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FŐBB SZABÁLYAI. 

. 
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J KÜLÖN HASZNÁLATÁRA. 

 

BUDÁN, 
A, MAGY. KIR. EGYETEM' BETŰIVEL. 

M. DCCC. 302111. 





ELőszo 

Még 1831-ben határozá el az academia, 
hogy saját munkáiban elérendő írásbeli egyfor 
maság” tekintetéből a, helyesírás, főbb szabá 
lyai ”s a, nyelv” paradigmái megállapítassanak; 
az ennek következtében 1832ben elkészült mun 

kálat az írásbeli egység és hibátlanságnak kebe 
lén kívül terjesztése végett nyomtatásban is meg 
'elent. A, közönség előtt az most már a, hato 
dik kiadásban fekszik, ”s a, társaság örömmel 
látta, hogy a” szándéklott egyesítés nagy részben 
el van érve, mert mind az azóta meg'elent szá 
mos nyelvtan, majdnem kivétel nélkül, hozzá 
simúlt, mind az írók" legnagyobb része , a” lé 
nyegesekben legalább , eltéréseket nem igen 
mutat. 

« Időközben el nem kerülhette az academia” 
Figyelmét, hogy a, szókötés” dolgában, noha 
némellyekre, péld. a, többesnek használatára, 
a” birtokviszonyok, számbeli egyeztetésére néz 
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IV ELŐSZÓ. 

ve , stb , nagyobb részt magoktól elsimultak a, 
szakadások, még is számos szabálytalan, hely 
telen, idegenszerű fűzésformák csúsztak be és 
csúsznak be folyvást nyelvünkbe: miknek eliga 
zitása naponként sürgetőbbé válik, főkép mi 
után majdnem valamennyi nyelvtanárok -nem 
tudni mire. várva -- a, szókötést mellőzik, vagy 
igen szűk kézzel ”s töredékesen hintegetik a, 
nyelvtani szabályok közé. 

Megindítá tehát az academia ez ügyet is. 
A, IX. nagy gyülés t. i. megbízá a, nyelvtudo 

' mányi osztályt az előmunkálatok, megtételével; 
mikben Vörösmarty Mihály, Fábián Gábor, 
Czuczor Gergegy és Nagy János rendes tagok 
az egyes részekJ megkészitésével eljárván.) min 
denik” dolgozásaf'htársaival közöltetett, kik min 
den illyetén egyes munkálathoz észrevételeiket 
adván, 1842-ben november és decemberben 
osztálygyülés tartatott, mellyben Jászay Pál, 
tsollvitele mellett I/örösmarty Mihály , Czu 
czor Gergely és Nagy János vettek részt, ,s 
az említett elődolgozatok az azokra tett észre 
vételekkel együtt szigorú és részletes értekező 
désÍ tárgya voltak. E" tanácskozási eredménye 
a' XIII-d. nagy gyülés, megbízása, következté 
ben a” kis gyülésekben előterjesztetvén, ezek 
által némelly módosításokkal elfogadtatott, ,s 
jelenleg, valamint a” „ Iíelyesirás és Szóra! 
gaszta'sJ főbb sza6dlyqi“-val történt, különö 

a . 



ELőszó. V 

sen ugyan a, m. t. társaság, tagjai, számára , de 
ebmellett a” nagy közönség” használatára is, köz 
zé tétetik. l 

Oha'totta ezen kívül az academia az osz 
tályán és kebelén kívüli nyelvismerők, és bu 
várok figyelmét is aJ szókötés' kérdésére füg 
geszteni , ,s e° végre 1840-ben jutalom, kitüzé 
sével kívánta az elméket e, tárgynak minden ol 
dalu nyomozására buzdítani. E, pályázat' mj 

'benléte a, mult évi köz ülés, alkalmával kihir- 
. dettetett; a, helyeslést nyert munkák pedig, 

mihelyt azt az academia, pénzereje engedendi, 
közzé lesznek téve. 

Illy több rendü ,s oldalu munkálkodás e, 
tárgy körül meg foga -úgy hiszi a, társaság 
hozni nem sokára azon időt, mellyben nyelv 
tanunk” ezen annyira fontos része, úgy a, nyelv, 
szabályozására, mint annak könnyebb és biz 
tosabb megtanulására ohajtott gyümölcsöket 
termend. 

”S ez idő” minél elébbi megközelítésére ha 
zafiúi bizodalommal felszólítja a, társaság nyel 
vünk, minden barátit, ismerőit, buvárait, hogy 
egyelőre a, jelen munkálatot figyelmes vizsgá 
lat alá vevén, leendő észrevételeiket - akár 
az anyagot, akár az ettől elvont szabályokat 
,s a” módszert illetve -. minél bővebben ,5 
részletesebben közölnék vagy sajtó, utján,vagy 

 



VI ELŐSZÓ. 

az academia' titoknoki hivatalához 'utasítva, 
hogy e, tárgy, minél többek” hozzájárultával, 
újra meghányatván, egy készülendő második 
kiadás a” dolog” fontosságának , nyelvünlű ér 
dekének annál teljesben megfelelhessen. Az e' 
végre teendő közléseket a” társaság, tagjai ,s 
nem l'agjaitókjö'vő évi martiusi vásárig várja el. 

Költ Pesten, a' m. Mf kis gyüléséből, juliqs' 24. 1843.” 

D. Schedel Ferencz , 
titoknak. 



SZÓKÖTÉS. 

1. §. a* szóxöräst roaaum És FELOSZTÁSA. 

A" szókötés az egyes szókat értelmes mon 
datokká, ezeket beszéddé füzni tanítja. A'szó 
kötésnek három fő része van, úgymint: 

I. LS'zóegyeztetels,.mi a” beszéd, részeinek 
személyben, számban és ragban összeillesztését , 

II. Szóvonzat, mi a, beszéd” részeinek vi 
szonybeli összeköttetését , 

III. szórend, mi a, beszéd, részeinek el 
helyezését tárgyazza. 

I. RÉSZ. 

szónevnz'rm'ts. 

'2. §. A-rALANos SZÓBGYEZTETÉSI SZABÁLYOK. 

' A, szőegyeztetést mindenkor a'beszéd, ala 
n a vezérli miről t i valami állitóla t - Jx ,_ . . . g, aga 



8 I. RÉSZ. SZÓEGYEZTETÉS. 

dólag, parancsolólag, vagy tiltólag mondatik. 
A, beszéd” alanya vagy: főnév , vagy bái.melly 
más beszédrész , ha főnév gyanánt használtatik. 

A' szóegyeztetési átalános szabályok kö 
vetkezők: 

1) Az állítmány az alanynyal személyben 
és számban rendszerint megegyez, pl: virtig 
zi}? a, fa ; a, nap- al; kellemes-ezi. 

2) Ha a' mondatban több ugyanazon sz'e 
mélyü alany'van, az állítmány rendesen egyes 
számban marad, pl: az ifjúság és szép 
ség elmul-ili; az indulat és szenvedély 
gyakran erőt vesz az észen. Szükségkép 
többesbe tétetik pedig az állítmány: 

a) Ha az alanyok tulajdon nevek, ,s az ál 
lítmány azoknak egyedi tulajdonságát, tisztsé 
gét, czímét, hivatalát fejezi ki, pl. Jupiter 
és .Pluto isten-'ek volt- ak a, rómaiaknál, 

_ Hunyadi Mátyás és Zápolya János 
király-o kká lett- e k, de Hunya di Já n os 
és Szilágyi Mih a' ly csal," kormányzó-k 
maradt- a k. . 

b) Nagyobb érthetőség” vagy nyomosság' 
tekintetéből fpl: aJ kék és veres sze}; szi 

'-'-4c::__ . _  

  



3. §. Fő- ÉS MELLÉK-NEVEK, EGYEZTETÉSE. 9 

nek; a, b ú és h drag lassú mérge-i az em 
b'eri nemnek. ' . 

3. Ha az alanyok különböző személyüek; 
”s az állítmány közös , ez személyre nézve a, 
méltóbbal egyez, de löbbesbe jő. Méltóbbsze 
mély pedig az első a, másodiknál, ez {harma 
diknál, pl: midőn én és Á ndor munkálkod 
tu nh, te és társ aid henyélt-ettek, azért 
midőn én és ő vigan e'l-ünk, te és ők nyo 
morog-tok. ' 

3. s. I'Ő- És menün-NEVEK” nemzrn'rnsn. 
A. F ő n e v e k. 

1) Ha egyes mondatban több főnév egy 
mást magyarázza, csak az utolsó ragoztatik,'pl: 
Hunyady Mátyás magyar király-n (LZ: szob 
rot emelnek. De ha ugyanazon főtárgyra több 
illyen egyes mondat vonatkozik egy állítmány 
mellett, az utolsó főnév mindenik mondatban 
külön ragoztatik, pl: Hunyady Mátyás ma 
gyar király-n a ha, nagy Hunyady Jánasíú'á 
nalr, a, nemzet; tiszteletében állófe'lfwak, 
szobrot emelnek. 

2) Ha több egymás után következő főnév 
. mint által kapcsoltatik, ragozásban megegyeznek, 
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de számban nem szükségképen , pl : úgy nézem 
a, jelen e'let-e t, mi n t mulandó vándorpály-a' t, 
mi ni előcsarnok-(i t az örök hazának; szeresd 
felebara'ta-i da t min t tenmag-a d a t; Ne Hgy 
szeresd felebarát.o dat, mi n t a, farkas a: 
juh-akat. 

B. Fő- és mellék-nev'ek. 

1) Midőn egy vagy több melléknév (illit 
mányul használtatik , az alanynyal számban 
rendszerint megegyez, pl': szorgalmas-a k, jd-k 
és vidám-ak az ifj-a k; a: csodanuZv-ek rith-ál:; 
az ey derült. ' 

2) Midőn egy vagy több melléknév mint 
jelző a, főnév előtt közvetlenül áll, változat 
lan marad, pl: szorgalmas, jó, és vidám if- ' 

j a k ; ritka csodamüU-e k. ' « 
3) Midőn pedig a,jelző(egy vagy több mel 

le'bnév) nagyobb nyomosság tekinleléböl a, fő 
névnek utána tétetik, ezzel személyben, számban 
és ragban megegyez, pl: kincs-et neves-et Izo 
zott magával, dejellem.e t jd-t, is ismeret-e 
ket ezep-eket. 



4. SZÁMNEVEK, EGYEZTETÉSE. 11 

4. §. SZÁMNEVEK' EGYEZTETÉSE. 

1) A” számnevek az egyeztetésben a” mel 
léknevek” szabályait követik, pl : tíz forintot 
adott a, másodi]; osztálynak , kétféle pénz 
nemben; lov-at tíz-et vettem, juh-ct száz-at. 

2) Midőn a, számnév an, en képzőt ve 
szen fel, az állítmány, következéskép az ige is, 
többesbe tétetik, pl: hat-a n volt ak a, nagy-o Ic 
heten a, kisebb-ek; eleg-e n volt-ak hivatalo 
s alt, de leves-e n a) választott-a L'; aJ menny-i Iz 
megjelent-e k mind elÍu'ttn. 

3) Ha a' határozott: két, [zárom stb, vagy 
határozatlan: sok, kevés, eleg tőszámok , va- 
lamint {szám-névmások is: nehány, valaÍLány, 
annyi, mennyi stb, jelzőűl közvetlen állanak ' 
a, főnév előtt , mind ezt , mind az állítmányt is 
rendesen egyes számban kívánják , pl: sz á z 
magyar levág-Ott két s záz t örölröt; 
s olt emb e r v o lt a, vásáron ,. ke'vés ifjn' 
t a nú l haszonnal; e lég Ár e ny ér v a n szá 
mukra L'észen ; n éh á ny leg ény kit ün - 
t e t t e m ng a' t a, bátorságban. Ennek oka 
pedig az: mert ezen számnevek már magokban . 
is többséget. jelentenek. Hiba volna tehát e' kér 

O 



12 .I. mász. SZÓEGYEZTÉSE. 

désekre: hogy a” búza? hogy a, bor? hogy 
a, ke'p? így felelni: nyolcz forint-o k; tíz arany 
als; Irat tallér-olc ; ezek helyett: nyolcz /0_' 
rint ,' ti'z arany; hal tallér. Nagyobb nyo 
mosság” vagy érthetőség kedveért azonban az a 
lany. és állítmány többes számban is használta 
tik, pl: ezer (itk-aink hulijait-ak reá-tok , 
sok kérelm-eink-nek és könyörgés-eink-neb 
füstbe kellett menni. 

4) Ha a' számnév, független és magán fő 
névül használtatik, egyéb nevekként valamint 
más ragot, úgy a, rendes többest is felveszi, 
pl: a, sok-ai is kevés-nek nézem az igaz bol 
dogságból; ezr-e 17 e t nyert ; milli-a' [cka l bír, 
az első.Zr leverett- ek ,s az utolsóvk győz-t e k; 
ma elő a: tized-e k, és huszad-o lc, kérdése, 
több-eket láttam a, sok- ak közől. Egyébiránt 
ha a” főnévül használt számnév mellé jelzőnek 
ismét számnév tétetik, a, 3-dik szám alatti sza 
bály áll elő, pl: tíz ezret nyert ; buzgó imád 
ság epedez s z á z ezrek, ajakán (Vörösm). 

5) Midőn a” számnevek nem a” vezér fő-, 
hanem a, jelző mellék- neveket, millyek az: u”, 

as', es ,"0s, 'ös, üsynyi, i,'és belt képző 
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. 3 

ragnak, magyarázzák, a” számbeli egyeztetése 
tekintetében a, főnévre'semmi hatásuk nincs, 
pl: háro m lá b.ú asztalokat csináltatott ; 
nel g y emelet-as házakat rakatott ; húsz 
mért/ölá.n y i útnak indált ; . s z á z an-n y i jó 
te'teményekkel halmozta ; a, ti z e n h át va' 
ros-i és ötven megye-lie l i követek megje 
lentek. 

6) A, mérte'kek, nevei, mint az, láb, Izü 
velyk, kőből, szapu , kila , ve'ka , mércze , 
mázsa, font, akó , itcze, arasz, ' róf, sing 
stb , valamint a, határozatlan mértéket jelentők 
is, mellyek többnyire számnevek által szoktak 
meghatároztatni , mint szekér, zsák, kosár , 
lalka , folt , csapat, sereg stb , a, főnév előtt 
mellék-névűl használtatnak, ”s ekkor a, főnév 
egyes számban marad, pl: [zat öl fát vet 
tem, ke't font húst, három mérő bú 
zát; két szekér szénát; - nem Ílat 
öl flb.kat Js a, t. 

5,. s. Mávag/ásott' EGYEZTETÉSE. 

A. Személyes névmás. 
1) A, személyes névmás, mint alany, sze 

mélyben és számban megegyez az igével, pl 
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én is ember vag -o k, te is ember vagy; 
mi is él-ünk, ők is él-nek'. 

2) Ha nagyobb érthetőség vagy nyomoss'ág 
nem kívánja, az alany -névmás rendesen kiha 
gyatik , de azért az ige annak személyét és 
számát követi, pl: (ő) azt izen- i, hogy (én) 
látogas-s nm meg. 

3) Ha a, mondatban több különböző sze 
mély áll alanyúl, a, személyes névmás okvetet 
len kitétetik; és pedig ha az első a” második 
kal, vagy harmadik-kai fordul elő, az íge a, 
többes első személybe jő , - ha a” második a” 
harmadik-ltal, az íge a, többes második sze 
mélyt veszi fel, pl: én és ő fáradt.unk, mi 
dőn te és barátaid mulat-tatok. 

4) Az írók a, régi rómaiak, és görögök, pél 
dáját követve, a, fejdelmek és társulatos haló 
ságok pedig, mint: vármegyék, királyi és me 
ző városok, tanácsai , káptalanok és conven 
tek , a, hajdan korból felmaradt divat szerint, 
magokról szóltokban: .Mi többessel élnek, pl: 
könyv-ün k, első része'ben. mondott- u k; Mi 7 
dik Ferdinánd; Mi Pest vármegye, főpapja 
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inak, országzászlósainak, nagya'in'ak és ''ne 
meseinek käzönsege ; Mi egri káptalan. 

Különösen használtatik e, többes akkor is, 
midőn valakire hidegen akarunk parancsolni, 
vagy bár tréfásan illy hideg parancsolást ,s kér 
dezést színlel ünk , pl: menjünk! induljunk! 
hol járunk? 

' 5) Felcseréltetik ollykor a” személyes név 
más némelly személyesített nevekkel is, mint: 
parányiság, 'cseke'lyseg, gyöngeseg, pl: pa 
r a n yis (iga m, belátása szerint. . ' 

. Igy használják' a” fejdelmek magokról ezt: 
Felsegänk, alattvalóikra nézve pedig a, te és 
ti helyett ezt: Hűse'ged, Hűsegtek, Kedvessé 
ged. ' 

Társalgási nyelvben, minden czím” kerülé 
sére: ön, kegyed, vagy maga_ van szokás 
ban. - Használtatnak még , többek között a, 
kend vagy kegyelmed, uraságod, asszonysá 
god, nagyságod, herczegseged, felséged ,stb 
megszólítások is ,. mellyek személyragos bir 
tok-nevek lévén, ha több személyről mondat 
nak is, az állítmányt egyes számba kívánják ma 
gok mellé, pl: Nagyság-to k, és kegyelme-te k” 
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bölcs ítélet-é r e bízzuk ; Uraság-t o k legjob 
ban tudj a. 

B. Visszatérő névmás. 

A, visszatérő: maga, magad, magam, az 
egyeztetésre nézve a” személyes névmás, szabá 
l yait követi, pl:mag-a m tud-o m, mag-a d kér-e d 
mag- a lát.7' a. Nagyobb nyomatosság” kedveért 
a” személyes névmással össze is köttetik, pl: ő 
maga mondja , ti n - magatok tudjátok , min 
magunk látjuk. - 

Személyragos név lévén e,'névmás is, ha . 
mint birtokos, birtóknévvel jő viszonyba , ez 
utóbbit az első és második személyben is min 
denkor harmadik személyü raggal kívánja ma 
ga mellé, pl: magam, lovain mentem ,. ma 
ga-t ok” ház-á ban történt ; nem mag-a m lo 
va-i mo n , mag-a t o k ha'za- t o k- ban. 

C. Mutató névmás ok. 

1) A, mutatók: ez, az, tm ez, tm az, 
emez, amaz, ugyanez, ugyanaz, ez az, az az, e 
zen, azon, ugyanezen, ugyanazon, illy, olly, 
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emany, illyen », wm, amollyan , mellékne 
vekiil liasználtatván, ezeknek követik egyezte.r 
tési szabályait, pl: az illy em b e r ek nagy 
vállalatban Itamar csökkennek ; az o n ifjak, 
kik ipárkodnak. 

2) Ha a, következőmutatók után: ez, az, 
imez, emez, amaz, ugyanez, ugyanaz, név- 
elős név jő, ezzelszemélyben és számban is 
megegyeznek, pl: azok az ember-ek' jöttek 
hozzánk ,. ugyanazokat azember-éket 
várom. 

D. Visszahozó vagy visszamutató 
n évmások; 

1) A” visszahozók: ki, melly , mi, milly, 
millyen , a, névvel, mellyre visszamutatnak, 
számra nézve megegyeznek , pl:azon vendég? 
ek, kik- et vársz, nem jőnek. 

2) Ha az egyesben lévő főnév előtt, több 
séget jelentő számnév áll, vagy két és több kü 
lön főnévre utal a” visszahozó, ez rendesen 
többesbe jő, bár a, nevek, mellyekre vissza 
hat, egyesben vannak is, pl: tízdere'k szd 

2 
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no k volt jelen , kik közöl csak egy pártolta 
az indítványt ,. bála baza'nk, minden l el - 
kes fának, kik naponként szaporodnak. 

3) AH melly, mi, milly és millyen, gyak 
ran jelzőűl ál] a, főnév előtt, és ekkor válto 
zatlan marad, pl: aJ melly i/j- ak fiatal 
korukban nem tanúinak, laza fériak lesznek; 
mert a, mil lyen szórgalmú ifj -ak voltunk, 
többnyire ollyan fern-ak leszünk ; a' mi 
keveset tudott, elmondta. 

