es ìgékböl alkottatnak, rendszerìnt a" szíix'mazékban` 
is ile-kel toldassanak,' p. о, a'lmadz'k, álmadozz'k. Ide 
измотaн, mellyek ezen összetett kêpzô âltal ados, ì 

ì еде: úgyan 'ik-es igékböl lesznek , p. о. romlz'k, rom 
ladozils; ДУМЕ, löredez'ìk; ugf'lz'k „уладим/д. 

ß) Melly ígék 27a-telen törzsöktôl adoz', edez, ì 
az, ez, ò'z, képzòkkel зяби-тaянии, a’ szâi-mazékba'n is 
inkâbb z'Á-telenek тaтарин, р. o.'m.arad, татам, 
‚кидай, szaladoz; мы, fúladoz; z'zzad, битам; 
щ, z'ngadoz; feng, rengedez; Летки], Ãerveldog;' 
магий, sza'radoz stb. 

7) Midön illy igék nevekbôl képeztetnek, hacsmk' 
Mcm nyìlvân cselekvô jelentésüek, ¿li-_kel toldassanak'. 
Innen ezen névbôl: por, a’ рот], pero; igék оные]; 
vôk, a’ parli/a, perzik középrendüek; illy különbpég 

’ van а’ ve'rez és сгиб/Е között; vz'rágzz'k és vz'ra'goz 
_ (feu. - ‚ . 

f) Az a'k-es ìgékböl sвёл-шaто“ tehetô igék is äl 
‚майдaн ill-kel тощими]: meg; p, о: nyug-szz'k, „yug 
Ízat-z'ls; fsk-8227:, Гад-бете sch. ’ 
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‘ ю. ä. nemmdgyek ё. шйпуовпк. ' 
-ï van. ` _á ‘ ' 
En пауз/016, lie паду, ö van (пауз/оп) , 

mi туз/241216, ti муз/го]: , 6k шипа]: (vagy 
mak). Egye'b idôit a’ val és vel törzsökbôl köl 
csönözi: vala, volt, пота, való, ’s ezen 156 
bölz' Iesz, t. i. идут, lenm“ stb. 

Ninos, nincsen, nîncsenek. Síncs, sín 
esen, sinesenek. 

меду, megyen , me'lz. 

Én megyek, te me'gy (mesz), ò’ megy 
megyen, men), 111i megyünk, ti тетей, «ik 
mennek. Egyéb юбкet a’ men törzsökböl 
veszen. ì 

Lesz, (ем, vesz , vz'sz, Изд. 

` Leszek vagy Имей, leszesz vagy le's2es2 
’s rövidítve: Машz; lesz, leszen vagyle'szen 
Többes sze'un:` сталь, lesztek, lesznek. A’ 
"вези .és tesz hasonlóképen ragasztatnak. Hi 
s`eek, hîszesz, hísz vagy [сдвzгn stb_. Ezen 
igék inkább hîányosak mint rendhagyók, ’s 
minden rendetlenségök csak abban этаna, 

> hogy `különbözô törzsökböl veszik ragasztása 
ikat. Így a’ jelentô mód’ jelen ideje vétetik a’ 
fenn шeи; шшакь 61, lesz, tesz stb; minden 
egyéb módok ’s idôk pedig vétetnek ezen 

.Lc-Hh 



  
 

H. Gznm. IGE.’16.§. RENnHAGYóK És HlANYosAK. 43 
. ' 1f ‘P 

pusна душевыми: le, te, пегие, hi ,~ a°félmultz 
leve, teve, veve, vive, hive, швy az дн névmás 
sal megtoldva ’s a’ pótló e-t.kihagyva: Iò'n, 
Мn, vò'n, Мне]: , тлей, vönek. A"régieknél 
vim és him is divatban voltak. _Mult idô: lett, 
ген, тешит, мы. J üvó idö: Ieend, teeml, 
wend, тет’: Mend» Parancsoló: Иду, иду’, 
"elly, тау, Иду. Részesülö: Ievö, (вид, 
17806, vivö, Май, leenllö stb. Innen képeztm. 
tik a’ where ige is: Ie-het, te-het, еде-‚сей, 
vi-het, lli-het; valamint штiтными te-tet 

> vagyleßtet, ‘ив-{ей vagy еде-без‘, vì-tet, lai-let, ’s 
a’ fönevek: ш, tet, сед vagy те], vitel, hit, 
ММ. Az ohajtó ’s a’ határtalan 'mód ezen meg-` 
toldott gyökökbôlvétetnek: len (Ie-ón), ten, 
ven, vin, hin; Ienne, tenne, venne, шипе, 
hinne; Сети, tenui, venni, тёти, hinm’. 

’Es2.z_'l¿, тж: 

E’ két ige az iliëîs hajlítást катя egészen; 
a’ törzsök mindazáltal ugyanazon штатнo 
КЫЗэzenйedЁ, mellyeket a’ most elöadottaké; 
mondatik tehát: eszem,` íszom, веет, íandik, 
evö, таил, etet v-agy еде’? stb; egyedül a’ pa 
rancsoló mód’ második személye vétetik ki, 
mellyben a’ gyökérbeli e és i rövidek max-ad 



' evett , _ivotů 
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nek: egyél, груш; a’ mult ido’ egyes harma 
dik személyében pedig szokottabb fol-meijer:' 

~ 
‚ î-f— а“ 

 ;ялд i ;.I  «—'f’ ì  lтру szz'l: мёде/Е, 

Vannak. számos közép igék, mellyekben 
az ik toldelékot od, nfl, ed, ш! helyett s2, 
osz, usz, т, 'üsz képzôk elôzik meg; p. о. 
öregszîk, nyúgoszik , снизит, ve'nheszìk, fe 
‚шит, ezek helyett: öregedik, -nyugodz'kstbl 
Ezen тыс a’ d-és képzôkkel re'ndes ragesztá 
sunk; az sz-esekkel ellenben a’ most elôadot 
Фaнат (eszik , iszîk) штык ;' р. o. aluszom ,' 
aluvám, (Лит/е]: , „штат, alunni, атм , 
alava. Kivétetik a’ тыt ídô’ egyes harma 

` dik személye, melly a’ v-t kilöki, így: шин, 
fekütl; "s a’ jövendô , melly ат: ismét meg 
тaщa: aluvandz'k, feküvendo. 