E. Kérdő névmások. 

A, kérdők: ki, melly, mi, kicsoda, mi 
csoda, kiféle, miféle, milly, millyen, men 
nyi, mennyi e'le, mellyik, ha melléknevekül 
használtatnak, szinte ezeknek követik szabályait, 
pl: milly ember-ek voltak azok. Egyébi 
iránt főnévül állanak, pl: kiket láttál? miket 
mondtál? 

F. Határozatlan névmások. 

l. A, rendes határozatlan névmások két 
osztálybeliek, u. m. 
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a) Számnévmások: hány, ne'kány, vala 
hány, akarÍlány, sehány, annyi, mennyi, 
valamennyi, akármennyi, amannyi, emennyi, 
semennyi, mindannyi {ezek a, tőszámok" szabá 
lyait követik, pl : h á ny fa rint -ba került a, 
házad P hány - a n vagy -.t o k. A': mindnyájan 
ugyanazon szabályok, 2-dika szerint többes szá 
mot kíván , pl: 'mindnyá]'- a n vitéz - e k volt. ' 
a k. 

b) Részletők: kiki, walaki, akárki, min 
denki, bárki, senki, kisem , misem, és az ela 
vult: ne'ki. Ezek a, főnevek” szabályai alatt ál 
lanak, pl: mindenki jót tartozik tenni. Meg-. 
jegyzendő azonban , hogy a, kiki kettősen ra 
goztatik, így: ki.t ki-t, ki-nek ki-nek; a, 
kisem-ben és misem.ben pedig csak al': ki és 
mi, pl. ki - t sem láttam, mi nt sem hallottam. 
A, többiek: valami, akármi, semmi, vala 
melly, akármelly, bármelly, semelly, akár 

.milly, bármilly, ha melléknevekiil használtatnak, ' 
ezeknek követik szabályait, pl: va lami be 
sze'dem van veled; akarmilly-e k' 71 o ln á n a k 
a, nehe'zseg-e k , meg nem rettennénk. 

2)! 
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2. Kivételes határozatlan névmások: 
a) Mindnyája ,' ez, minthogy benne a" 

többség, eszméje már'magábanis ki van fejezve, 
midőn, mint alany használtatik, az állítmányt 
egyes számba kívánja, pl : min dny elve 
sz-et t ; ha főnévül használtatik , a, többes sze 
mélyragokat is felveszi , így: mindnyájok ,' 
mindnya'j'otok, mindnyájunk; de ekkor alányúl 
nem állhat, hanem helyette a}: mindnyájan, 
vagy mind vétetik fel, pl: mindnyáj- an ott 
volt-un k, nem : mindnya'j-u n k ott volt-u n k ; 
mi n d ott volt-a to k , és nem : 'mirtdnya'j'-o - 
t 0 k ott volt-a t o k ; a” személyragos főnevek” 
szabályaihoz képest azonban így is egyeztethelik: 
mindnyáj-u n k ott v o l t , mindnyaj- o t o kott 
v o lt , mindnyáj-o k ott v o lt. 

b) Minden ; ez egészen a” melléknevek 
szabályait követi. ' 

e) 'Zllind ; ez határozó gyanánt vétetvén, 
a” szóegyeztelésre nézve semmi hatással nincs Ís 
a” számbeli egyeztetés ekkor a” nyilván kitett 
vagy elhallgatott személyes névmástól függ,pl: 
mind ott volt , mind ott volt-ak, mind 
ott volt-a t o k. ' 
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G. Birtokos névmás. 

'1) A” birtokos névmás: övé, 'tied, enyém, 
főnév előtti jelzőűl nem használtatik , hanem 
kelyette a” nevek után tétetett személyrag által 
pótoltutik; nem lehet mondani pl: az eny ém 
Izáz, hanem: ház-am, vagy nagyobb nyo 
matosságért : az én Izáz - am. Allítmányul 
használtatván a” melléknevek, szabályait követi, 
pl: én a' tied vagyok; ez a, .Ízáz az enyém. 
Ha pedig főnévül vétetik „a, főnevek” szabályai 
alá esik, pl: nekem is van kardom, neked is , 
de az enyém-nek jobb e'le van ami/zt a, tied 
n e b. ' 

2) Minden név harmadik személy levén 
magában, hab.ár első vagy második személyű 
ragot vett is fel, az igét is harmadik személy 
ben kívánja maga mellé, pl: Iza'z-am megé 
get t ; kerek-e m eltör -t. Ezen szabályt köve 
ti a, birtokos névmás is, pl: az eny é m elsib 
b.a dt, a, tie (l meg megvan. És ezen sza 
bály alá tartoznak a, birtokos é-vel ragozott ne 
vek is , ..pl: nem az én s z o lg a' m, tehene, Iza 
nem a, tied-é gázoí-t a le a, vetést. 
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3)~Az egy' birtokú személyragos nevek az 
igét egyes számba, a, több birtokuak többesbe 
kívánják, pl: ez az én Íláz-am volt; Nagy 
ság-t 0 k tud- a ,- aJ te ház. a i d sülyed-t ek 
el ; Me'ltősáö- a it o k szenved -n e k általa. 

6. §. IGE EGYEZTETÉS. 

1) Az ige mindenkor aJ nevezőben lévő 
nyilván kilett vagy alattomban értett alanynyal 
egyeztetik meg, személyben mint számban, pl: 
az ijjn' tan- Zil; aJ katonák utaz-ank, 
sokat olvas-u nk ( mi J de keveset tart-unk 
meg ( mi J. 

2) Ha több ugyanazon személyű nevező 
van a, mondatban, az ige rendesen egyesbe jő, 
pl]: fegyver, e'h'ség és mirigy puszti- 
tott- a bazánkat ," de ha az alanyok tulajdon . 
nevek, vagy nagyobb érthetőség és nyomosság 
kívánja~('l._'átalános szabályok 2. sz.), az ige 
s'zi'ikségkép" többesbe tétetik, pl: Jupiter 

_ és Hlarsístenek voltak; Hunyady e's 
Zrinyijeles hősöknek tartatnak; a, bú 
és harag emésztik az embert. 
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3) Ha a, nevezőben lévő két vag y több fő 
név különböző személyű , az ige a, méltóbbal 
egyezve többesbe » jő ,_ pl: t e és Pá l előre 
mentek, Án dor és én követünk. 

4) Ha a, mondatban határtalan módú ige 
vetetlk alanyul, az allitmany.azzal egyeztetik 

. meg, és ha több illy határtalan módu ige 
elő ugyanazon mondatban, az állítmány egyes 
ben marad, vagy többesbe is tétetlietik, pl: a, 
hazáért e'lm' és halni sze}; dolog; csak 
mindig enni és inni nemtelen foglalatossá 
gok. Az illy határtalan módu igét, melly fő 
név helyelt szolgál alanyul, ha más ige nincsen 
nyilván kitéve a” mondatban, a, belőle származ 
tatott ás, és, vagy: at, et, ragú névvel is 
fel lehet cserélni, pl: embert ölni, vagy: az 
ember-ö lés tilos. 

7. 5. Az íGnNÉv És ÁLLAPOTJEGYZŐK' 
EGYEZTETÉSE. 

«1) A” részesülők fő. vagy inellék- nevekül 
használtatnak, p]: szerző ember, hallgató gf 
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jú ; kerekgyártő, favágó ,. szeretett barát , 
indulandő követ, ,s e, szerint a, fő- vagy mel 
léknevek' szabályait követik. 

2) A”: ván, vén állapotjegyző változatla 
núl használtatik, pl: elmen-v én meghoz-tam," 
bazd jö-v én megkezd- et t e munkáját ,. vár 
v á n várt- unk. . . 

3) A, va, ve állapotjegyző: 
a) Cselekvő igéknél, ha szinte cselekvőleg 

alanyul vétetik, a, régi irományok, tanúsága sze 
rint minden egy birtoka személyragotfelveszen, 
is ekkor az egyeztetésre nézve a, visszatérő): 
maga, magad, magam , szabályát követi, 
pl: tehát jöv- éd ajándokoz-zad te ajándo 
kodat == et tunc veniens oiferes munus tuum; 
e's bemen-v éj ek lakoz-á n ak ott:= et intrantes 
habitabant ibi; aJ konkoly kiszed- v ét ek kiirt 
s á t o k velek öszve a, bu'zát is = colligentes zi 
zania, eradicetis simul cum eis .tritícum; te' 
velg - e t e k nem tud - v a' t ~o k irást = erratis 
nescientes scripturas (Müncheni Codex). 

b) Szenvedőleg állitmányul használtatván, 
minden egyt'b ragot is felveszem, ”s ekkor az 
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u egyeztetésbe nézve az'alanyi fonév” személyét 
és szalmát követi, pl; í/(ill- a in b rak - zi (i 17 {m' 
Íllebbel; kä/qyv- e k e t .olvas„ujsdggal tel 4 v e' 15/0 t . 

f c) A, közép- és'szenvedő-igéw ()a,"'U;e*ál.' 
lapotjegyzője a, fenebbi mindkét rendbeli, til 
gOZtl-St felveszi , "s ahhozképest egyiklvagy má 
sika szabályát követi , pl: és mi aluwánl: elo 
rozták' őt “J et furati snnt'enm, nobis donni 
entibus (Müncheni Codex). 

»A' mai szokás'a, va, ve állapotjegyzőt is 
határozó gyanánt használvámragozatlanul hagy. ' 
ju, kivévén a, többes számú harmadik'személye 
ragot, melly a, vannak kihagyására alkalmazta: 
tik , pl: az lgjsdgok telve'k, azaz telwe wan/zab. 

szokásban volt a, régieknél az: att, ett képzőű 
_ 'állapatjegyzö is. melly személyragoztatván, a, név 

vel, mellyre vonatkozik, személyben. és számban is 
megegyez , pl: lu'ta' S atana' s t, miként villáma 
tot, mennyből lehull-a t t a = vidit Satanam, sicut ful 
gur , de Coelo cadentem; és balláb a, bét tanítvány 
őtet beszél-e t t e 2 et audierunt eum duo discipuli 
'loqnenlem g Ur .' mikar láttunk t ég'e'de t "éÍtézdeí 
í ed, és étettu'nl" tqfrerlet , -- . szomjaz+a tt atl , és 
Warneréket adh/nb te neked = Domine, quanda Leavi 
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dimus esurientem , et pavimuste. - sitientem „ et (le 
dimus libi potum; Jézus azért hagy látá őtet si 
r-atta, és a' zsidókat sir- attok: Jesus ergo 
ut vidít eam plorantem , et Judaeos plorantes (Mün 
cheni Codex). Ezek a, mai»illy nemü hosszabb szó 
lásmódok helyett használtattak: látá Satan(is.f,mi 
dőn mint villám mennyből lehullott; e's Ítalta'k a” 
két tanítvány, midőn ő beszélett; úr. mikar lát 
tunk tégedet Ízo g y e'Íiezte'l, és étettünk tégedet, 
e's láttunk bog y szomjazta'l, és veneréket adtunk 
teneked. A' határozott alakú múlt idő is használlat 
hatik jelzőűl ,s akkor, mint ez, a” főnév előtt vál 
tozatlan áll, utána azonban, mint más jelzők, nem 
tétethetik, pl: Szerettem barátam,. igen kedve/tem 
ember,. nagyon tiszteltem hősätöknek küldöttz ez 
emléket. 

8 §. A” NYELV' Edvin; RÉSZEINEK 
EGYEZTETÉSE. 

A, nyelv, egyéb részei, u. m. a, határo 
zók és indulatszók, az egyeztetésre nézve sem 
mi szabály alá nem esnek, kivévén midőn főné 
vül vétetnek, melly esetben a, főnevek, szabá 
lyait követik, pl: a, sok hogy és oÍz, nem 
sze p az e'kesszólásban ; ajjaj-akat és vaj/t 
ákat a, szónok ritkán és illő helyen hasz 
ná"ja. ' 

 



II. mász. 

SZÓVONZAT. z 

9. §. ÁTALÁNOS SZÓVONZATn 

A, beszéd” részei a, mondatban többféle ví 
szon ' ban állanak e mással ,s ahhozké Jest kü .Y gy 7 l 
lönbözőkép módosúlnak; Azon név'vagyige, . 
melly maga mellé 'más nevet vagy igét viszo 
nyit: vonzó- vagy vezér-ne'qneb és'igélzek, a,' 
viszonyított név vagy ige pedig vonzott-nak 
vagy vezérlett-nek 'mondatik, és ragot veszen 
fel.' ' « ' ' 

Minden név és ige továbbá: vagy hatd 
rozott vagy határozatlan alakban állhat nyel; 
vünkben , pl: váltójogot z'r, és:. a, míltójo 
got ír-ja. A, nevet, különféle viszonyaiban 
a, névbelő, név-rag és név-határozó állad 
Pitja meg ; az zge'l pedig a” mondat, határozott 
vagy határozatlan tárgya kívánja ez vagy amaz 
alakba. 
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10. §. NEVEK, VONZATA. 

1) Ha egyes mondatban, több név , ugyan 
azon személy, vagy tárgy, meghatározására ma 
gyarázólag irányoztatik, ragozást csak az utol 
só veszen fel, a, többi változatlan marad, pl: 
Kemény Simon tábornok-o: látta. De ha u 
gyanazon főtárgyi.a, egy állítmány mellett, 
több illyen egyes mondat vonatkozik , az utol 
só név mindenik mondatban külön ragoztatik, 
pl: Kemény Simon tábornok- 0 t , Erde'éy' de 
re'k ji- (í t, Hunyady János, megmentő -jét 
látta. 

2) Ugyanazon vonzatú, személyű és szá 
mú neveknél néuÍzam'rzó csak az utolsó névhez 

adatik, pl: a, hírlapok az ősiség, 'bírha 
tós cig, add és vámrendszer mellett 

 

és ellen, különbözőkre}; nyilatl? oznak. Ha a. . 
zonban a” mondat, nyomatosság, és érthetőbbség' 
kedveért több magánálló részekre osztatik, a' 
névhatározót minden egyes rész után ki lehet 
tenni, pl; ag/íú atyja ellen, a, szolga ura 
ellen, az alattvaló felsőbbse'ge elle n, ne 
szegüljön. 
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Hasonló esetben a, ragokis minden egyes 
'név után rendesen kitétetnek, pl: az ökröt' 
szarod - n á l , az embert szavrí- n á l' fogják; 
az író, ízlésétől függ azonban, ha a, mondat” ér 
telmének nem árt, csak az. utolsó névnél ten 
ni ki a” ragot, pl: a, kertek- re'tek- és erdőb 
r ő l tanakodtak.” 

, 3) A” minőség-képző: ú, ü , ha főnév 
hez ragasztatik, meghatározó melléknevet, 
vagy melléknévül használt egyéb nevet kíván 
maga eleibe, pl: ritka fény-űfe'ryí, nagy 
méltóság-u úr; négy láb-u asztal; fa 
nyel-ü kés. Az illy kifejezésekben birtok-vi 
szony lappang, azaz: ritka fe'niyű fe'/fú azt 
teszi: olly férg/szl, kinek ritka fénye van ; 
miért is velők csak akkor lehet élni, midőn a, 
mondat van igével feloldható. Roszul volna 
tehát mondva; nagyfgyelmű tárgy, mert a, 
tárgynak jigyelmet nem lehet tulajdonítani; 
ellenben jól ez: mély fgy/elmü hallgatás, 
mert a” me'ly fgyelem hozzá illik birtokul a, 
hallgatáshoz. 

Ay régibb képzésű illy nevek, mintt' szo 
morú , keserü, domború , szigorú, stb, mely 
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' I , .. ' Í 1 sag , I'OVIClSCO' 

lyeknek újabban élesztettek fel főnevei, ezen 
szabály alá nem tartoznak, hanem a” többi mel 
léknevek' szabályait követik. 

4) A, különbféle mértékek”, úgymint: 
nagyság”, mélység, hossz,9 szélesség', magas 

b 3 

kítételeiben a” szóvonzat következő: 

' a) Ha mennyiseget akarunk kifejezni , a" 
mértéknév nyi ragot veszen fel, ,s előtte ren 
desen melléknév , vagy melléknévül használt 
más Valamelly név áll, pl: hat öl-nyi tér, 
két új-nyi papiros; puska löve's- nyi 
távulság. Vannak azonban mértéknevek , mel y 
lyek hyi raggal melléknév nélkül is használtat 
nak, pl: marok Ányi már); hordd -nyi kas; 
tenger - n yi ember. »' 

b) Ha mz'ZÜense'get akarunk kifejezni, a, 
mértéknév:' as, es, os, ös képzővel szövet 
kezik, pl: hat nyit-as're't; tíz kap-ás 
szőlő; száz hold-as erdő. A, mértéknév e 

lőtt ezen esetben is rendesen melléknév , vagy 
melléknévül vett más név áll.; az egy szám 
név azonban gyakran kihagyatik, ,s ekkor a, 

vastagság, bőség”, távulságstb . 
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mértéknév hasonlókép minden előző nélkül 
marad , pl: öl- es ember; mázs - ás barang; 
font-o s alma. ' 

c) Midőn a, mértéknév után ezen mellék 
nevek: hosszú, sze'les , mély, magas , vas 
tag, vékony, keskeny, rövid, bő stb, vagy 
ezekből sa'g , se'g képzővel lett főnevek, mint: 
hosszaság, szélesség, mély ség stb következ 
nek, a, mértéknév nyi raggal vagy a, 'nélkül 
használtatik , pl: Ílat öl magas, vagy [zat 
öl-nyi magas; két ref}t széles, vagy 
két refLnJ/i széles; egy arasz hosz 
szaság; vagy egy arasz-nyi hossza 
s a g. 

d) Ha azon sdg, se'g képzőű főnevek ú, 
ű képzőt vesznek fel, a, nya' ragot nem szük 
ség a, mértéknévhez kapcsolni, hanem rövi 
den így is állhat: pl: száz akó nagyság-ú 
híd; két öl vastagság - u' fa ; kell mér 
fö ld távulság - ú (íllomás. 

5) Az id ', mértéknevei előtt rendesen 
szám vagy más magyarázó név álll , és az ily 
lyenhez a”mértéknév egyes harmadik személyi 
birtokragot veszen fel, minthogy a, van bir 
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tokígé alattomban értetik, pl: hat het-e 
hogy itt vagyok; két esztende -jle mióta 
várlak, azaz: hat hete van, ke't esztendeje 
van. Következő idő-mértéknevek: esztendő, 
kó, két, nap , idő, minden magyarázó elő 
szó nélkül 'is használtatnak, melly esetben a 
zonban, az idő szót kivévén, mindenkor az 
egy számnév értetik oda magyarázóul, pl: 
esztendeje múlik ; napja telik ; ideje hogy 
menjünk; azaz: e g y eszzendq'e múlik; e g y 
napja telik. « ' ' 

Ha az idő, mennyisege't akarjuk kifejezni, 
az idő, mértékneve nyi ragot veszen fel, pl: 
pillanat innyi , percz-Ily i; mellyet akkor is 
megtart, midőn távulság, mértékéül áll, pl: 
két ôra-nyira vagyok tőled. Különben a, 
nyá rag rendesen az i képzővel ,váltatik fel ,» 
pl : három nap -i munka; ke't hónap -i fd 
radság, e, helyett: károm nap-nyt' munka, 
két hónap - n (yi fáradság, 

Az itt kijelentett eseten kívül, az i kép 
zős nevek az időnek nem mennyiségét , hanem 
mikorisa'gát fejezik ki, pl: hajnal-i mise, 
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azaz: ollyan mise , melly hajnal-kar tarta 
lik; dél-i harangoza's, ejjel-i őr. 

Ha valaminek korát vagy meddigtartcíszít 
akarjuk kifejezni, az időnév as', es, os, ös 
képzőt veszen fel, pl: [zat nap -os gyermek; 
két Ízet-ec eső. 

6) A, hasonlítást eszme, különbféle vi 
szonyai szerint, következőkép fejeztetik ki: 

a) Az alapfokú hasonlitásnál a” hasonlí 
tott név olly , eren olly, szinte olly, Izason 
ta szóval magyaráztatik , 's'a' hasonló névhez 
mint által kapcsoltatik, pl: épen olly ke 
gyes, mint "igazságos A, tagadó hasonlítás 
nál ugyanezen esetben 'a' hasonlított név: nem 
olly, épen nem olly, távol sem olly, távol 
sincs olly , messze sem olly, élen nincs olly, 
magyarázókat kap, pl: épen nem olly 
sze'p , min t kellemes. _ 

b) A,_köze1'ofok(i hasonlításnál a' hasonló.- 
név nál, ne'l ragot veszen fel, vagy mint ál 
tal csatoltatik a, hasonlitotthoz, pl: szep-ne'l 
szebb, Pál-nál Pe'ter rútabb ; vagy: szebb 
mint sze'p, Pe'ter rútabb mint Pál. Ezen e 
setben a, hasonlitási közép fok el is mellőzhe 

3 

 ...,' WQ.."_...
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tő , ha a' melléknévhez inkább tétetik, pl: Pé 
ter i n ká b 6 kedves mint Pál. 

c) A, felső fokú hasonlitásnál azon ne 
vek , mellyek felett a, hasonlított név kimutat 
tatik, között vagy közöl névhatározót vonza 
nak magok után, pl: a, birodalmak kö 
z ött legnagyobb az orosz. Ha azonban a” ki 
mutatás minden. hasonlítás' nélkül történik, a.' 
melléknévhez: felette , szerfelet; , rendkívül , 
igen nagyon szók következnek , pl : i g en 
szep, szerfelett nagy. 

A, hasonlítási eszme, kifejezésére élünk 
még a' leg képzővel is, melly; 

a) A' közép fok eleibe téve , felső fokot 
képez , pl : l e g - szebb. , l eg - jobb. N yomato- 
sabban így is szólhatunk: leges lege szebb, 
leges leg-jobb. ' . 

b) A”: só, só” képzős neveknél', gy az: 
al', ül képzőü határozóknál is, a, felső fok, ki 
fejezésére elég a, l e g képzőt az alap fok elei- 
be tenni, pl: leg-el-s ő, leg.utol-s ó; leg 
eZ-u'l, leg-hát-ul; nem szükség tehát így 
mondanunk: l e g-el - s ő bb, l e g-uto'l - s 0' b b , 
leg-el-ülebb , leg-hát- alabb. 

 



_ 'M. NÉVELŐ. , 35 

c): Az: a, e, ia, je ragos melléknevek 
eleibe tétetvén, melly melléknevek. ugyan fő 
névül használtatnak', szinte' felső fokot képez , 
pl: leg-jav-a, le g-szejo-e, vagy: l e g-jobby' a, 
le g-szebb-j e. 

11. 5. NÉVELŐ. 

1. Kitétetik alnévelő: 

'a) Ha az eszme átalános, úgy hogy an 
nak ellentéte szükségkép nem gondoltatik, pl: 
a, tűz eget. Itt ellentétet vagy mellékeszmét 
nem kell gondolnunk, hogy egyéb, pl: a' vas _ 
e'get. Az illy mondásokat minden által lehet 
feloldani, így: minden züz 'éget. 

Ha a' névelő elhagyatik, a” név elveszti 
általánosságát, és különszerűséget veszenfel; 
melly esetben ellentétekkel világositható, plá 
midőn ezt mondjuk: w'z nélkül el nem leÍte 
tünk, ezt azon' ellentéttel világosíthatjuk: hogy, 
sok egye'b ne'lkül elleÍlelünk ; így ehhez : kol em 
ber nem jár , oda gondolhatjuk, hogy egyéb 

járhat}, ' 
b) Midőn valamell y tárgyra különösen 

reámutatunk , pl: a, széken ül. Ekkor azon 
. 3% 
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ban a” mondatot mindennel, nem lehet felol 

dani. Megjegyzendő itt, hogy a, névelő a'köze 
vetlen utána következő névre hat, pl: a” f e 
k e te sas erősebb mint dfe ér. 
_ c) A, fogadók, és házak, czímnevei előtt, 
pl : a, K'ürtn él ebédeltem; a, Sza rvas 
n á l vagyok szállva. A csárdák, neveit a, hely 
beli szokás határozza meg. 

(l) A” tulajdon személyneveknél, midőn e 
zek köznévül használtatnak , pl: a, H u n ya 
dyak jeles nemzetség voltak. 

2. Elhagyatik a' névelő: 
a) A' tulajdonnevek elől átalában , pl: 

Hunyady János jeles hadvezér , 'Zi 
monyban, 'Nándorfejérvár, közelé 
ben halt meg. A, hegyek„ völgyek, erdők”, 
tavak„ folyók, és patakok, nevei azonban , né 
ha .névelővel , néha a, nélkül használtatnak , 
pl: ezitt a' Zllátr a, a, Bakony, a, Du 
n a ; a” Tisza , a, Dun a be zavaros; - 
még B a k 0 ny b a n vagyunk ; hideg 'szálfa 
M a' tra felől, merre zúgnak habjai Tis z á 
n ak D a n á n a k (Kölcsey). Ti s z a' n innen. 
Tis): dn' túl. 
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h) A' népesitett puszták” nevei elöl, mely 
lyek a” lu-lységnevekhez szá'mitatnak ; egyéb 
pusztákéi pedig a' tájszokás szerint majd név 
elővel majd a, nélkül ejtetnek7 pl: Ilfe z őlze 
gy es e n és Bá b o ln (ín királyi ménesek 
vannak; a, Ha rt o búgy on, a, Kirá ly 
t elken voltam. 

e) A” fő'-, melléknév és részesülő elöl, mi 
dőn állitmánynl vételnek, rendesen, pl: az 
erény ritka, az ember halandó, az a 
rany ércz; ha azonban azokat különösen ki 
akarjuk j<.*'elni,: bár állitmányul álljanak, e 
leikbe tétetik a1 névelő, _j)l: a, róka a, csali 
fa; a: erény a, ritka; Pril az apostol. 

d A' személ ra os neveknél rendesen .V g 1 
pl: ha'zam-ban vagyok, szivem-re vet 

I I I I ' Í _ l ' , tem, de nyomositas es ramutatas végett a 
névelő ezek előtt is kitétetik, pl: itt a, Íui: 
am, ott a” kert-em. Hasonló esetben azon 
felül még maga a, személyes névmás is kitélet 
hetik, névelővel, vagy a' bécsi és müncheni 
magyar kéziratok, 's átalános régi divat szerint a' 

'~ nélkül, pl: itt az én ház-am van; ez a” tg 
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' l . v . resz - ed, vagy lgy: ez en . test- em, legye” 
t e akarat - a d. 

e) A' személyes névmások, kérdők, fel 
kiáltások és megszólítások elől, valamint több 
nyire a, közmondásokban is , pl: ki látott 
valaha illy csodál? 'én láttam; szük 
se'g törvényt bont ,. olcsó hasnak híg a, 
leve. 

3. Névelővel nagy a' nélkül használtatnak : 
a) Al visszamutató névmások, pl: azon 

könyv, mellyet adtál, nekem tetszik; a, 
vendégek, a, kiket vársz, nem jőnek. 

b) E' szó : isten,.pl: i s t e n áld/bameg , 
vagy: a z is t e n áldjon meg. 

4. A' számnevek az 1. szabály alá esnek, 
pl: a, az a'z vitéznek köszönhetjük a” dia 
dalt; öt embert láttam. 

5. A' mutató névmások: az, ez, u 

gyanaz, ugyanez, ha az utánok következő 
' név, mellyre mutatnak, névelőt kíván , a, név 

elő” kihagyásával azon, ezen , ugyanazon, n 
gyanezen alakba is tétethetnek, pl: az az 

. ,. _ ember, ugyanaz a kalap; vagy. a zo n 
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ember , úgy a n a z o n kalap. Az: azon, e 
zen, azonban az on, en kihagyásával röviden is 
mondathatik, pl: ez embert én már láttam. 

6. Az egy számnévvel sok visszaélés tör 
ténik, minthogy az sokak által a' német hatá 
rozatlan névelő helyett használtatik. N yelvünk 
ben következő 'esetekben van helye: 

a) Midőn határozottan csak egyet és nem 
többet akarunk mondani, pl: az egész ház 
ban egy embert találtam. 

b) Midőn valamelly tárgynak' vagy sze'- 
mélynek' egyedisége iratik körül , 'különösen 
regékben és elbeszélésekben, pl: élt bajdan 
egy király, kinek három ja volt. 

c) Használtatik az: olly, illy, ollyan; 
"illyen névmások előtt is, de többnyire csak 
a” b) pont alatt említett esetben; ekkor nz'onl 
ban ki is maradhat, pl : zmit tarthatunk e g y 
o lly emberről a, ki stb; vagy: mit; tartha 
tunk ol ly emberről. 

d) Használtatik a, főnév «és annak jelzője 
közé téve, melly esetben nyomositó erővel 
bír, pl: de rek egy, ember; ez gonosz 
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egy c sap ás; 's az illy mondat egészen más 
értelmü, mint ha az egy a, melléknév eleibe té 
tetik, pl: egy derék ember többet e'r száz 
rosznál ; egy g a n o s z csapás egészen tönk 
re tett. 

e M asztaló vani lealázó értelemben is ag ny 
vétetik , pl: egy Huny a dy roszat nem 
tehetett. . 

f ) Határozatlan gyűjtő nevek előtt , mint: 
pár, falka, sereg, csapat, bokor, kitétetik, 
pl: egy pár csizmát vett; a' re'ten egy 
falka juh legel. Egyébiránt ez többnyire 
az a) szabály szerint mondatik így. 

Minden egyéb esetekben ki lehet kerül 
ni a' németes egyet: 

a) Annak egészen elhagyásával, pl: e,he 
lyett: ezt egy halandó» ember el nem vi 
selheti (das kann ein sterblicher Mensch nicht 
ertragen) így: ezt halandó ember el nem vi 
sel/tett'. 

b)» Az: illy, olly, illyen, ollyan mutató 
névmásokkal, pl: e, helyett: ezeket mondá 
egy hangon, melly szíurenditő volt, így: 

 



12. NEVRAGOK. 41 

eze'ket mondd o l ly hangon , melly szú/ren 
dttő volt. Magasabb nyelven, mint költészet.'4 
ben, az illy, olly stb névmásokat is el lehet 
hagyni, pl: ezeket mondá 'hangon, melly 
szt'vrendz'tő volt. 

c) Néha a' valamelly határozatlan név 
mással, pl: e, helyett: Iza egy ember iránt 

~ gyanúval viseltetel , így: ha 2) a l a me l ly 
ember iránt gyanúval viseltetel. 

12. §. NÉV naaox. 

LTöbbes: ak, ok, ek, ök, k. 
l) A' magyar, valahányszor átalános esz 

mét fejez ki, mindig egyes számban használm 
ja a, nevet, pl: az ember halandó; a' 
fa r k a s ragadozó, e” helyett: az e m b er e k 
halandók , a' fa r k a s o k ragadozók. 

2) Minden név tó” -n éz'; ha rag nélkül áll, 
pl: ember , Ím'z. ' 

3) A, főnév, vagy bármelly más része 
a, nyelvnek, ha főnévül használtatik, felveszi a, 
többes ragot, midőn azon egy tárgyból többet 
akarunk kijelelni , pl: ember- ek jaj- o ky. 
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mint-ek; a, g yengé-k ne'ha meggyőzzk 
az erősek-et; jajok-kal ostromolja az 
egek-et; én és az atyám egy.ek vagyunk. 

4. A' g yű-' n e ve k már magokban is több 
séget fejezvén ki, rendesen egyes számban hasz 
náltatnak, ppl: magyar ne'p, magyar nem 
zet. De ha több illy név, pl: több n ép, vagy 
több nemzet” fogalma forog fenn, a' többes 
szám, raga is kiteendő, pl: népek, hazája 
nagy világ (Vörösmarty); román n em z e 
tek; germán nép ek; a). b'uzák szepek, de 
a, r az s a k silányak. 

2. Birtokos: é. 

1) Az é ragos nevek birtokviszonyt fe 
jeznek ki 's ekkor az e' ragos név .állítmányúl 
szolgál a, nyilván kitett'alany . mellett, pl: a . 
Ez' a, ház Péter-é. 

2) Ha a, mű- vagy birtok-név kihagyav 
tik, 's alattomban érteti.k , az é ragos név ma 
gán tőnév. gyanánt vétetik, és a, ragozásban sa 
ját szabályait követi (lásd: Helyesirás e's Szó 
ragasztás stb) pl: Jánosnak is van háza Pe 

.1 v. ' '. . 
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teme]r is, de a! .Íánosé szebb a, Péteré 
11011.; Jánosé]: is ott voltak, Pétere'k is. 

3. Sajátító: nak, nek. 

1) Midőn két főnév, vagy főnévül hasz 
nált más név, mint birtok és birtokos, elvá 
]aszthatlan viszonyban állanak egymással, a” 
birtokos név nah, nek magot veszen fel, a' 
birtoknév pedig harmadik személyragot, pl: Pe? 
ter- nel' ha'z- a. 

2) Ha á, birtokos több, ''s a" bírtok csak 
egy, ez utóbbihoz: a, e, va, ve, ja, je 
rag adatik; ha pedig a' birtok több. akkor ez: 
ai, ei, vai, yei, jai, jei ragot veszen fel, 
pl: magyarok-nak 'hirály-a ; erdélyiek 
n e 1: fejedel - m e i. .-r N ag yobb érthetőség, vagy 
nyomosság, 'kedveért azonban -a? ibirtoknévhez; 
017, (jb, vagy ait, eii. rag tétethetí'k, "ból 
sok százados agg já k, lógó jjbdn-ínib' 
at suhogdssal lengeti a, sze'l (Horvát Endre)? 
okvetetlenül .kitétetik pedig a, több birtokos 
személyrag, midőn a, birtokos és birtok egyr 
mástól valamelly közbevetett szó vagy mondat ál 
tal megszakasztatik; pl: a, polgárakna k, 
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kik egyszersmind nemesek, nem szabad kato 
nát szállítani ház - a ik - ba. 

4) A' nak, nek ragot szebb .hangzás' ked 
veért ki is lehet hagyni, pl : m agy aro 'k, 
királya ; E r d ély, fejedelmei. Okvetetlen 
kihagyatik pedig, midőn a' birtoknév tulajdo 
nító: nak, nek raggal van ellátva, pl: az or 
s z á g, nagyai- n a k munkája. A, régiek így 
is írtak: az arsza'g- n a k nagyai - n ak aján 
lotta munkáját. ' ' 

5) Kihagyhatatlan a' nak, nek rag: 
a) Midőn a' birtokos név a' birtoknévnek 

utána tétetik , pl: merre zúgnak ha bj ai Ti 
szá- n ak , Dnná - n ak (Kölcsey). 

b) Midőn a' birtokos név a' birtoktól, a'. 
jelzőn kivűl, bármellyszó vagy mondat által' 
elválasztatik , pl: azon íjjd-nak , kit tegnap, 
láttam , szep m a g a yi s el e t é t megszeret-2 
tem; Péter-nek ez a, h áza. A' közbevetett 
jelző azonban nem kívánja meg szt'ikségkép a, 
nak, nek rag, kitételét, pl: egek, min den-: 
hat ó ura. Ha, azonban a' . jelző több szó- 
ból álló, tétessék könny ebb érthetésért ainak, nek. 
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rag, pl: a,. visxälboda's-na'k elaludni látszott 
lángja ismét jölgerjedett. . 

6) Ha több birtoknév , egymástól függő 
viszonyban elő, a' ha]: , nel; ragot csak az 
utolsónál szabad kitenni, pl: Hunyady, f e' 
nyes dia dala, napjai-nak ünnepd ül 
j 1217. ' ' 

7) 'Ha a, birtokos főnévvel a' névhatáro 
Zók , u. m. alatt , felett, mellett , megett, ltö 
zepett stb jőnek birtokviszonyba, a' névutók 
nagyobb nyomatosság, vagy hangzatosság, ked- 
veért ragoztatbatnak is , de 'a' főnév szükség 
kép felveszi a' nak, nel,. ragot, pl: tenger 
nek közepett- e, szék-nek alatt - a, ház. 
n'ak előtt-e; hibás tehát az illy szókötési 
tenger közepett-e, sze'l; alatt-a stb; mert e 
zen .esetben a, közepett és alatt, minden rag 
nélkül is'elég a' viszony, kifejezésére. 

8) Birtokviszonyilag ragoztatnak a': vá 
rosok”, várak”, lielységek', erdők', 'mezők', li-' 
getek', hegyek), völgyek), tavak), folyók, és pa 
takok' tulajdonnevei is, ha a' köznév utánok áll; 
mell y esetben a” nak , nek rendesen kihagya 
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tik, pl: Pes t, város -a,. B n daJ vár. a, 
Cs aba'. helység - e„ «Mát r a) hegy de; R á 
kos, meze-je, Balaton, tao-a, Sajó, 
völgy - e. Így származtak némelly városok', 
helységek”, vidékek, stb tulajdonnevei is , pl: 
Sámsonháza , Petőfalva , Berenhida , Má 
tyusfo'lde , Egervölgye. 

' 4. Tulajdonító: nak,nek. 

1') Nak, nek tulajdonító ragot vonzanak 
a” következő igék : 

a) Mell yek adás”, tulajdonítás', engedés, 
ígérés„ odaszánás', ajánlás', fizetés” fogalmátfog 
lalják magokba , pl: a dj aJ koldus - n ak; 
an-na k' tulajdanitsd; engedj az o 
kosb-nak'; megigértem barátom.n ak, 
azt más-hak sz ántam; ajánlottam a, 
tanács -nak, megfizette m a' kalmár 
n a k. ' 

b) Mellyek: vélést, sejtést, gyanítástjer 
lentenek, pl: rosz -nak yélem, jó.nak 
sejtem, tolvaj-fzak gyan z't om; sőt min 
den olly igék , ' mellyek. valamelly tárgynak tu 
lajdonságáról szóló ítéletet fejeznek ki , pl: 
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édes-nek ér zem;fel7eté-nek látom; üd 
vös- nek tapasztalom. 

c) A, tanácslók, javaslók, paranesolők, 
'tiltók, ellenzők, Pl: tanácslom 'ön-nek, 
javaslom az úti-nak, parancsa'lom 
ay szolgám-nah; megtiltom kend-nek, 
éllenz ette jíd-ztak a' házasságot. 

d) Mellyek valamelly tárgy felé irány 
zást , czélzást , indulást elentene]: , melly e 
setben a” 'nak , nel: azon tárgy, nevéhez ragasz 
tatik, pl: fejé-nek irányzott; Ltt-nak 
in dtl l t szőke Bandi (Kisfaludy ;fal'- n a k 
ment, ugrott, futott, vágtatatt, 
rohant; Pest-n ek váltott, azaz: Pest 
j; le' váltott utat. ~ 

e) Ezek: árt , beszámít , beaä, használ, 
hiszen , Ín'zelbedií: , igér , izen , kinálkozik , 
köszön , látszik , megvdll , örűl , rémlik, tar 
íozit , világít , « ízlik, ' ke'szűl, pl: lratoná - 
n a l,. k és z ű l. 

f) Ezek : kell , ' illik , tetszik, , jól e 
sik , pl: nem kell a, Ítal-nak a: horog,'.jól 
esil; neki; tetszi}: neki. 
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g) Ez: lenni, midőn valamelly nek ra 
got vonzó szó gondoltatik hozzá, pl :' jó-nak 
'lenni, rosz.nak lenni. 

2«) A': van , sincs, nincs, midőn bírto 
kot jelentenek , a, bírt dolgot személyragozva, 
a' birtokost nak nek raggal kívánják, pl: nin 
csen n ek-em semmi baj-om; Pe'ter-nek 
sze'p ház -a van. Midőn létezést, állítást , álla 
potot jelentenek, szinte nak, nek ragot von 
zanak ugyan , pl: ez n eki erős munka v olt, 
de a' van illy esetben, midőn tudniillik az ál 
lítmány' alapjául szolgál, a, jelen idő' harmadik 
személyében mindig kihagyatik, pl: ez n eki 
nagy ; ez az elese'g egy ember -nek kevés. 

3.) Ugyanezen ragot vonzzák: 
a) A, .következő melléknevek: adós , al 

kalmas , ártalmas , hasznos , illő , jó , rosz, 
káros , kedves , kellemes , kényelmes , lehető ', 
lehetetlen , szükseges , szabad , unalmas , 
üdvös , stb, pl: a dós a, csaplár-na k ; a l 
kalmas inas-n ak; ártalmas az egész 
se'g .,'n e'k; hasznos 'a, beteg-nek; illő 
apá Lnak; illetlen pap.n ak; jó a, ma 
rade'k.nak; ii dvös az egyházának. 
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b) A': való , termett , született ígenevek , 
melly esetben képességet, rendeltetést fejeznek 
ki, Pl: bíró-nak való ember, katoná-n ak 
termett legény; költő-nek születet t 

C) A' : szokás és kár főnevek , pl : maf 
gyar- n a k s z o k á s bajuszt viselni , k á r 
ollyan - n a k a, kenyér. » 

4) Előfordul néha az indulatszóknál is , 
pl: jaj an-nak a, szege'ny. nek! mit ne 
k-em! uszll nek-i! 