   
 

Megjegyeztetik még:_._`t 'Y "" llyete'n щёк, _ha 
két [ада gyökérböl szármîz a’ jelen idôt kivévén, 
mellycl kétfélekép ГогшыпaктщГ többnyìre a’ rcndes 
ragasztâst követik; p. o. Índegszz'k vзду Ín'deyedz'k 9 
hídegedem; _ve'nÃeszí/E vagy семей/я, ve'nneclje'k, 
vennedne'ń. . 

b) Az egytagu gyökerůek, ’s a’ Матушке/а és 
свей/Едят} igékben, a’ végtagì hangzö többnyire kl 
hagyatlk 5 р. о. alszz'k, fe/we'l.- ,` harngva'm, штаб. ` 
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if?. ё. Igelnatározók. 

Ezek `közôlleginkeibb шoкat jegyezzük 
fel, mellyek’ irásmódja felôl kérdés támad 

' hatna. 
Ezen kérdésre: hol? felel: vagy 

‚ fenn, деть, künn ,. lenn. 
Jegyzetek. Ellenkezönek шмяк ugyan , Воду a’ 

benn mint rag, еду n-nel, külön âllva ké!) n-nel так: 
de arl'a lf'itszik палат a’ nyelvszokâs, hogy némelly 
eдущей szavakat nagyobb hatós'àg végett megnyújlson. 
A’ bета szót egyébirânt az is védi, hogy az, a’ sze 
шарaды; elölt is két n-nel mondatik: bелеют, bен 
ned, benne hath. ’ _ ‚ ' ‘тут. ' 

‚11221, fan, ем! (е’ helyett hìbâs szok'âsbdl elô'l 
. hasznz'iltatik), Íla'lnl,` Мой], belz'il, тлен, In'l, ш, 

all, z'llen , allan, .1e/zal, гедонист, _szanasze'l, гиен 
lesze'llel, messze, шею], Ã'ò'zel stb. 

А’ fò'l és fel mindern származékaiban majd ещel, 
ища ö-vel наивысший, a’ mint т a’ szebb hang 
паз Уaзущшбпьбисeсёs megkivânja; így a’ fenn, fönn, 
a’ Меж, künn is mind kétképen. _ 

Ezen kérdésre: havn, mer-1"__el _ melly’ Гей? 
Ide, amada, медь, amodább, erre, ап'а, 
messze, messzz're, anz'ndenüve' (ve) паду min 
denhova'-, sehova (mindenhová, sehová) , föl 
Vagy fel, ат, le за). _ ' 

E’ шаrает: honnan? Innen, отит, 

    
 

fölülröl _, másnnnan vagy máshónnnn , .mese-_ 
s_zünnen, mindenünnen. 
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Е’ kérdésre: aneddz'g? магу, eddig, 
míndig, örökön, битве, örökkétz'g. 

Е’ lcérdésre: mikor г Akker, высот, most, 
mosfan, ezenlúl, azla'n , [га/(16112, re'g, regen , 
régenteûz), eleintefn) , идёте, татам), 
soha, mindenha, Саши, nnnak _ntána, mind 
járt, (шеи, estve, este, визита, «шва. 
i Melly igehfitârozók an, 0n, en, ón, hangzó utân 
n-nel képeztetnek, âllandóan egy n-nel Нaзsaнa!“ 
bäh-an, rò'vz'den stb. Az nl, íll-lel végzödik vâltogatva 
hosszak Иву rövidek шпилeк: rosszn'l чaду rouznl; 
végre a’ mer, e-s gyökërhez kapcsoltatik: едущем 
lie'lszer; az o"-shez ször: ò'lszò'r,‘ [дитяти 

Az an, on, en, дн, nl, z'l'l képzökre а’ ragoknál 
teй éézrevételek szìnte illenek. Innen âmbâr томнa! 
nók Мити ‚ mégis szokottabb: Mirón; illyenek io'l, 
ebllöl: jo'úl; Миш sth. Könnyů,_szò'rnyü, ярд), ezel/ijn' 
véghangzóiokat el is hagyhatjâk: Ãů'nnyen, szo'i'nyen, 
ifjan, sßomjan sth. - 

Az igélç, midön némelly igehatározókkal 
összetétetnek-j- mellyek: meg, föl, le, ln', 
be, el- midden kötjel nélkül kapcsoltatnak; 
elválasztatnak azonban ,_ >he az щeтках-026, 
az értelem ugy` kivânván , Мигa tétetik. 
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Н ARMADIK CZIKKELY. 

nÈszEcsKÉli. 

is. §. капами. 

És швy hiányjellel ’s, is, meg, isme't; 
nem és _sem tagadók, ne és se штoк. Aka'r, 
Фagy шт, mihelylt, mëhelyeslt, итал, men 

` nel ‘гagy mine'l s'tb. 
19. §..-Indulatsz6k. 

Ah, 0h, м, han, @aj/1, шута, vajki, 
_familien.’ beh, he', ‚ста, no, поэм, ej, einge, 
ahhn sы). ` ` 
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