5) Használtatík még: 
a) Ul helyett, pl : katoná -n ak szántam; 

inas- n a k fogadtam ; kocsis . n ak állott , 
szegődött. ' . 

b) Gyanánt értelmében , pl: ló - nak 
néztem ; becsületes ember . n e k tartottam , 
azaz: ló g y a n a' n t , becsületes ember gy a 
nánk 

c) Felé helyett , pl : a' falu - n a k ment, 
a, hely - n e k tartott , azaz : fala. fe lé, kegy 
fe lé. 

d) IIoz helyett pl: nem illik az leány 
nak, azaz: leány-h az. 

4 



50 11.. mász. s'zóvom'i'. 

e) Ra' helyett, pl: ivás-'na'kadtá ma 
gát ; kenye'rkerese's.nek szánta magát, az-' 
az: ivás-ru, kenye'rkerese's-r e. « ' 

f) Vá , vé helyett , plí biróen ak tet.~ 
te'k ; tanácsos .n a k neveztek; pap '- na k szelt 
telte'k, azaz: biró - v á, tanácsos . s a', pap -p (í. 

g) Ellen értelmében, pl: mellem.nek 
szegezte a, puskát. . . ' ' ' 

e) Használtatik továbbá: az ellen igeköé 
tős igék mellett is, pl : e lle n vetette n e k . i; 
elle n e szólott felsőbbsege' . n e k. '~ 

7) szokásban vannak 'azilly kifejezések 
is: n eki keseredett, neki búsult, neki 
eredt, ne ki esett, neki ment, mellyek ál 
tal nagyobb indulat, vagy hatósabb cselekvés 
jeleltetik. . » :'' “3 V * 

8) Nagyobb, nyomatosság kedveért vég? 
re , a' nak, nek ragos szó mellett, még 'a, neki 

is kitétetik, pl: neki ment ujjal.'nak, ki fogott a: munká.nak, neki rohant az 
ellenségi; nek; i ' _ . ' . '* tl. ', « 

p; 5, 'i .: .' Wn 

 



12. NÉVRAGOK. 51' 

5.' Tárgyeset at, ot, et, öt, t. 
1) Illy ragú nevet vonz maga' mellé min 

den cselekvő íge' és részesülő; sőt igen 
gyakran a' käzep ige is, midőn cselekvő érle 
lemben vétetik, pl: ember-t lát; utczá-t 
jár; őr-t áll;megüli a, l0'v-at;a' vizs 
la megállja a, nyul.át; sok.dt uta 
zott ember. 

2) Elhagyatik e, ran: a 

'a) A, személyragos nevek' tárgyesetei mel 
lől gyakran, az egyes harmadik személyt ki 
vévén , pl: elvették aJ kedwem),. ne hagyd 
mag - a d” . . _ 

b) A' határtalan módu igék előtt néha, 
pl: széna gyüjteni, pipa gyzlt ani, Ízáz 
tüz l á't n i_ ment. 

A' részesülők előtt többnyire, melly 
esetben az ige a: részesülo s a, ragabagyott sző 
gyakran egygyé is olvadnak, pl : minden .l á t 0'; ' 
minden-tudó; hite-szeget t; ura.kas 
gy ott; kerék.gy ártó; kötél-ve r ő. 

d) A? va , ve végzetű állapotjegyző előtt 
rendesen , pl: száj t (ítva, szem me res z t 

4* 
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ve bámul ,. váll vetve. A” régiek a, vá”, “én 
'végzetű állapotjegyzővel is hasonlókép éltek, 
pl: tanács tartván; te'rdek h ajtván 
imádják vala ; ajtó bet e'vén (Müncheni Co 
dex). 

6. Okadó: e'rt. 

f1) A' nevek, mellyek valaminek okát 
adják, vagy értékét, becsét határozzák meg, 
e'rt raggal járulnak az igék- vagy a' mellékne 
vekhez, pl: odaadom száz forint-ért; 
nem adnám egy pár tinó-ért. Különö 
sen pedig illy ragú neveket kívánnak: 

a) Következő igék: felel, jótáll, kezes 
kedik, kálátad , lakol, fizet , szenved, bün 
ködik, ad, igér, csere'l, veszen, kap, küld, 
e'l, Ítal, büntet, stb. .pl: felelsz a, kár 
e'rt; lakol bűnei.ért; e'l Ítal a, kazá 
e' r t. 

l b) Ezen rokon értelmü melléknevek : fe 
lelős, kezes, adós, háladatos, becses, pl: 
felelős őjia-e'rt; kezes a” másik-ért; 
háladatos a' jótétemény-ért; adós a” 
kelme-ért; becses a'jaja-ért. 
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2) Használtatik az ért rag: 
a) Helyett gyanánt, pl: eszik ő érted 

is, azaz: helyetted; - ért apja Jízet, azaz; 
fla helyett. 

b) .Miatt gyanánt, pl: értem ne busülj, 
ne szenvedj, azaz: miattam; 

7. Segítő: val, vel. 

1) Minden szellemi vagy anyagi kapcso 
latot, érintkezést, legyen az barátságos vagy' 
ellenséges , és eszközt jelentő nevek és igék , 
val, vel ragos szókat vonzanak; illyenek a' kö 
vetkező igék: 

a) szövetkezést , társalkodást , mulato 
zást, osztozást jelentők , mint: szövetkezik , 
szerződik , barátkozik , egyezik , egyezkedik , 
társalkodik , mulatozik , kártyázik, játszik , 
stb, pl: aljó jd-valszö'vetkezik; Pe'ter 
.Pál-la l t ársa lkodik; kutya a, macsk'a'. 
va l 'ritkán b a r á t k oz ik. - Ide tartoznak 
a” hason értelmü melléknevek is , pl: sz öv et 
s éges v ele; minden ember-rel barát 
ságos 

b) Ezeknek ellenkezőjét 'jelentől: , mint: 
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ellenkezik, báhol.kedik, vagdalkozik, harczol, 
'küzd; perel, Czivódik, í/i, vitáz; Viszálkodik, 
'vetekedik , ütközik stb ; pl : a, török a' má 
gyar - ra l sokszor ve r e 17 e de t t. Ide tartoz 
nak a? hason értelmü melléknevek ,» pl :' m e g 
férhe t etlen szomszedjailva l; ellen s é 
g e s v e l e. _ 

c) Az egyesűlésb,' vegyűlést, keverést jes 
'Ienlők, mint: vegyít ,'vegyűl, kever, zavar, 
habar, elegyít, pl: viz- z el 1r e ve rí a, .bort. 
'Így a' hason nemü melléknevek: elegy,_ vev 
gyes , kevert , pl: vér. r el elegy. 

, Ezek "közé' tartoznak az együtt, össze , 
és egybe igekötős igék, valamint maga az e 
gyütt határozó is, pl: egy ütt r velem; 
velem együtt. 

d) segítést jelentők, mint: segít, gyd- ' 
.-molít, (ápol, támogat, pl: pénz-zel se 
gát i; mini-va! gyámolítja,. a, .sö 
ve'qyt karó . v a l t (í m og diff a'. 

e) Bővölködést és hámom jelentők, mint': 
bővölködik , bír , . pl : a” Tisza hal -' Za l b ő . 

völk'ädib; sol; Mérek-kel. bír."'- ÍSY a, 
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fhaspn értelmü ' melléknevek, mint: dús , gaz 
dag, tele, teljes,' rakott, .tömött,...pl.:..-bor 
r al lls Baranya 5 és a, királyi lak, tere, 
öröm zajos nep -p el tele.“ 

_ f) Mérközést jelentők, mint: mérkőzik, 
, birkozik, vetekedik, versenyez, pl: Pál 

, nem bir jíá.valj az ifjak vetteket'lnek 
egymás 4 s a l. . _. 

g) A jándékozást és jutalmazást jelentők , 
pl: bizodalmá. val ajándék ozt a 'meg; 
ke't száz darab arany- ny a l t alma z 

' - L 

h) Kérkedést jelentők , mint :. kérkedik , 
'dicsekedik , hetvenkedik , kevély/kedik , kánya 
kodik , pompáz; pl: testi ereje' - v el k ér k e 
dik,. nemessegré- v el bü s zkélk edik. . 

i)»Élést, tartást ,. táplálást, hizlalást, ki 
nálást, gyógyítást , szolgálást , kereskedést , 
gazdálkodást , fukarkodást jelentők , . pl : a, 
puszták” jai kenyér - r e l és szalonná -v a l 
e'lnek; bor- ral kedveskedik; gaz 
dálko dik pénzé. ve l; e'tel.lel. kínálja. 

. k) N evelést és öregbítést , kisebbítést és 
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fogyasztást jelentők , pl : (i csaplár m'z. z el 
s zapor ítja borát; szerényseg-gel ne 
v e ld erényedet 5 rágalmaza's- s al ki s e b - 
b ít i felebarátait. 

A' : nevel íge , midőn táplálást jelent , 
csak néha veszi fel a' val, vel ragot , pl: hús 
sa l nevelte ; különben on, ön , n ragot ki 
ván , pl: viz . en nevelte kisdedét. 

l) Cserét jelentők , pl: a” püspökseget 
zárda' - va l cs erélt e; a” papirost arany - 
nye l v á lt ot ta fel. Ezen igék egyébiránt 
szinte on, ön ragot kívánnak, a' mi szokottahb 
is 5 pl: ökr-ö n lovat, eb-en gubát cserélt. 

m') Fenyegetést vágy csüggesztést , bizta 
tást jelentők, mint: fenyeget, ijeszt, rettent, 
rémít ,' elidegenít, szomorít , keserít, csüg 
geszt, biztat , bátorít, lelkesít, buzdít, ke 
csegtet, csábít, pl: halál.lal feny egeti; 
rosz hír.rel busítja; abral7. ha! csalo 
ga tja a, csikót. ' 

n) Bajlódást, vesződést törődést, 'gon 
dolást, bánást, foglalkodäst jelentők, pl: ki 
igen szeret mások, ügye-ve! Izivatlan ve 
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sz ő dni, az a” magáé-val keveset szokott 
gondolni. 

o) Tartozást, adózást, fizetést jelentők, 
pl: ki sok-kal tartozik, sok-kalfog a 
dózni; kifizették apró pénz-zel. 

2) V al , vel ragot vonzanak azon mel 
léknevek , mellyek: 

a) Két személynek vagy tárgynak egy vagy 
egyenlő tulajdonságát jelentik , pl: egy idős, 
egy korú , egy szárü , egyenlő, hasonlatos, 
egy alakú. 

b) Következők: megyés , közös, Ízatá 
ros, szomszéd, rokon , osztályos , atyafi, 
pl: Buda Pest-tel Ítal áros ; szomszéd 
v e le m. 

c) Ezek: adós, köteles , kénytelen, kész, 
pl: száz forintom-mal adós; köteles 
v el e hogy fizessen. 

3) Val, vel ragot vesznek fel: 
a) A, hasonlításoknál a' mérték különbsé 

gét jelentő nevek, pl: egy öl -l el nagyobb, 
aa Duna a, Tiszánál s o k -kal szélesebb. 
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'b) Az eszközt jelentő nevek, pl: fe g y 
v e r . r e l w'tta ki; b a t - ta l ütötte nyomát. 

c) A, mértékek, és edények” nevei, midőn 
eszköz” értelmét veszik fel mellékesen, pl: a' 
csíkot .iczé-vel, az almát kösá r-ral, 
a, burgonyát zs (í k- 17 a l mérik. 

d) Az időt jelentő nevek többnyire, e' 
kérdésre: nti/tor? pl: éj-jel,' nap-p al, 

“reg-gel, ősz-szel, tavasz-szál; ez 
előti hárem es z t en dő -'IJ e l. Illyen ve] ra 
gos szóból rövidítetett ezmis:'es'te, 'estve, e' 
heyett: est -t e l, est - v e l ; valamint hihető 
leg 'ez is: hajnal, e” helyett: hol-.val. Meg 
jegyzendő egyébiránt , hogy az időnevek más 
raggal is használtatnak , pl: nem mondjuk : 
tél-le l, nyár - ral, hanem: te"! -e n', nyá-. 
r-on,va :te'l-ben n. (ír-ban í :de'l-_ gy a .7 2 gy 
ben, hajnal-ban, és „yar-unta. 

Az adás-vevést jelentő igék melletti 
árnevek ezen kérdésre: hagy? hogyan? elő 
ször az: a, e, jd, je birtokragot Veszik fel, 
aztán a): val, vel ragot, pl: he't forint -já 

12 a Z adta el a” Őieza't 5 tíz Á'rajczár - á - v a l 
mérik a, Izúst. 
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Hasonlókép ragoztatnak a” számnevek is , 
midőn a' mennyiséget, melly bizonyos árért 
adatik, határozzák meg, hol azonban az ár 
rendesen elhagyatik, pl: a, tojást hárm-a'i 
val', a, diót száz-á-val adják, azaz: to 
jást [lármat egy garasért, diót százat. 

8. Fordító: vá, vé, 

«Al: vá , ve' rag egy állapotból másba 
átalakúlását jelentvén , következő igéktől von 
zalik : ' ' 

a) Teszen , varázsol, ó(y'ol, büvöl, vál 
toztat, alakit stb, pl : a” vizet bor-r á v á l 
toztatta; emŐer-I'e' teszlek, l 

b) Ugyanezeknek közép nemeitől, mint: 
válik , változik, lesze/z , alakzil, kepződik , 
keméntyül, pl: az ige test-té lőn ;' a, fa kő 
'v é v (ilik. Ezek közől azonban némellyeket a, 
vá, ve" elhagyásával is össze lehet a' nevekkel 
kötni, pl: az ige test lőn, katona lett.' 
e' helyett: katoná -' v á l e t t. ' 

2) Feleserélhető néha a' vá, vé rag a, : 
nak, nek raggab pl: bírd-nak tette'k, e, 

1 
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helyett: bíró - v á tették ; tanácsos - n a k ne- 
vezte'k, e, helyett: tanácsos- s á. 

3) Vétetik határozó értelemben is , mint: 
kis - s e', keves - s é, töb - b é; melly esetben a, 
szenvedővel is felcserélhető , pl: lovai többé 
nem mehetnek, vagy: t öbbet nem meket 
nek ; kisse' elfáradt, vagy: kic sit elfá 
radt. » 

4) Némelly helységek, nevei e, kérdésre 
hová? szinte vá, ve' ragot vesznek fel, pl: ' 
wár - r é ment , Fejérvár - r á érkezett. 

9. Mutató} ul, ül, 

1) UI , ül ragot vesznek fel: _ 
a) A” nevek , a' hivatalba, tisztségbe, tár 

saságba felvételt kifejező igék mellett, millye 
nek: fogad, ismer , 1 szövetkezik , szerződik, 
szegődik , áll, pl: tiszttartó- u l fog ad ta ; 
házastárs - u l v e t t e ; fegyuernök - ü l á l 
lo t t Hunyady mellett ; társam - u l s z eg ő 
dö tt;'párt- ul fog t a. Ezen esetben 6,. rag: 
nal? , nek , vagy: vá , vé ragokkal is felcse 
rélhető , pl: gazdá - u l , vagy: gazdá - n a k , 
vagy; gazdá-v á fogadt a ,' házastárs - ul, 
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vagy: házastárs - n ak , vagy: házastárs - s á 
v álaszto'tta; barátom.u l, vag r : barátom 
nak, vagy: barátom- m á ismerem. 

b) A' hasonlítási eszmét kifejező nevek , 
mellyeket mint-tél is lehet használni pl: tár 
saimnak veszte't hir -ül viszi Volga, vize'hez. 
(Vörösmarty); por-ül adta be az orvosságot; 
liszt - ü l adta meg a, gabonát ; szem - ü l 
szárított borsó ; palást - u l öltötte dolmá 
nyát. Illyenkor e' rag helyett, gyanánt, kep, 
képen , ke'pe'ben , ként , fejében , neve'ben , he 
lyett , és nak, nek is állhat, pl: eszköz- ül, 
vagy : eszköz gy an ánt, vagy: eszköz.kép, 
eszköz - k ép en , eszköz, k é p é b e n , eszköz - 
kén tíweszköz' feje'b en , eszköz” nevében , 
eszköz h e ly e t t , eszköz - n e k , használta ; 
jutalam - u l , jutalom gy a ná n t , jutalom . 
k ép , jutalom-k ép e n , jutalom - kén t, ju 
talam, fej ébe n , jutalom, n e v éb e n , ju 
talam he ly e t t , jutalom -n a k kapta ; pén 
z- ü l adta a, gabonát, azaz : pe'nz he l_y ett , 
vagy: pénz gyanánt. 

'Ide tartoznak a, következő kifejezések is: 
orszdg- u l, város - al, magyarok - n l, erd 
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de'lyiek-iil, szegény emberek-ü z, mellyek 
szinte: mint, mint a” fele, vagy másmódje-« 
lentőkkel is felválthatók, így: ország- o san, 
mint város, mint a, fele szegény em 
berek, pl: Ő Felsegének , orszáÖ - ul, 
lésiinkben. meg is köszöntük (Korponai ország-' 

.! . . I n I I 1 _ . gyules) , bizonysagot teszunk egesz 1/a; as ul, 
. . .. ' } mi szegény emberek - u l csak kenyérrel s 

vízzel élünk. _ l 
Továbbá ezek is: eb - I'i l, kutyá - u l , ' 

' pór-ui, ember-ül, mellyeket minttel ha 
sonlókép fel lehet váltani, pl: eb-ül járt, 
azaz: mint az eb; ember-ill viselte magát, 
azaz: mint ember. 

e) A, nyelveket jelentő melléknevek, e 
zen kérdésre: hogyan? plf magyar-Zil be 
sze'l; német-ül tud; ángol- ul ért ; görö 
g -1'i l tamil. 

2) Mint képző ragasztatik az ul,ül több 
'nyire minden melléknévhez, melly esetben 

l n n n neha an, en raggal IS lehet felváltanl , pl: józa 
n - u l , gonosz - ul, ravasz - u l, vagy: józa 
n - a n, gonosz - a n, ravasz- a n. Azaflan, et 
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len,'talan, t'elen végűí melléknevek'nél gyak-" 
ran el is hagyatik, pl: sok vidéken a, háza-' 

.kat vakolatlan hagyják; rendületlen 
állott ; _'h ir t e len elment; v ár a t la n ér-"' 
kezett; . , 

3) On képző helyett áll' ebben: ' arcz - u l, 
pl : j arcz- nl osapta, arcz - nl fu' a, sze'l, 
azaz :' arcz- o n. 

.. 4) Sajátságos kifejezésül használtatik cb 
ben: 'ap-ul, any-ul testve'r, pl: a, görök. 
gökne'l nem volt tilos nőszni ap-ul nővérek 
kel. 

10. Beható: ka, be; 

rí) A, ba, be rag valaminekbeljébe tást, vagy helybe, állapotba indulást jelent, 
ls e” kérdésekre: hová? kibe? .mibe P. felel 

meg. Vonzatik pedig a, következő igéktől , 
mellyek ' ' . 

a) Mozgást jelentenek, mint: -megyen, 
siet, repül, vágtat ',' pl: a, város-káme 
gyek, malom.ba sietek, lelkem-'kasz ál. 
lok. ' ' 

bllÉe igekötővel'vannak kapesolva, 'pl? 
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a' törökök gyakran b«e-ütöttek kazánk 
ba; be-z árta a' szabá-ba. 

c) Avatkozást , valamibe kezdést jelente 
nek , millyenek: keveredik, bonyolodik , kap, 
fog , kezd, avatkozik , pl: tolvajság- b a ke 
oere dett,= mindené.be avatkozik; sok 
dolog-b a kezd; sok baj - Iza b'ony olo 
dott 

d) Állapotot jelentenek , mint: merűl , 
esik, pl: lni-ba merül; nyavalyá- b a e 
s ik. 

2) Ba , be ragot kívánnak ezen igék is: 
vág, itt, csap, kap, pl: orr-ba ütötte; 
hát-ba vágta; nagy fá-ba v ágta fej 
szejet; haj- ba kapott,. szeget ütött 
fejé- b e. 

Valamint ezek is: öltözik , öltözködik , pl: 
gyász~ba öltöz ött; fekete-be ölt özkä 
d ö t t. 

3) Ba , be raggal kívánják továbbá: 
a) A' kerül és telik igék az árt, becsüt, 

munkát és fáradságot jelentő neveket , pl: 
pénz- b e és sok fáradság-b a került; 3017 
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idő-b e telt. lde tartoznak az illy szólások is: 
semmi .ke Izájt/'a, vagy. veszi. ' 

b) A, szeret és ezzel rokon értelmü igék 
és melléknevek , a, szeretett tárgyat, pl : Vir 
gilins' olvasásá - b a s z e r e t e t t ; köízyvá- b e 
s zerelzne s; játe'k-ka Í) ódll lt; .táncz - 
ba 6a lon dúlt. 

4) Ezen rag mellett nyomosítás végett 
gyakran még a, bele is kitétetik , pl : nagyqn 
b e_l e - bőszült a, háborzi - b a ; b el 'e:- szere 
tett könyvei - b e ,. ege'szen k e l e - bolondult q” ' 

) szőke hajfiirtök - b e ,' Ő e le - vágott aJ más 
beszédei b e. 

5) Ezen kifejezés: feje-be tette, szemei 
be vágta a' kalapot, e' helyett áll: fejé-re 
tette, szemé- re vágta. . 

11. Marasztaló: ban, ken. 
A, marasztaló ban, ben rag, helyre néz 

ve e, kérdésre: 'kal? időre nézve erre: mi 
kor? tárgyra nézvé pedig ezekre: kiben? mi 
ben? szokott használtatni. Különösen 

1) Vonzzák azon igék, mellyek 
SZÓKÖTÉS 5 
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. 

a) Helyben maradást , tartózkodást , mu 
latást , szorgalmat , munkát, lbglalatoskodást , 
bővelkedést vagy ezekkel ellenkezőt jelentenek, 
pl: vár - b a n lakik; «a, tudományok- ban 
fáradni szep; a” jó -() an megfogyat 
k o zni rn't dolog. 

bj Hitet, bizodalmat, 
serénykedést , kevélykedést jelentenek , pl: 
ki rni-ben bizik, attál hízik; 'his zen is 
ten- ben ; ereje-ben bizako dik; öltözete" 
ben keve'lykedik-Így az ellenkezőt je 
lentők , mint: kételkedik , bizatlankodik stb. pl; 
kételkedem, bizatlankodom benne. 

Ide tartoznak az illy szólások is : ' nincs 
ke'tsejg b e n n e , nincs tagadás Í) e n n e , Ta 

gyönyörködést , 

más vagyok b e n n e. 
2) A, hasonlító igék azon névhez , mell 7 

re nézve a, tárgyak összehasonlítatnak , ban , 
ben ragot kívánnak , pl: egyik ember ész-ben 
fe'lülmulja a, másikat,. melly esetben a' 
ban, ben rag vel és ra raggal is felváltható, 
pl: ész-szel,~ vagy: esz-re. 

3) Az áll ige szinte ban, ben ragos nem 
vet kíván, pl: bőre'- l) en , tisztá- l: e n , köte 

.' lessége-b e n á ll. 
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4) Illy ragú mellékneveket vonzanak a” kö 
vetkező melléknevek is : farms , lreltes , bíz 
tOS ,. ügyes ,' tudós , bz'ínös , ártatlan , részes, 
gyanús , tudatlan , járatlan , állhatatos, dll 
Ízatat'lan , lassú, tehetetlen , telhetetlen , ren 
detlen stb, p]: ki mi-b en bűnö s ab- ban 
gyanús; sol: nyelzi- ben jártas,. á ll 
h a tatlan felte'lelei- ben. 

5) Ban, Ilen ragot vesznek fel: 
a) Az időt jelentő nevek e” kérdésre: mi 

lror? 'pl: egyszer esil: esztendő-ben; 
minden órá-ban; minden idő-ben; tél 
ben; nyár-ban; dél-ben; hajnal 
óan. 

A" jelen ídeű igenevek, mint: ine/ia", 
jövő, induló, bujdosó ,' midőn időt 'vagy álla 
potot jelentenek, pl: oda menő - ben , visz 
sza jövő- b e n beszállott hozzám ; 'induló - 
ban 'van ; pusztuló-ban találtam a, házát. 

c) Némelly , időt vagy állapotot jelentő, 
határozók és nevek , mint: hajdaná - b a n , 
minapá . ba n , Ízirteleaé- Ö en , ellené- Ő e n , 
ira'nJ/(í- ba n , l'özelä-Ő en , izi- b en, pl: nem 

.591; 
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úgy volt ez Ízajdaná-ban ; a, nagy nyár 
fák, irányá - b an ; eredj izi - ben.' 

d) A, személyragozott részesülők , ha a, 
mondatból a, midőn, mikor, kihagyatik, pl: 
sietté- 6 e n megbotlott ,- messzejártam - b an 
kifáradtam. A'jötté- b en, menté- {I e n helyett 
inkább a' jövet, menet szokott használtatni , 
mi a, régies jövett- meneti-ből látszik fenma 
radottnak. 

6) Használtatik e' rag sokszor: 
a) Között és közöl névutó, úgy ból, ből 

rag helyett, pl: a, gombák-ba n, vagy: gom 
bák között, vagy: gombák közől, több a, 
mérges mint a” jó ; ajjuhok-ba n sokat meg 
ölt a, farkas, azaz: juÍzok köz ől; kenyér 
b e n sem eszik eleget , azaz : kenyér- 6 Ől. 

b) Miatt és ért helyett , pl: [näá-b an 
megholt, azaz: buja miatt; keserűsegé-ben 
katonának'állott ; a, ikaza" érdeké-b en sokat 
fáradozott , azaz : érdeke . ér t. 

12. Kiható: ból, ből. 

A” ből rag rokon jelentésü lévén a, ról és 
től ragokkal, a, mennyiben mind hárman: e 

 



1.12. NÉVRAGOK. 69. 
______.__._ 

redést, származást fejeznek ki, megkülönböz 
letésök már itt eleve szükséges; mi legköny 
nyebben úgy látszik elérhetőnek, ha eredetök 
vizsgáltatik. E, szerint a' től ebből eredvén: 
tő-ől, a, ből ebből. be-ől, ”s arról ebből: ' 
ra-ól, vezér eszmékül a, tő, be, és ra marad 
nak. Az eredet és származás tehát vagy a, tő 
től, vagy a' bel-től, vagy a, felület-Lől mé 
retik; következéskép a” származási vagy eredé 
si összefüggést, a, tárgyak között, legerőseb 
ben fejezi ki a, ből, gyöngébben a, tál, leg 
gyöngébben a, ról, Pl: Iuízá -.b ól távozik, 
Íuízd-tól távozik, házd-ról leesik; mi a' 
ragoknak átvitt értelmére is alkalmazható , pl: 
az orvos-ból sírásó lett; magam-túlfu 
dom ; a, régiek.ről szólok. - A' ből-nek 
rendesen ki, a' tői-nek el, a' ről-nak pedig le 
felel meg, pl: l:i-estem jogom.ból, el 
estem jogom - t 0' l ; le -mon(ltam jogom. ró l 

1) 361„ ből ragot vonzanak az igék: 
a) Mellyek belsőből kihatást, 'eredést, 

származást jelent'enek, pl: nemes vér-ből ue 
redt; biraÍLant a, vár-ból,' nem min 
den bot-ból váli]; barate/a. 

 .~: _.__=.u-uJ'
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b) Mellyek szeretetet, kedvelő-st, útá 
lást, gyűlölést, bánatot, sajnálatot jelentenek, 
pl: szívem-ből sajnálom, lelkem-ből 
szeretem, gyomrom-ból útálom. 

e) Az áll ige, pl: az ember test-ből és 
lélek-b ez áll. ' 

2) Ból, ből ragot vesznek fel: 
n) Az anyag, mellyből valami készült, 

pl: fá-ból csinált vas karika; réz-ből ön 
tött szobor. ' 

b) A, hely, honnan valami kiindúl , ki 
mozdítatik, vagy ered, 'pl: éjfélkor mentünk 
ki a,' város-bó l ; eleink Ázsiá -b ól szakad 
tak ; kivetették a, ház-ból. 

c) Az állapot, mellyből másba átmenetel 
történik, pl: az orvos-ból sirásó lett ,. de 
ák- ból katonává lett. 

' d) Az okot adó nevek, pl: fösuényseg 
b ől böjtöl; tisztelet-'bő l hallgatja el nehez 
tele'se't. Illyenkor e, rag többnyire miattal is. 
felváltható, pl: tisztelet miatt. 

e) Parancsot, rendelést, meghagyást je-' 
lentő nevek, pl: Isten, parancsá-ból tar 
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. n , I 1 tozunk szeretnz «/eleberatunkat ; az orszag 
rendelése-{)ől tartozunk adózni. .Illyenkor a' 
szerint is állhat helyette , vagy: nál fogva, pl: 
Isten, parancsa szerint; isten,~ parancsá 
n a l fog 11 a. 

f ) Midőn valahonnan egy más rész elvé 
tetik, azon tárgy, neve, mell yből a' rész elvé 
tetett, pl: a, kenyér -bő l levágott 'egy ka 
rajt. ' 

3) Fel lehet cserélni e, ragot a' közől név 
határozóval következő mondatokban: sok- ból 
választatt ; a, ménes-ből kifogott neígy lo 
mzt. 

13. Közelítő: hez, 'hoz, höz. 

A, lzez , hoz, höz rag valamelly tárgy fe 
lé mozdúlást , hajlást jelentvén , Vonzatik 

1) Következő igéktől: 
a) Mell yek közelítést, ragaszkodást , von 

zalmat , hajlandóságot, kapcsolást, kötést, köt 
tetést , szítást , simulást jelentenek, pl: elvei 
h ez szorosan rag as zko dik; közelit a" 
város - Íl o z; fd - h o z k ö ti lovát} kiki nga 



72 II. RÉSZ. SZÓVONZAT. 

ga fazeká- Ím z szít 5 anyja-Íaca: sima'l 
a, csecsemő. 

b) Mellyek tudást, értést, sejtést, Lez-' 
dést , fogást, látást , nyúlást jelentenek , pl : 
t u (l h ozz á , mint a, hajdú a, harangön 
tés-hez; dolgai-h az lát; péazé-hez nyúl. 

c) Mellyek szokást , törődést jelentenek , 
pl: zaj- h Oz' szokott; mimzkri-hoz t ö 
r ő cl ö t t. 

d) Mell yek hasonlítást, rokonságot , il 
lést , illesztést, mérést, szabást , alkalmazást 
jelentenek , pl: Iza s on lit, mint tojás a, to 
jás-h az ; testé-h ez szabi ál; a' ruhát; 
törvéay- h ez a líra lmaz za magát. 

2) Következő melléknevektől: begyes , 
nyajas , bemé/Ly, szigorú, igaz ,~ hamis , ht'u, 
Íu'utelen , szíves , szívtelen , kegyetlen , rosz , 
jó, illő , illendő, hasonló , hajlandó , fogÍza 
tó , rokon, atyafi, közel, pl: aJ jók - hoz: 
k egyes , a, gonoszok- h o z s zigo rú. Ily 
lyenkor e, ragot az irálzt névutóval is fel lehet 
váltani, pl: djok iránt kegyes, a, ra 
szaL' iránt szigorú. 
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3) Hez , Ítoz ragot kíván a, képest név 
utó is, pl: a-ho z képest, mi-hez ké 
p es t. 

4)Nyomosítás végett a, hez, hoz ragos nevek 
mellett néhaa" hozzá is kitétetik, pl: lta z z (l 
fogott a, munká - Ít o z, h oz z a' nyúlt n, 
pénz - lt e z. ' 

14. Határvető: ig. 

1) Az ig rag térben és időben jeleli ki a, 
határt, ezért a, czélt , véget, messzeséget ' 
terjedést, meddigtartást jelentő igéktől von 
zatik, pl: a” diófa- ig övé; a' porosz [zaban 
rú he't év-ig tartothHa pedig a,' hely vagy 
idő, mértékének kezdete is kitétetik , a' kezde 
tet jelentő névhez től ra'gasztatik, 'pl; tetőa 
től talp-ig derék emker; Duna-tói Ti' 
sza'hig meg nem (ill. ' ' 

2) Ezen szóktól: soká - ig , nap - ig , 
mind-ig az ig rag el is maradhat, pl: Izá 
rom n a p tartózkodott nálam ; s o k á nyug 
szik; min (l vártalak. .' 

3) Nyomosítás végett lan, len képzővel 
is megtoldatik, pl : holtom- ig- la n híved 
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maradok, 'melly'eselben a, lan, len képző a” 
régiek” példái szerint hefoglalólag jeleli a, lla 
tárt , pl: mind pokol-ig - l a n lealáztatol 
(Müncheni Codex) azaz: egészen le a, pokol 
ba. Így ez: egy. ig-l e n elvesztek a, harcz 
ban, azt jelenti, hogy egy sem maradt élve, 
holott ez: egy-ig levágta/c, azt teszi, hogy 
meg egy megmaradt. A, Bécsi Codexben meg 
toldva is fordúl elő ekképen: hete- i g- lent e. 

15. Allapitó:' en, an, ön,n. 

1) Illy ragú neveket vonzanak magok 
mellé: 

a) Az igék, midőn valamelly tér vagy 
hely feletti megállapodást, mozgást, cselek 
vést, szenvedést, vagy állapotot jelentenek, 
”,s'e' kérdésre: hol? felelnek meg , pl: a, gó 
lya háztető-n rak fészket: fűzfd-n nem 
terem alma; a, tanya-n van; idegen orszá 
g-on jár. ' 

b) Következő igék: e'l, táplál, tart, 
hizik, hizlal, telel, teleltet; pl: kenyer-en 
él, szalma-n telel, makk-an liízilf. . 

c) Ezek; gondolkodik, tanácskozik, o 
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koskodik , pl : az ország: dolgai- n t a n (i c s 
k'o zn ak;Ízázam, e'pítésé-n go ndo lko dam; 
hasztalansa'gok - o n o k as k o dn a k. Ezekben 
az on ragot ról-lal is fel lehet váltani. ' 

. d) Ezek: függ, lóg, csügg, áll, van, 
pl: fal-an függ; nyakam-an csügg; 
rés-en van fiile; az-on vagyok; ajtó-n 
(az. ' 

e) Ezen névutók: át, által, keresztül, 
pl: (it-úszott aJ Tisz(i-n; keresztül lőtt . 
az ablak - o n. 

2) Én, on, ön , n ragot vesznek fel: 
a) Az okot jelentő nevek , következő 

JIgék 'mellett: tünődik, bzt'súl, töprenkedik, 
bosszankodik, siránkozik, sír, kesereg, a'l 
me'lkodik, iszonyodik, bámztl, bámészkodik, 
nevet, mosolyg, mosolyodik, összevesz,'ve 
szekedik, vitáz, stb, pl: apja, kakild-n ke 
sereg; összevesztek a, koncz.on. Itt az 
on' ragot felett névutóval is többnyire.'fel lehet 
cserélni. ' , 

b) Az 'eszköz, melly által valami fogva 
vagy kötve tartatik, pl: fe'k-en tartja lovát; 
kötel-e n vezetik az ökröt. 

9-0 
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c) Az érintés, helye, pl; orr-an ütötte; 
pof -on va'gta; nyakunk-an a' török ,- Íui 
tunk - a n az ellenseg. 

d) Az időnevek ezen kérdésre mikor ? pl: 
te'l-en , nyár-on, Hétfő-n , Kedd-ell, 
jövo' Ize't- en, (lásd zzel). Al, nap és kor ne 
vek e” ragot rendszerint elhagyják , pl: Vasár 
nap , holnap , minap , akkor , mikor, sem 
mikor, jókor. ' 

e) Az árnevek , pl: pe'nz-en vette; ga 
boná-n cserélte; ingy- en adta. 

 

3) E” névutók: kivül, belül, alul, felül, 
innen, túl, a' .nevet, mellyhez tartoznak, szin 
te ezen raggal kívánják , pl : ház - o n kiv ül; 
TÍSZlí-n innen, Dumi-n t.úl. A' kiz/ül 
mellett e, rag néha el is hagyatik, .pl: kétség 
kiz/ül ; a, nagy vila'gon eJ kiz; ül nincsen 
számodra hely (Vörösmarty). 

4) Használtatik e, rag néha 
a) Na'xl , inél értelemben , e, kifejezések 

ben : nyak - o n kapta , üstök- ön ragadta , 
szava-n fogják a', Ízarist, lopás-an kapták, 
toluajság -'o n érte'k , vitorla- szárnyak - o n ' 
a” sajka elröpiíl (Vörösmarty). 



12. §. NÉvnAGoK. 77 

b) módmutató helyett, pl: rosz né 
v-en vette, azaz: rosz név-ül. 

5) Midőn a, vonzott on ragos név ki nem 
tétetik, a, rajta határozó használtatik, pl: raj 
ta vesztett; mi nyomatosság végett gyakran 
az on ragos név mellett is megtartatik, pl: 
rajta kapták a, csalás-an. 

16. Felható vagy irányzó: ra, re. 

A” ra, re rag, eredeti értelménél fogva 
n' tárgyaknak, mellyek, neveihez járul, felüle 
tét, felszínét, tetejét jeleli ki alapul, hová va 
lami helyheztetni, mozdúlni, vagy irányoz 
tatni gondoltatik; ezért 

1) Felveszik a' fel- vagy leereszkedést. 
mászást, kapaszkodást, repülést, hatást jelen 
tő igék melletti tárgynevek , mellyek ezen' tö 
rekvés, állapodási pontját meghatározzák, pl: 
fa'- r a sz áll a, madár; Ízomok-ra ép iti 
Íta'zát; a'g-r a kapaszkodik; föld-re 
e s ik. ' ' 

2) Vonzatik következő igéktől, mellyek 
a) Irigykedést, bosszankodást, haragot, 

agyal.kodást jelentenek, pl: Ít ar a g sz ik 'szom 
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sze'djá - ra; agyar kadik az egész 'Ua'ros - 
ra; irigy/c e dik a, boldogabbak-r a; ne 
heztel barátai - r a. Ezen esetben ellen név 

' utóval is fel lehet cserélni, plzmit agyarkodol 
ellenem? 

b) Hatást, parancsolást jelenek, pl: szi 
vé-re szóltam;lelké-re kötöttem; szol 
gám-ra parancsoltam, 

c) Becsülést , itélést , kárhoztatást jelen 
tenek , pl: halál- ra ite'lt élc ; , pokol- ra 
kárhozt a tja; lrevés-re becs üli; a, jó 
hazafi több - r e n é zi hona, boldogságát e' 
leténe'l. 

d) Kérést , esküvést , fogadást, sürgetést, 
felszólítást, kényszerítést jelentenek , pl: iste/i 
nevé- re k érle k; menny-r e föld-r e esk ü 
dö tt; becsületem- re fogadom. 

e) Tanítást , oktatást , intést , biztatást , 
vezetést , csábítást jelentenek , pl: aJ jó. apa, 
jó . r a t u n it a gyermekeit; ki igazságot 
mond, jó- r a in t; szorgalom- ra biz tat 
j a tanitványit ; rosz- r a c s á b z' tja fóldieit. 

f) Figyelmezést, vigyázást, nézést, te 
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kintést, törekvést, iparkodást, ügyekvést , 
szánást , elszánást, ajánlást jelentenek , pl: 
figy elmez és hajt a, szó-r a; hallg at 
a, besze'd- r e; v i g y á z becsületé -r e; nagy 
ra törekszik; rá, szánta magát. 

g) Fordulást , változást jelentenek , '' pl: 
jó-ra fardült dolga; hala'l-ra va'lt. 

3) A, feledkezik, emlékezik, báműl, gon- ' 
dol igék is vonzanak néha ra, re ragot, melly 
esetben e” _raggal tárgynál megállapodást aka 
runk kifejezni, pl: e m lék e z z ü n k őseink 
re; r áfeledkezett , azaz: rábámúlt, 
vagy: rácsoda'lt. 

4) Az egésznek felosztását , oszlását , el 
darabolását jelelő igék mellett a' részek veszik 
fel a' ra , 're ragot, pl: Magyarország aegy 
kerület - r e o sz lik ; a, nemzet pártok - ra 
s z ak a dt. 

5) Vonzatik továbbá e, melléknevektől: 
alkalmas, kepes, kész, hajlandó, kellő , való , 
ke'ptelen , alkalmatlan , stb , pl: ki mi -r e 
h aj l a n d ó , ar- r a alkalmas is szokott len 
ni; jó-ra való, semmi-re kellő. 
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'6) Vonzatik a' nézve, nézz/est határozók 
tól is , pl: mi;re n ézve, ar-ra nezvest. 

7) Használtatik 
a) Árt, idő- és távulsági határt megállapí 

tó értelemben, pl:tz'zforint -'ra tart/'a párját 
juhainak,' eltáv/ozott egy he't.re, örök idő - 
re ; Pest Budához 300 ölnyi- r e van 5 in 
duló - ra dobolnak; estvé- r e harangoznak, 

b) Hoz és be értelemben, következő ki 
fejezésekben: kút-ra megyen vt'z-ért ; er 
dő-re indult fa-ért; víz-re hajtja mar 
háit. 

c) Fele' helyett, pl: jobb-ra, bal-ra, 
elő-re, hát-r a, csá-ra, hajsz-r a, tőled 
re, hozzád -ra, melly két utóbbinál a' ra, 
re rag el is hagyatik, így: tőled, hozzád. 

d) Ellen értelemben, pl: Hunyady a, 
török-re ment ; Szigetvárát megszállá, a, jó 
yitéz ur- r a , Zrínyi .MikZós - r a (Pethő Ger 
gely Krón). Ide számítandók az illyenek is: 
nyulak.rra vadász; fogfájás -r a olvas. « 

e) Szerint értelemben ,' pl: L'ényé- re 
e'li világát ;' paraszt mócl- r a bánt vele. 
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f) Az ige' határtalan módja, kikerülésére, 
pl: joszdgai" megszenzle'leísó- 're ment, ie' he 
lyett: joszágait megszemlélni. ., 

Feljegyzendők itt e' sajátságos szólások 
is: apjd-ra ütött ,' bokor-ra köti; csomó 
ra fűzi; vas-ra veri; csomó-ra. (y'tja a, 
zsákot; magá-ra érti aJ pe'ldázgatást ; eszé 
r e tért. ' ' 

9) N yomosítás végett a; ra, re rag mel 
lett gyakran a, reá, ra' is kitétetik , pl: re á 
lzágott a, lábá-ra; rá- állott a, gonoszok" 
tanácsá - r a. 

17. Leható vagi visszairányzó; ról, 
ről. . 

A” ról, ről _rag valaminek felületéről el 
vagy levételt, szakadást, lehatást jelent, ,s a' 
helyet ezen kérdésekre határozza meg: hon 
nan? miről? pl: a' Izáz-ról leesett; a, kegy 
rő l leszaladt. 

i) Vonzatik az igéktöl, mellyek jelcnte~ 
nek: 

a) Elfeledést, aggódást, gondoskodást, 
kételkedést, pl: a) jótétemények-ről el f e 

SZÓKÖTÉS. 6 
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te'dkezái'nem illik; kiki g o n do s k'o djék 
maga-Fő l; a, józan ész nem k e't ke dik is 
ten, le'té - r ő l. s * 

b) Gondolkodást , emlékezést , pl : e m 
l e'ke z z ü n k régiek - r ő l , Scythia'ból kijöt 
tek - r ő l. ' ' 

c) Meggyőződést , pl : meg vagyok gy ő 
z ő d v e jdszivűse'ged - r ő l. 

d) Tudakozódást , tudósítást , lemondást, 
pl: nagy ember aprólék dolgok - r ó l nem t u 
d a k o z a' d i k. 

e) Dicsérést , magasztalást , híresztelést, 
nevetést , hívást , pl: Budát di c s érik sze]; 
kilátása - ró l ,' a, mgyalja világszerte el van 
hires ztelve jó bará-ról. Ide tartoznak az 
ezekkel rokon értelmü melléknevek is , millye 
nek: Ízíres , nevezetes, pl: Balaton ne v e z e 
t e s fogas bald - r ó l; Erdély szep lovai- r Ó l 
h ír e s. ' 

2) A' le határozóval összekapcsolt igék is 
e' ragot vonzzák, pl: le-'s z állitottá k a' 
polcz - r ó l; - hol azonban a, le néha alattom 

Íban' értetik, pl: (ig-ról szakadt ember. 
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«3 Használtatik 

a) Felől helyett is, pl: azt halottam az 
öcsém-ről, hogy katonának állott. 

. b) Bői, értelmében, pl: falu - r ó l jött ,- 
erdő - r ő l hord fa't , Duná - r ó l vizet. 

18. Távolító: tál, től. 

A' tól, tőt rag a, nevet, mellyhez ragasz 
_ tatik, az eredés' tövévé, vagy a' megindulás”, 

eltávozás' pontjává, azaz azon határvonallá te 
szi, honnan valaminek eredése, távozása, vagy 
távulléle méretik , pl: mindnyájan Ádám- t ól 
eredünk; Buda Pest-tál 300 ölnyire van. 
Illy értelemben határozza meg mindazon nevek” 
jelentését is , mellyektől valami szelleminek, 
jónak , vagy rosznak eredése származtatik, pl: 
Isten- t ő ljót várunk ; sokan fe'lnek a' hala'l 
t ó l. 

1) Vonzzák az igék, mellyek 
a) Eredést , származást , kezdetet, oko 

zatot, függést jelentenek , pl: ez a, ló telivér 
t'ől s z á r m a z o t t ; a, rómaiak Róma, al 
kotásá - t ó l k e z de t t é k történetirdsukat ; 

6 s 

.J_-.......-..-..' 
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reggel - t ő l s r. a' m it U a ; ez, csak at '- t 0' l' van 
(az okozza) ; nem. 'j'ü gg ö k senki - t Ő l~. 

13') Távozást , távulságot, elmaradást ie 
lentenek, pl: a, .hajó tu v a Ít al a (_lt a” part 
t ó l; alma nem messze e s ik fajd - t a' l; llzitw 
ra m .a r a dt társai-t ú l. 

c) Várást, reményt, ohuitásl, lxlVitl'llH, ' 
akarást, kérést, követelést jelentenek , Pl: ku 
runk - t ó l sokat vá r u nk ; ez: enzber- t Öl 
ennyit nem r e m e'ny lt e m ; a: tir t 0' l. o Íta/' 
t'o k , kiv (ia o k , a k a r o k hallani walamit , 
it hitelező k é r i, kä v e t e li axl isi - t 0' lpeítze't. 

d) Ovakodást , eltiltást , elzárást, elre 
kesztést, tartózkolást , idegenkedést, undoro 
dást, félelmet , ijed Ősi: , irtózást jelentenek , 
Pl : ó d d magad a, rosz-tál ; t a rt o' z - 
kozdja'l a” játék-1 ól; elidege nedett 
re'gí liara'tjá - t ő l; z: n d o r o (lik az e'tel 
t Ő l; nem. f él a, kise'rtet - t Ő l; meg nem ij e d 
maga árnyélkci - t ö l; ir t ó zi a, be'ká-t Ó l. 

e) Különhözést , elválást, elszakadást, 
elhúzást jelentenek , pl : fia k á lü n b ö z t k a: 
apjá-tól; elv ált hitvesei-tő]; e lsz akadt 
homi.t ól,'elj'ajzott a, többi- t ól; elütött 
amat -t a' l. 
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f), A'Iegszabadnl'st , mcnekvÍst , tisztúlást 
jelentenek , pl: m. egs z a {v a ct ü l t a' baj.t ó l, 
megmen eke dett a, Íiala'l.tól ; meg 
tisztn'lt a, levegő a) köd-től. 

g) Elvevést , elragad'[ist , elrabÍást , meg 
fosztást jelentenek , pl: el v e t t ük isten . t 0" l 
az (ilda'st ,- e [fog la lt a szolnsse'djzi - t ó l a' 
földet ,- elrag a dt a a, Íui: - t a' l a, Íeni/yt ,' 
e lra bo lt a az zitas- t ó l a', péazt ; meg 
fosztotta vagyonú-tó]. ' 

h) Tudást , értést , hallást jelentenek , 
pl : maga/n - t ó l t u (l o tn ; apám - t a' l ér 
tem; barátom - tó l h allom. 

2) Vonzatik a' szenvedő igéktől is , pl : 
isten-t ől teremtettünk ; anyá-tól szü 
l e t t ü n k. ' 

3) Vonzatik e' melléknevektől is : üres , 
tiszta , ment , független , pl: munká- tól' ü 
res idő ,' bűn- t o" l' t iszt a; adóssdgá- t ól." 
ment; minden-tőlfüggetlen emben. 

A' fogva névutó az időneveket szinte tól'„. 
töl raggal vonzzá , pl : reg -t ő fog v a;. más 
tól fogva; -- melly esetben az óta-val is fel 
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lehet cserélni, de ekkor aztán a' tól, tól rag 
a' névtől elmarad, pl : esztendő ót a; tegnap 
óta. . 

5) Használtatik a, tól, től 

a) Matt helyett, pl: nem la't a' füst 
től; elkábu'lt a, gőz-tál. Ez esetben mind 
'azon nevek mellett is állhat, mellyek 'a' miatt 
ot megszenvedik , pl: nedves a' harmat - t ó l, 
biidös a, kevély/seg - t Ó' l; részeg a, bor - t ó l. 

b)' Által helyett , pl: magá - t ó l ért ő 
di k. 

19) Veszteglő: nál, nél. 
A' nál, ne'l valamelly tárgy mellett vagy 

annak' közelében létezést , nyugvást , 'veszteg 
lést, vagy működést fejez ki, miért is 

1) Vonzatik azon igéktől , mellyek tar 
tózkodást , lakást , 'mulatást jelentenek , pl: 
házam-n á'l tartó zko dik,' a, gyermekek 
szüleik - nél lak n'a k. 

2) A, fog , kap , ragad igék mellett az 
'érintett tát.'gy,' nál, ne'l ragot 'v'eszen Lfel , 'pl: 
Izaja' - n a'l fog t a ; sz'a'fvá -n 'a' l . ragadta 
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(lásd az en , on ragot). Ide tartoznak e, példák 
is: mi-nélfogva, an-nálfogva. 

3) A, hasonlítás” közép foka szinte nál, ne'l 
ragot vonz , pl: nincs szebb virág. a' rózsá 
nál; szebb-nel szebb. Ide tartoznak a' ha 
sonlítást kijelentő határozók is , mint: inkább, 
kevesbbé , ,s az illyenek: erősebben, jobban 
stb. pl: mi -,n él in k á b b szalad, .an .n.á 
hátrább marad. 

4) Valamelly foglalkozás mellett töltött 
idő 'is nál, ne'l _raggal .fejeztetik ki, pl: sírt 
a, temettek-nél,. jóllakott az ebéd- nel; el-, 
aludt az irás - n a' l. 

A' bolti, fogadói és ezekhez hasonló 
czimneveknél is nál, ne'l, használtatik, pl: a, 
Szarvas- n á l; az arany bika.lnál. g Hibásak 
az illy felit.ások: Fendegfogadd _a, Nádor 
h o z. ' . « ' 

6) Felcseréltetik 
a) A' mellett, között és közben névutók 

kal is, leginkább a” hely- és tér-neveknél, pl: 
a' vivás- n á l megsebesedett, vagy: vívás köz 

. , 1 _ ' . b e n , a magyarok n a l vagy . magyarok 
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között ,' más. a' szokás; MI/uics-n álvagyir 
IllaÍLáss m e l le t t , nagy ütközet történt. , 

6) iNémelly vidékeken 'a. lnisonlitásokburl 
a, tól, tÓ'l-lel, hibásan pl: szebb tőle m , na 
gyobb tőle m, e- helyett: szebb/z á la m, na 
gyobb n á l a m, 

7) Használtatik ' némell y vidékeken hez , 
Ím; helyett szinte hibásan, pl: gyere n á 
lam ,. n a' la ment, e, helyett: jere lz o z z ám, 
ll o z z á ment. 

8) A''nála midőn hasonlítatik, nál rag 
gal, vagy a” nélkül is használtatik, pl: nálam, 
vagy: nálam-n a' l erősebb. 

20. Hasonlító: kepen, ke'p, ként. 
A” hasonlító keinen , ke'p , ként rokon ér 

telműek a' gyanánt, szerint , módon és mint 
szókkal, 's ezekkel gyakran fel is cseréltetnek, 
pl: Pál apostol -ként mindent megkise'l'tse 
tek; magam-kánt Ő is gyarló ember; se 
ge'ljünk a, dolgon azon-kép. Innen származ 
tak a, semmibe}; , akke'p, valamike'p, illyetén 
ke'p stl). » 
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2 I. Tö mege'sítő : ' 'asml, estiil, 'astul, 
~ östül. 

Az astul, 'estül , ostul , östül képző, tö 
megesités', összel'oglalás' értelmét adja a” nevek 
hez , ,s többnyire az együtt szóval.oldathatik 
fel , pl: lelk- est ü l, test - estü l, jbleseg 
estü l, gyermek- estül, ege'sz falu-atu l 
oda vagyunk ;. sereg - e s t ü l elveszett , azaz : 
seregével együ t t. 

22. Osztó: enként , . onke'nt, önként. 

E, képző 'valaminek részekre osztását jej 
lenti, és kapcsoltathatik ' ' 

a) Minden tő-számnévhez, pl: egy-en 
ként, kett-Önként, öt-önként, száz 
onként. 

b) A” pénz, nemeit, valamint akát.melly 
időt, nemet, fajt, 's egészet jelentő nevek 
hez, valahányszor ezekben a, felosztási eszme 
forog fenn; miért is illy képzőü neveket 
vonzanak mindazon igék, mellyekkel részes 
öregbedést vagy kisebbedést, emelkedést vagy 
csökkenést fejezünk ki, pl: rész-enként, 
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darab-anként, forint-onként, fok-'on 
ként, év-enként, kor-onként, apró-n 
ként emelkedett, vagy: szállott. 

23) Időrag: kor. 

Ezen rag,r mindenféle időt, napot, ünne 
pet jelentő nevekkel csatlakozhatik e' kérdés 
re: mikor”? pl: tavasz-ka r, mult- 17a"; jáf 
kor, aratás -k0r. 

Ha az illy időt jelentő nevek egy napi 
tárgyról szólanak ,a' kor helyett napján -, ha 
pedig több napi tárgyat jelentenek , .idefén 
vagy ideje'ben szókkal is lehet élni, pl: Ger 
891.)" k a 7', vagy Gergely, napján; aratás 
kor, vagy aratás? idejében , vagy idej eÍn. 

Jegyzet. A' következő névragok! nek», ért , 
vel, haz, ról, ra, től_., nál, midőn maga a' név 
kitéve nincs, személyragozva is használtatnak. pl: 
nek-em, nek-ed, nek-i, ért-em, ért-ed, 
ért-e, gstb. A' 'ből helyett belől van'szokásban. 

TOLDALÉK 

A' várak', 'városok', ffaluk' .és puszták” ne 
veihez a? hova“? honnan? és'kol? kérdésekre 
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járuló ragokra nézve a, nyelvszokás ingadozó; 
mit e" tekintetben határozni lehet, következő 

1) Azon helyneveknél, .melly/ekhez a, 
hol? kérdésre on, en , ön , n állapitó-rag 
függesztetik, a' hová? kérdésre át«alában ra, 
re - , a'honnan ? kérdésre pedig ról, ről hasz 
náltatik, pl: Hudá-n, tehát Budá-ra, Bu 
dá-ról; Pest- en, tehát Pest-re, Pest-ről. 

2) Azon helyneveknél pedig, mellyeknél 
a' hol? kérdésre ban , 'ben felel meg, a'lzová? 
kérdés ba, be -., a' honnan ? ból, ből ragot ki 
ván , pl. Pozson - b a n, tehát Pozson - b a , Po 
zson - b ó l. 

3) szokásban van némelly helymeveknél, 
a, hol? kérdésre on, vagy Jian rag helyett 
att, ett, ott, ött, t, képzővel is felelni, pl: 
FejérUár-on, vagy Fej'e'rvár-ott; Győr 
ben, vagy Győr-ött. Az illyeneknéla, ko 
va? kérdésre ra, re, ba, be helyett vá, vé 
raggal is felelhetünk , 'pl: FejérUár-ra', 
Győr-ré. _ 

Az itt előadott l. és 2. szabályokra nézve 
pedig következők figyelembe veendők :' ” ' 
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1) On, en, ön, n, tehát ra, re, és 
rö'l, ről ragokat vesznek fel 

y I I I . u u a) A maganhangzon vegtodo helynevek 
többnyire, de az i végzetűek kétesek. 

b) A, b,cz, cs, d, f, g,gy,j, k,'l, 
ly,p, r, s, sz, t, ty, z, és zs végzetűek, 
'pl: Vereb-etz, Vereb-re, .VJreb-ről; flor-. 
pács- o n , Horpács - r 2: , Horpács- r ó l. Ki 
vétetnek Zágráb, Győr , Sátoralja- Üjlzely, 
Érsekújvár,'Eger, Jllodor, Nagyszombat, 
Rimaszombat; 

2) Ban, ben, tehát ba ,' be, és ból, ből 
ragokat kívánnak. - 

a) A, világrészek', birodalmak', országok', 
tartományok', vármegyék', szigetek', vidékek', 
erdők', ligetek' nevei, pl: zIfriká-ból Ázsiá 
ba költözött , 's Indiá-ba n telepedett meg. 

1)) A' külföldi városok' nevei', akármilly 
végzetűek legyenek , pl: Bécs, Lincz, Prága, 
ZDresda. 

e) Az m végzetűek, pl: Veszprém, Ka? 
márom, Bajom. 

. 
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d) 'Az n és ny végzetűek, pl: Surány, 
Párkány. 

13. §. NÉVHATÁROZŐK VONZATA. 

A' névllatározók kétfélék: 
' A. Helyhatározók e” kérdésekre 

[Iol ? 

alatt, 
előtt , 
fölött , 

hegyett , 
helyett , 
körött , 
körül 

közepett, 
között, 
mellett , 
megett , 

Iíova ? 

alá , 
'I 

ele , 

fölé, 
felé, 
hegyé ,. 

köré , 

közé , 
mellé , 
mege , 

B. Különbféle értelmü névhatározók 

Hbn'nan ?~. 

alól. 

elől. 

által , 
ellen , 
gyanánt , 
. I 

iránt , 

miatt , 

' fólől. 

felől. 

köröl. 

közöl. 

mellől. 

megöl. 

nélkül , 
óta, 
szerint, 
végett , 
után. 
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Mind. a' két rendbeli névhatározók ragat 
lan nevek után szoktak tétetni, Pl: kert alat t, 
ház körül, hát megöl, pénz gyanánt, 

_ fa irá nt. Miként veszik fel magok a, ragot, 
ha birtokos főnévvel birtokviszonyba jőnek, 
a, sajátító nak, nek ragnál adatott elő. E 
gyébiránt az óta-t kivévén, ha a, név mel 
lettük nincsen kitéve , személyragozva ma 
gán is használtatnak mindnyájan; így miat 
t-am, miatt-ad, miatt-a; helyett.em, 
helyett-ed, helyett-e, körül-em, körül-ed, 
körül - e. 

Jegyzet. Iránt névutót kívánnak e' mellékne 
vek: hz'i. idegen, érzékeny, kegyes, jó; - nél 
kül-t a, szűkölködést jelentő igék és igrnevek, 
mint: szűkölkädik, ellehet, szűkölködő , ellevő , 
megélhető stb. -. Az óta az időpontot határozza meg, 
mellytől valami számítatik, pl: rég óta, mi 'óta; 
születésem óta. Mivel pedig , mint imént említe 
tett, a” névutók ragatlan nevek után szoktak tétetni, 
hibásan beszélnek így sokan: születésem - tő l o' tao 

Kitetszik az előadottakból, hogy 
1) Ugyanazon szó , változó viszonyai sze 

rint különböző ragokat vehet fel, pl: az áll 
ige: kat onának a'll, az ember test-ből 
és le'lek. ből á ll; az ellenseg-h ez áll,la'bá 
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ra áll, az asztal-an áll, bőri-ben áll, 
fal-nál áll;- a, tartige: tartok től-e, 
vel-e tartok, Budá-nak tartok, med 
d-ig tart, nagy-ra tartja magát, ke't 
forint-ra tartja, ke't forint-an tartja, 
gyűle's-t tart, a, törvény-hez tartja 
magát; -az üt ige: fá.ba ütött a'menny 
kő, fal-haz ütötte az üveget, bot-tal 
ütötte nyomát, apjcí-ra ütött, az asz 
tal-ra ütött. 

2) Ugyanazon szó egyszerre , többféle vi 
szonyban állván más szókkal , többféle ragot 
vagy névutot, vagy mindkettőt is vonzhat 
ugyanazon mondatban , pl : dárdá - v a l r o 
Izant az ellenség-re; szív-b Ó'l barátko 
zik vel-e ; meggyőződés -ből v iseltetik 
bizodalom - m a l bardtj'a' - h o z ,' Zrínyi Szi 
get- nél a, vár - ól nagy bátorság- g a l 
ro h a nt az ellenseg- re,. Pe'ter Pál-nak 
száz forint - t a l a d ó s; Ízarcz - b a n_ és be'ke 
ben kivek eskiy'ök-höz; ai . Duna mel 
le t t_ ny a m t a az ellenseg - e t aJ határsze'lek 
felé; sok gondja köz ött is megemléke~ 
zik barátai-ról. ' ' 
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14. §.Űmnxö'röx' VONZATA, 

_ Az igekötők, mik a, szórend, különbféle 
'szabályai szerint az 'igének majd eleibe majd 

, gu nevet vonzanak utána tétetnek, következő' ra 
az ige mellé 
át , által, o'n ragút , pl: a, viz-en (it-vitte. 

 

.alá . . nek - pl : a l á - ment d'völgy 
n e k. 

be ,'~ bele , be - pl: b e - taszította a” Du 
na' - b a. 

el, .. 'től - pl: lel-vette tál-e. 
ellen, ellent, nek -. pl '. e lle n t - állott n e 

' k- i. p 
fel . . ra -. pl: fe l - repült a, ház 

r a. 

ki . . ből - pl: k i - vonta hú'velyd- _ 
b ő l. 

le ' ' . . ról -- pl : le -mondott hivata 
' C láróL 

össze .. vel' -- pl: össze-jött vel-e. 
'rá . . ra -. pl : r a' - besze'lte a, Ílá 
' ' zassa'g - r a. 
egybe ' vel -~' pl: egy be -olvadt vel- e. 
együtt) vel - egy ii tt -tart.vel-ök. 
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Ide tartoznak még az elő, Im'tra, sze't, 
vissza, fenn , meg, de ezeknél inkább az ige, értelme határozza meg, melly esetben milly 
ragú név tétessék melléjök. 

Ezeket végre: be , le , hrítra, ele', fel, 
al(i, h' , a'fble' névutó helyett nak, nek raggal 
is használják némelly dunántúli vidékeken , 
így arra be-nel', arra fel-nel', arra l'i 
ne L. ment, e'' helyett: arra l) e- f e Z é, arra 
fel-felé, arra l:i-felei 

15. §. HATÁnozów VONZA'I'A. 

A' határozók kétfélék: helj/határozd]; és 
l'ülölgfe'le értelmäql'. 

'1. A” hegyzamozók következők: 
alúl , innen 5 
belül , . túl, 
elül , kivűl , 
fölül , ' keresztül , 
hálúl 

Ezek e, kérdésre 710! ? mindnyájan an ra 
gos nevet vonzanak , pl: ha'z - on alul, ker 
t-e/z belül, re't-en fö lü]; e, kérdésre 

SZÓKÖTÉS. 7 
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pedig honnan? ról raggal is baszná'hathatnak, 
pl : alul - r ó l, fölül - r ő l, kiviil. rő l, belül- r Ó' l. 

2) A' különféle értelmüek közől a” 
benn , bent , -. ben ragos nevet vonz , pl: 

b e' n t van a, házban. 

' kepest, közel, -; hez ragost, Pl: a Ít - Il o z 
kép est , a, város-hoz zel. 

fenn, fent, -- on ragost, pl: fenn van 
a, fá-n. . 

messze, tával, tova, --' től ragost, pl: 
haza'j'á . t ó l t'á v ul ," .Debreczen m e s z 
sze van ' Pest-t ől; t ova szakadt ba 
rátai - t ó l. 

nézve, nézvest , -- ra' ragost, pl : ' ar - r a 
n ézve vagy nezvest. 

fhgva, eszközneveknél nál ragot, időne 
veknél től ragot, -- pl; kezé-nél fog- ' 

'va; máj'tó l fogva._ ' 
együtt, -- vel ragot, phfiá-v al együ' t t 

eltitazott. Az ö s s z e az e gy ü t t . tel rokon 
értelemben vétetvén , szinte vel ragotvonz 
a" régiek szerint, pl: az emberek - k el 
össze, azaz együtt. ' 
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16. §. KÖT- És mnULA'r-szóx' VONZATA. 

1) A” kötszők mindenkor több szót vagy 
mondatot foglalván együvé, ma 
hatnak; különösen ' 

I ' I gan nem all 

a) Az és a, mondat, elejére nem tétethelík, 
hacsak az előző szó vagy mondat allaltomban 
nem értetik. Rendesen tehát más szó vagy mon 
dat előzi meg, pl: én és ő ott voltunk. 

b) A, minél, mindenkor annál-t, egy 
szersmind a, hasonlítás, közép fokán álló nevet 
vonz maga mellé, pl: minél jabb, an 
na'l kedvesebb; minél elébb jössz, an 
nál szívesebben látlak. . _ 

c) A' menne'l és inentől a, mind vagy 
mind szóból eredvén, a, régieknél a"'hasonlí 
tás, felső fokát fejezte ki, pl: mendtől izagy 
"kendnél gonoszb, annyi volt mint: mindnél 
gonoszabb , azaz leggonoszabb: pessimus; 
mendtől vagy mend/z'e'l nagyobb, annyi mint: 
mindnél nagyobb , azaz legnagyobb: ma 
ximus (Müncheni Codex Innen maradt fel 
a" mainyelvhen is az illyen kifejezés: mennél 
vagy mentől hamarább, azaz ige/z Ízamar, 
vagy lehető leghamarább. 

7 i“ 
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d) Az úgy 'és Olgy felv/fiúwal~ használtatik a, 
főneveknél, de különböző értelmet ad, pl: 
én szintúgy «ember vagyok mint te, és: én. 
s z i nt o Ily ember vagyok mint te. A, határo 
zóknál mindlg az oléy , ollyan van szokásban , 
pl: o l {y i g en szerete/n , hagy megÍzalne'k 
érte; olly szépen ír. ' 

2) Az indulatszók közől. 
a) Jaj, ne , nesze , tulajdonító ragú ne 

veketkivánnak , Pl :jaj n eZJ- em l n e n ek- ed! 
h) A, nosza és uszu vagy utszu , - rajta 

val használtatnak , a' Izaj/z pedig rá-val , pl: 
nosza r aj t a! uszu raj t a J hajÍz r á .' 

c) Az Óh , ha , bárcsak , vajmi, vaj/za 
rendesen ohajtó módú igével szövetkeznek , 
pl: .ó 71 h a tud- n á m f b á r c s ak megnyer 
néd! vajmi szep len-n e! vajha kijő-ne! 

17. §. Az minc EGYMÁSKÖZT! VÓNZATA. 
1) Ha a' mondatban két íge van kötszó . ' 

nélkül , az egyiknek határlalan módban kell 
állania ,. pl : al'arom t u dn i; hiva'nom' ér te. 
s í t e n i. 

2) Midőn ezen határtalan módot személy 
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szerint kívánjuk meghatározni, vagy nagyobb 
. nyomatos'ság' kedveért is: a, határtalan módú 

ige személyragozva használtatik, pl: ír-nom 
kell ; illik elmen . n e d. 

3) A” van, nincs, sincs, fa'j' személy 
telen igék mindenkor birtokos - és birtok-név 
vel szövetkeznek, még pedig úgy , hogy a, bir 
tokos név tulajdonító ragot- , a” birtoknév sze 
mélyragot kap, pl: nek-em van dolg-cm; 
bönyvé- n e k nin cs elősza - v a; Péter - n e l} 
fáj fa- e 

4) Ezen határtalan módok: meÍlet/zi és 
lehet menni, a, köz életben felcseréltetnek 
egymással, noha értelmök különböző annyiban, 
hogy amaz teÍzetseget, ez leÍletseíget fejez ki. 
Igy pl ez: IneÍtetni, azt teszi, hogy bennünk 
nincs hiba, készen vagyunk, fegyverkezve 
vagyunk, - ez pedig: lehet menni, azt, hogy 
nincs gát, nincs akadály, melly bennünket a, 
menéstől visszatartóztatna. Így a, fejérét mond 
hatni ugyan feketének, mert tehetsegünL.ben 
áll, hogy feketének mondjuk; de nem lehet fe 
ketének monda/zi, mert a' fejér egészen kizár 
ja a” fekete, eszméjét, tehát nem fekete. Így 
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nem fizethetek , mert nincs pénzem; nem le/zet 
jízetnem, mert nincs ki felvegye a' pénzt. Szó 
val az első esetben mindig a) 'itud, óír , keres 
szók, értelme lappang , a, másodikban az illik, 
szabad, helyes, lehetseges szóké. Egyébiránt 
ezen különbség, miként a, fenebbi példákból 
is lehet lálni,a'Ízat, hel' képzős igék” többi módi 
jaíra is kiterjesztendő. 

5) A' szabad, nehéz, könnyü, lehetetlen mel 
léknevek,épen úgy, mintha személytelen igék vol 
nának, liatárlalan módú igéket vonzanak, vagy 

' S 7' . r y . 7 C " . n ' Szemely 1 aggal yagy a m lkul, pl. s..abadt u dizz, 
vagy tud- n o m ; lehetetlen fe lfo g n i , vagy 
felfog - n o m. Ezen kifejezésekben mindenkor 
a' van ige llallgattatik el. l 

A, régiek személyragozták a, határtalan 
módú igéket akkor is, midőn személyes ige 
mellett állanak segédűl, »pl: akarom tennem. 

18 §. IGENEVEK' VONZATA. 

1) Az igenevek= vonzata ugyanaz, mel'ly 
az igéké, mellyelstől erednek, pl: soLr.at ta 
nuló, Leves-et tudó ; sok-kal ln'ró , kevés 
ről rendelkező. . ' 
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2). A' való , minthogy létezést, birtokot,' 
származást, basznállatást, alkalmasságot je 
lent, ezen különböző viszonyokhoz képest kü 
lönböző ragokat vonz, pl: botoná-nal; va 
ló, Ím'z-ba való, bor-ra való, Pest-re 
való, Pest-'ről való, arany-bólvaló, 
Bécs-ből való, nyah-ra való, semmi-re 
való, mindenek felett való, alá való; 
alatt oa ló. Egyébiránt a, való.t 

a) Helyneveknél i képzővel lehet felcse 
rélni, pl; Pestre való, vagy Pestről való, 
vagy Pest-i. 

b) Hol az értelem nem zavartatik, egé 
szen is kihagyni, pl: nagyra vágyás, ari.w 
nézve, szemre bányás, wirbaI/wd'etel, Ine/tny 
be menetel. Ha pedig 

c) A' való, kihagyásával az értelem cson 
kúlna, rövidség, okáért a, névutók i képzőt 
vesznek l'el, pl: a, Jlln'tra fe lett-i fel/ző, 
Dzma mellett -i városok; fo'ld' alatti-i 
barlangok. -. Ezen szabály alá esnek a, hely 
határozók is: alul, belül, elül, fölül, kívül , 
lime/z, till, pl: Ím'zon kivül-i; Dmzán in 
nen-i és túl-i kerület. Az újabb divat lla 
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sonló esetben még némclly ragokra is kiter 
jeszti az 'i képzőt, Pl: a” bogarak-ról-i ér 
tekezése'ben sok tanulsdgost mondott; mit a 
zonban igen csínján és ovatosan kell használni, 
annyival inkább , mert a' mondat” más fordú 
lata által könnyen kikerülhető , pl: értekezésé 
ben a, bogarakról, sok tanulsdgost mondott, 
vagy: a, bogarakról értekezeíse'ben. 

d) Midőn a, való, a' ba, be vagy ből 
után következik , 'belt képzővel lehet felváltani, 
pl: kertből való vagy kert-belt ; házba való, 
vagy ház - Z) e Zi. 

3) A' levő , - 'ben, on és nál ragokat 
vonz, pl: ha'z- b a n levő bútorok; Íu'd - o n lez, 
v ő l'orlát; a, Bodrog - n (í l lev _Ó' tápok. Szö 
vetkezik továbbá többnyire minden névntóval, 
pl: a, kert alat't levő tölgyfa; a, hegy 
megett levő re't.' Ha ben után következik, 
szinte belt képzővel lehet felcserélni, pl: kert 
ben levő, vagy kertbe”. Egyébiránt , midőn 
kiliagyatik , a' ragok és név'utók a, vald-ról a 
dolt szabályokat követik. ' 
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19. §. HATÁROZOTT És HATÁROZATLAN ALA-' 

KÚ IGÉK' VONZATA. 

Az igék, alakja az állalok vonzott tárgy 
eseti ragú névtől fiíigg, akár legyen ez nyilván 
kitéve, akár pedig csak alattomban értessék. 
Főszabályi következők: 

1. Határozott alakú igével élünk»: 
a) A” névelős tárgyeseti ragú neveknél, 

pl: a, nemzeti nyelv. et fejteget-em ; sze 
ret.em a, bazd-t. 

b) A';személyragos nevek, tárgyeseténél, 
akár van előttök névelő, akár nincs, pl: pélz 
z - ét és vagy0n- (í t elpazarolt - a ; a, kez- ét 
megütöd - e 

Az illy kifejezések : va's'a'rji -a, asztal 
ji- a , minthogy egy szóba olvadnak , a, többi 
főnevek” osztályába esnek, 's'mínd határozott 
mind határozatlan alakú igével kapcsoltatnak, 
pl: va'sáryíát haz-ott, és dadada/idt (ít 
adt.a. . 

Igy a' szeinélyragosnevek, tárgyesele is, 
midőn határozottságát elveszti, határozatlan 
alakú igét vonz maga mellé, pl: fogr. j be ke't. ' 
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lo- v a da t; sze]; tnlajdon -. a ida t fedez- t ü n l; 
fel. 

c) A' tulajdon.nevek, tárgyeseténél, 'pl: 
Hunyady -t lát-t a ,- Péter - t hít - t a el. Az 
illy kifejezésekben , mint: Hang/adyt la'tolc 
benne, a, „Hunyady“ nem tulajdon név többé 
,s' azért nem kíván határozott alakú igét. 

d) A” visszatérő névmás, tárgyeseténél, 

 

mellyel az, ige , személyre nézve is megegyez, 
pl: magam . a t szeret - e m , magad - a t sze 
ret - e d , magá '. t szeret - i. 

e) Azon nevek”. tárgyeseténél, mellyeket 
az: azon, ezen, amaz, emez, imez, ugyan 
az, ugyanazon , ugyanezen névmások meg 
előznek, pl: ugyanazon, ember-t lát-om 
mais, a' kit tegnap. 

f) Következő névmások” tárgyeseténél: ő, 
az , ez , amaz, emez , imez , ugy/anez, u 
lgyanaz , pl: ő-t ldt-um; zek-et Itall-um, 
amazok - a t tud- o m , de emezek - e nemt 
e'rt . em. 

z i' énű névmáso 3 sz mé 'ra A t v g k e l os 
tárgyesete, 'mint meltyik-e, akármely/il;. e, 
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valániellyil; - e , mindenik'; e ,« mindegyik - e , 
a' harmadik személyben szinte határozott alakú 
igét kíván ugyan , pl: mellyils- ét szeret-ed; 
de az első és második személyben határozatlan 
alakú igével is állhat, pl: mellyilr-ü nhet 
szeret-sz i/tltább , vagy: Ím valamellyib-ün 
ke! igazán szeret.ed, nem. távozol tőlünk. 

h) A' mindig/(íja, tárgyeseténél , pl: mind 
nycijá . t elvitt . e 5 mindnyájok - (zt megkisér 
tett -e. ' 

2. Határozatlan alakú igével élünk: 
a) Ha a' mondás határozatlan értelmü , és 

nincs benne egyis az i; sz. alatt elősorolt tárgy 
esetek közől, pl: ember.t lát.o b; csillag- ot 
vizsgál '- o k. 

b) A, kérdő névmások” tárgyesete mellett, 
pl: Kri-t keres-sz P mi-t akar.sz? mi-t 
vétett . é l. 

. c) A, valaki, akárki, senki, valami ,'a 
bármi, semmi, ki sem, mi semgvalamelly, 
némelly, minden , és a, régies ne'lcljszemélyte 
len névmások,targyeseténél, pl: minden.t el 
veszte/t, valami.t birt ; semmi-t sem nyert, 
senbi-t sem ldt ; mi- t sem adott. 
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A, mind, midőn határozott alakú igével 
szövetkezik , valamelly határozott szenvedőt 
feltételez , pl: min d elvesztett-e (pénzét); 
különben a* nyilván kitett szenvedőtől kormá 
nyoztatik, pl: 'm ind elviszen bennünket 
a, Ítalál. ' 

d) A, személyes névmás” első és második 
személye' tárgyeseténél , pl: ha tége cl ke d- . 
vel is, de engem sem gyülöl; mink.et 
látott, de titek.et jegyzett meg. Ugyan 
ezen szabály áll akkor is , midőn a' minket , ti 
teket helyett más személyragozott névmások, 
u.«m. mindnyájunkat , mindnyájatokat , ben 
nünket, benneteket, használtatnak,pl : mind/lyri 
junk- a t kedvel; nem szeret bennünk . et; mind 
nyajatok-at megismert. Ide tartozik a' ma 
gunkat, magatokat is , midőn visszatérő ér 
telmét elveszti, melly esetben az igének vele 
személyre nézve is szűkségkép egyeznie nem 
kell, pl: magunkat lát-sz, magatokat sze- 
ret, e, helyett: minket, titeket egyedül. 

e) Midőn az: azt, ezt határozottságát el 
vesztven , olly névre viszen vissza, melly név 
elő nélkül áll, pl: Iza 1) évtz kell, azt ad -ok, . 
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Íta ruhát kérsz, azt is csináltat. ok, de 
jól viseld magadat. 

f) A, hány, mennyi, mi, milly, melly, 
minemű, miféle névmások, tárgyesete mellett, 
ha szinte névelő volna is előttök, pl: a, mi-t 
kíván-sz, és a' willy-et parancsol -sz, oly 
Zyannal szolgálok; aJ virág, melly-et kül 
dölt - é l elhervadt. 

Az igének lak, lek ragú alakja akkor hasz 
náltatik, mikor a, második személy” tárgyesete 
teged, titeket alattomban értetik , pl: szeret 
lek, l.ér-lel' Ohajt-lak. 

3) Midőn két vagy több olly mondatot, 
mellyek részint határozott, részint határozat 
lan alakú igét vonzanak, egy igével kapcsolunk 
össze, ezen ige, határozott vagy határozatlan 
alakja az utolsó szenvedő-ragos névtől függ, 
pl: sem téged sem őt nem lát.am, e' he 
lyett: sem téged nem lát-lak, sem őt 
nem lát- om; sem őt kérdezni, sem téged 
hallani nem almir.unk, e, helyett: sem őt 
kérdezni nem akar jub, sem téged Ímlla 
Izi nem akar.unk. 
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s z ó a I: N n. 

20. §. A” SZÓBEND' ÁTALÁNOS SZABÁLYAI. 

1) A' határos módú ige a', mondat, sarka 
latja. 

2) A” mondalban az ige bír legnagyobb 
's legátalánosabb nyomosltó erővel. 

3) N yomositó erővel bírnak még az is 
kötszó , s' a' tagadó és tiltó nem, ne ; sem , se; 
sem nem; se ne szók. ' 

21. §. KÜLÖNÖSB SZABÁLYOK. 
A. Ige. 

Azon mondatokra 'nézve , hol az igén ki 
semmi nyomositó szó, sem igekötő nincsen, 

következő szabályok állanak: 
1 Midőn a' fő sul az iûén van ez ren 

D 7 
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desen legelül tétetik, 's akkor az utána jövő 
szó kap némi nyomosságot, pl: 

Vi s z e n b uz á t Péter a, vásárra? 

2) Minden egyéb esetekben legnyomosabb 
azon szó , melly közvetlen az ige előtt áll. Úgy. 
látszik, hogy az ige, nyomositó ereje némileg 
még a” többi előtte álló szóra is elterjed, de 
ezen nyomosság a, távulság szerint mindinkább 
kisebbedik. Az illy nyomositott szó ellentét 
által még jobban kiemeltethetik , pl : 

Péter viszen buzát a” vásárra f nem Pa'l J 
B uz (it viszen Péter a, vásárra ( nem za 

bot). 
A” 1; (i sárr a viszen Pe'ter buzát K nem a, 

malomba J . 

3) Minden egyéb szó szabadon soroztat 
hatik. . _ ' 

4) Midőn ige nincsen a' mondatban, azt 
oda kell képzelni, vagy más'időbe állítani, is 
a' sorozat a, fenebbi szabályok szerint leszen 
rendezendő, pl: ' ' « 

Nagy (volt) az (árvíz Budán. 
' Az (irt/iz (volt) nagy Budán; 

Budán (volt) nagy az árviz. 
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B. Főnév. 

1) A” főnév midőn egyedül áll, az igé 
ről előadott szabályok alá tartozik; de midőn 
más fő- vagy melléknevekkel jő viszonyba, 
vagy névelője van, a, sorozatra nézve különös 
szabályokat követ, és pedig 

a) A, névelő mindenkor azon főnév vag 
főnévül használt egyéb név előtt áll, mellyet: 
meghatároz, pl: az ember, a, Szeja. 

b) Ha a' főnév előtt akármi és akármeny 
nyi jelző áll is, ezeket a' névelő mind meg 
előzi, pl: a, nagy bátor szent kir ály. 

c) A' jelzős főnév, ha az igét közvetlen 
i. ' . S n , , , . _ megelőzi, az lgetol nyert nyomossagat a jel 

zőre viszi át, pl: a, pesti vásárra m'" 
szen Pe'ter buzát f nem a, győrirej. 

d) A” jelzők, nyomosság, kedveért utána 
is állhatnak a” főnévnek , pl: lovat vet 
tem pedig szépet, vagy: 'lovat szépet 
vettem. 

e) Midőn több mellék- vagy szám-név, 
vagy névmás áll jelzőűl a' főnév előtt, a, 
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legnyomósabb közvetlen a' főnév eleibe léte 
tik, pl: a, he't görög bölcs; a, görög hét 
bölcs. . 

f) Midőn a, jelző különböző is részint 
ragozott beszédrészekből áll , a, ragozottak a” 
mellék- vagy szám-névi vagy névmási jelzőt 
mindig megelőzik , 's ez közvetlen a' főnév 
eleibe jő, pl: a, veliink elv-re ne'zve ro 
l'on emberekkel szívesen társalkodunk. 

Midőn két főnév, mint birtokos és, bir 
tok, szoros viszonyban állanak egymással, az 
tétetik közvetlen az ige eleibe, mellyet kie 
melni akarunk , pl : ' 

Pét ern e k arat/kik bnzájri- t f nem Pa'lnaL.J. 
Baz (i (i-t arat/(ik Pe'tern e k ( nem zab 

jat). 

Rendesen azonban, ha ige nélkül állanak, 
a, birtokos tétetik előre, pl: mindennek ba 
rátja ,' a, tenger.n el; közepett - e; elle n 
se'g -' n e k nta'n- a.. 

3) Midőn több főnév ugyanazon tárgyat 
vagy személyt magyaráz, millyenek például:' 
a” nevek, czimek, tisztségek, mesterségek, 

SZÓKÖTÉS. . 8 
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foglalkozások,' a, sorozat következő: a" veze 
te'k - vagy, ha van ,. nemzetsegi-előnév legelső 
helyet foglal; ezekután a' keresztnév; ez 
után a' czímek, mint báró, gróf, herczeg, 
zászlós, legutól áll az úr, asszony. A' tiszte 
letnevek az egész sorozatot megelőzik, pl: Te 
kintetes aranyfalw' Gazdag János tábla/dró 
ur; Mátyás kira'ty, Pe'ter gazda, János 
mester. A, gróf, báró , here.zeg, doctor, ide 
gen természetöknél fogva a' sorozatban is ide 
gen szabály után rakatnak el többnyire , 's így 
mondatik: gró f Nádasdy, báró Perényi, 
h e rc z e g Esterházy , d o c t o r SzombatÍly, 
a' magyarabb: Nádasdy gró f , Perényi bá 
ró , Esterházy h er c z e g, Szombathy d o 
ctor helyett; a” gazda, mester rendesen pusz 
ta keresztnév után tétetnek: István gazda, 
János mester. . 

c. Igekötők. 

Az igekötők fel, 'le, meg, el ,' vissza, 
össze, hátra stb mint különszók tekintendők, 
's közvetlen az ige előtt és azzal összekapcsolva 
csak akkor állanak, midőn a” súly rajtok fek 
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szik; elmozdítatnak pedig, mihelyt az ige ál 
tal más szót akarunk nyomositani, pl: 

Pe'ter el - viszi a” bnzát a” vásárra (el, vagy 
x nem ?J. 

Pét er viszi el a, buzát a, vásárra ( nem 
Pál}. 

Ha azonban az igekötőn némi súlyt akarunk 
hagyni, az nem az ige után, hanem az ige 'és 
a, nyomosított 'szó eleibe leszen sorozandó, pl: 

E l Pe'ter viszi a, buzátf vissza Pál hozza). 
' A' határtalan módú igék' kötőit a' határos 

módú ige kormányozza, pl: 
méltóztatik el - utazni. » 

El méltóztatik utazni. 

Lit; D. Is kötszó. nil' 
Az is-nek kapcsoló ereje van, melly.fné 

ha gúnyra, dicsekvésre, kérkedésre megyen 
át. Mindenkor utána tétetik azon szónak , mely 
lyel iménti tulajdonát közli; és ez, midőn az 
is egyes 'mondat, szavait köti, változhatlan 
szabály, pl: 

V i szen is Pe'ter buzát a, vásárra. 

Peter is viszen buzát a, vásárra. 
8 i 
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Buzát is viszen Péter a, vásárra. 

A, v á s á r r a i s viszen Pe'ter buzát. 

De az is nem csak egyes mondat, szavait köti, 
hanem két vagy több mondatot is fűz össze , 
és pedig: 

a) Vagy egyes szóknál fogva , 's ekkor 
közvetetlen ezek után áll, pl: 

Képedet is látom, szavadat is Ital 
lom. . 

A, nap jóknak is világít, gonoszak 
n ak is. 

4 

b) Vágya, mondatot egészben véve köti 
össze más mondattal, és ekkor az ige után so 
roztatik, mint melly a, mondat, sarkalatja, 's 
mellyet ez okból nyomosítnia kell, pl: 

Nem, bánom ha mindenemet ko cz k á z t a 
t om is. 

Igen sokan vétenek eÍ szabályk ellenirván: 
nem bánom, ha téremet is veszik, ; e,” helyett; 
Iza véremet, veszik is ; az előbbi mondatnak. 
csak akkor lehetvén értelme , ha azt akarnám, 
mondani, hogy' egyebemet] kivűl még véremet 
is elveszik; 
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Ezek szerint az is a' mondat, elején soha 
sem állhat. 

E. Tagadók és'tiltók.. 
1) . Ne m , n e. 

A' nem, ne 'szók közvetlen azon szó előtt 
állanak, mellyet tagadni vagy tiltani akarunk; 
és pedig ha az illy szónak jelzője van, a' nem, 
ne szócskák a' jelzőt is megelőzik, 's a” jelr 
zős vagy jelzőtlen szó, közvetlen az íge elei 
be jő, pl: 

Nem Péter viszen buza't a, vásárra 

(hanem Pál}. 

Nem a, sánta Péter vis'zen buza't a, 
vásárra. 

Midőn az igét magát akarjuk tagadni vagy 
tiltani, a' nem, ne közvetlen az igét előzi 
meg , pl: 

Pe'ter nem vis zen buzát a' va'sa'rra (vi 
szen P nem viszen PJ. 

2) Sem, se. 
A” sem, se szók közvetlen azon szó után 

állanak (ellenkezőkép mint a' nem, ne) mely 
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lyet tagadnak vagy tiltanak, de mindig'az, ige 
előtt, ha nem közvetlen is, pl: 

Pe'ter bnza't sem viszen a” vásárra'. 
Péter'sem viszen buzát a, vásárra. 

Midőn az igét akarjuk tagadni vagy tiltani, 
a' sem, se is közvetlen az igét előzi meg , pl: 
sem lát, sem hall. 

Midőn a' sem-mel egy mondatban a' van, 
nincs fordúl elő, melly esetben a, van, nincs 
többnyire alattomban értetik, a, sem a'taga 
dott szó eleibe jő, pl: 

Sem 'keze, sem ''lába (nincs); 
Sem ingem, sem galléram (van). 

A, sem nincs-et sincs-csel lehet felváltani, 
's ekkor a' sincs a, tagadott szó után tétetik, 
pl: sem pe'nze nin cs ,_ s emposztója , vagy: 
pe'nze sin cs , posztója sincs. 

3) Sem nem , se ne. 
Ezen tagadó vagy tiltó összekötői e' két 

mondatnak illy sorozatban állanak: 
a) Azon szó eleibe , mellyet tagadni vagy 

tiltani akat.Link , a' sem, vagy se tétetik , köz 
vetlenül az ige eleibe pedig a" nem, ne. A, 
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természetes rend ez: 1) sem, se, 2 ) a' ta 
gadott vagy tiltott szó, 3) nem , ne, 4) ige; 
a' többi szók elül vagy utól állhatnak, pl: 

Sem buzát nem viszen Pe'ter a” mí 

sa'rra, sem zabot. 

b) Ha'az igét akarjuk tagadni vagy tiltani, 
a, sem nem , vagy se ne közvetlenül az ige elei 
be jő, pl: 

Sem ne m visz en Pe'ter buzát a' vasár 

ra, sem nem haz. ' 
Se ne vigyen Péter buzát a' vasárra, 

se ne hozzon. 

c) Közép igék előtt a' nem és ne ki is ha 
gyathatik, pl: sem siet, sem L'ésik harag 
ja istennek (Zrínyi). 

F. Is kötszó, és igekötők együtt. 

Midőn az is kötszó és a' fel , meg, el stl) 
igekötők egy mondatban összekerűlnek , 

a) Vagy függetlenek egymástól, 's ekkor 
mindegyik saját szabályát követi, pl: 

Péter is buz viszi el a, vásárra. 

Pe'ter is elviszi buzaját a” vásárra. 
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b) Vagy szorosan összetartanak, 's az is 
az ige és igekötő között kapcsolóul szolgál, 
melly esetben ez a' szabályos sorozat: 1) ige 
kötő, 2. is 3. ige pl: 

El is viszi Pe'ter a, buzát a, vásárra. 
. 'I , _ , 

Ekkor az is által az ige, HyOmOSllŐ ereje az 
I .. n I . . lgckotoie mintegy atvitetlk. 

Jegyzet. Az illy mondatbeli szók” sorozata nagy 
vigyázatot kíván, ,s ha az igekötő az is-től füg 
getlen, szorosan az a) alatti szabályhoz kell ragasz 
kodni. Sokan hibásan írnak és beszélnek így: nem 
bánom, ha Péter el is megyen (f'ua'sa'rra, e' he 
lyetl: Ím elmegyen is, mertaz is-t nem kell nyo 
mosi'tani az által, hogyaz igének eleibe tétetik, mi 
nek szinte lehet ugyan helye , de akkor más érlel 
me van a' mondatnak, pl; nem ba'nom, ha Péter 
el is megyen a” vásárra, nem is, ha t. i. ily 
lyel: gondolni vagy mondani fonákság nem volna. 
Ha azonban az első mondat kihagyalik, akkor illy, 
sorozat csakugyan keletkezhetik, Pl: Péter el is 
menne a, vásárra , nem is, mi már szabálysze 
rű, mert itt az z's szoros viszonyban áll az ígekö-í 
tővel. ' 
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G. Is köts'zó, és tagadók tiltók, 
e g y üt t. 

Itt ismét arra kell ügyelni: e' kötő és 
tagadó vagy tiltó szók szorosan egybetartov 
nak-e? nem-e? 

a) Ha nem, akkor mindegyik saját külön 
szabályát követi. Így szólhatunk például, iga 
zítólag: Péte r is n em b uz át viszem a” 
vásárra (hanem zabot). Azonban meg kell je- ' 
gyezni, hogy is által nyomosított szó, ha tá 
vul is, helyesebben az ige előtt áll. 

Itt adhatja magát elő azon eset, mellyben 
rövidítésnek van helye; midőn t. i. magát az 
igét akarjuk tagadni vagy tiltani, 's így a' nem, 
ne közvetlen az ige eleibe jő, a' nem, ne elei 
be pedig az is kölszó által nyomosított név. 
Ekkor illy sorozat áll elő: 1) név, 2) is, 3) 
nem, ne, 4) ige, 's az is nem, is ne szók, 
sem, se, szókká olvadhatnak át, pl: 

Péter is nem viszen buza't aJ vásár 

ra, vagy 
Péter sem viszen buzdt a' vásárra. 
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Itt t. i. főleg tagadni akarunk; de eredeti ép 
ségében kell maradni a' mondatnak akkor, ha 
a” tagadás mellett még, az is által az előtte 
álló szónak különös súlyt [igyekszünk adni; így 
szólhatunk például, vitatkozólag vagy perle 
kedve: 

Te is nem hozsz a, házÍzaz pd/zzt, Iza 
nem viszesz. 

b) Változik a, rend, midőn az is és nem, 
ne, szorosan összetartoznak; midőn t. i. a' ta 
gadó vagy tiltó szónak az is által súlyt akarunk 
adni. Ekkorez a' rend: nem is, ne is, és így 
a' tagadó vagy tiltó és a' kötszó közvetlenül 
egymás mellett áll, még pedig mindig azon szó 
előtt, mellyet tagadunk vagy tiltunk, pl: 

Nem is Péter viszem buzát a” vásárra. 
. .,. . , . J , . Avem zs buz at wsze/z Pe'ter a vasarra. 

Itt is van némellykor helye a' rövídétés 
nek a, felebbi magyarázat szerint, midőn a' 
nem is, ne is közvetlen az ige előtt áll, 's 
a' tagadás vagy tiltás két szorosan összefüggő 
mondatban egyenlőleg. Fejeztetik ki, pl: 

'Nem is látok, nem is hallok, vagy 
Sem; látok', sem hallok. 
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H. Igekötő, kötszó, tagadó tiltó, 
együtt. 

Itt a, fenebbi szabályokra kell figyelmez 
ni ; ezen szók ugyanis vagy vonatkoznak egymás 
ra; vagy nem; az első esetben külön szabá 
lyaik szerint rendezendők. pl: 

A, buzát is nem Péter viszi el aq vásárra. 
mit rövidítve így is lehet mondani: 

A” buzát sem Pe'ter viszi el a” vásárra. 
De megmarad az eredeti rend, ha nyomatos 
Ságot akarunk hagyni a' mondaton, is valami 
ellentétet gondoltatni. 

Midőn az ige, igekötő és tagadó összetar 
toznak, ez a' rend: 1) tiltó v. tagadó: nem, ne, 
2) kötszó: is; 3) ige, 4) igekötő. 

.Nem is viszi el Pe'ter a, huzát a" vai 
sárra. 

I. Kérdőre? 

Ez közvetlen az igéhez, vagy azon szóhoz 
kapcsoltatik, melly után az igének kellene ál 
lania, pl: nagy volt-e az (irt/iz Pesten? 
nag y-e az (íruz'z Pesten? szep-eZjó-e? 
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K. Egyéb kötszók. 

A” noha, bár, ambár, ámbátor, mi 
vel, de, demiziel, mintha, mintÍzagy, miu 
ta'n, mielőtt , Iza, hogy, mint, mikor, mihelyt, 
legelül állanak a' mondatban; a' bár gyakran, . 
- a” ha, mintÍza ritkábban , közbe is tétet 
hetnek. ' 

Az és, vagy, valamint stb. azon szó e 
lőtt állanak, mellyet egy másikkal kötőleg vagy 
különböztetőleg összekapcsolnak , pl; 11 ngy 
Budára, vagy Pestre; vagy élek, vagy 
halok; János és Péter. 

Az e's elbeszélőleg, mintegy folytatást 
jelentve, a” szakasz” elején is állhat, pl: És 
lőn világosság. 
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Alany: subiectum. 
Alanyeset, v. nevező: nomi 

nativus.. 

Alapfok: positivus (granlus). 
Állapotjegyző: gerundium. 
Állitmáuy: praedicatum. 
Beszéd: dictio, sermo, ora 

tio. 

Beszédrész: pars oratíonis. 
Birtoknév : nomen possessio 

nis. 

Birtokosnévmás : 

possessivum, 
Egyed: individuum. 
Egyedi: individualis. 
Egyes: numerus singularis. 
Egymásraliatówísszatérő név 

más: pronomen recipro 
cum , reflexívum. 

Felső fok: superlativus (gra 
das). 

Fok: gradus. 
Főnév: substantivum. 

Gyüjtö, v. gyűnév: nomen 
collectivum. ' 

Hasonlilás: compat.alio. 
Határos mód: modus tlniti 

Vlls. 

Határozatlan alak : forma in 

determinala. 

pronomen 

Határozatlan névmás: pro 
nomen indennltum. 

Határozatlan számnév:' nu 

merale indefinitum. 
Halál.ozó: adverbiuni. 
Határozott alak: forma. de 

termínata. 

Határozott számnév: 

rale deünitum. 

Határtalan mód: modus infi 
nitivus. 

lgeegyeztetés: concordantia 
verhorum. ' 

lgekötő: partícula composi 
tiva verbarnm. 

Igerag: sutl'lxum verbi. 
Indulalszó: interiectio. 

Jelző v. járulék: epitheton. 
Képző: formatlvum. 
Kérdő névmás : pronomen in 

terrogativum. 
Kötszó: conjunctio. 
Középfok: comparativus (gra 

dus). _ 
Középige: verbum neutrum. 
Melléknév: ailiectivum 
Mennyiség: quantitas. 
Minőség: qualitas. 
Minőségképzö: formativum 

qualitativum. 

nume 
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Mondat: constructio, sen 
tentia. 

Mutató névmás: pronomen 
demonstrativum. 

Műnév: nomen techniclim. 
Műszó; terminus technicus. 
Nemzetségi előnév: praedi 

catum. 

Névegyeztetés: concordantia 
nominis. 

Névelő: articulus. 

Névhatározó, vagy névutó: 
postpositio nominis. 

Névmás: pronomen. 
Névrag: sutiinum nominis. 
Névvonzat: regimen nomi 

num. 

Nyomatos: emphaticns. 
Nyomatosság: emphasis 
Nyomosság', v.súly: pondus. 
Osztószám: distribntivum nu: 

mel.ale. 

Rag: snfiixum , atftxum 
Ragozás: sumxio, ailixio. 
Rendszám: nnmerale ordi 

nale 

Részesülő, v. igenév: parti 
cipium. 

Bészlető, v. részeltető név 
más: pronomen partitivum. 

sajátitó, v. tulajdonító: ge 
nitivus, v. dativns. 

számnév: adiectivnm nume 
tale. 

Számnévmás. pronomen nu 
merale. 

 

Személyes névmás: pronomen 
personale. 

személytelen ige: ver.huni 
impersonale. 

Szenvedő ige: verbum passi 
Vnm. 

szóegyeztetés: concordantiu. 
szókötés : syntaxis. 
szórend: dispositio vocum. 
Szóvonzat: regimen. 
Tárg'yeset, v. szenvedő: a 

cusativus. 

Többes: numerus pluralis. 
Tönév: nomen insnfüxatum, 

sen primitivnm. 
Tőszám: numerale carlliuale. 
Tnlajdonitó , llativus. 
Tulajdonnév, nomen propri 

um. . 

Vezetéknév: nomen gentili 
tium. 

viszony: relatio. 
Visszatérő névmás: (l. Egy 

másraható névmás). 
Visszamutató, v. visszaliozó, 

névmás: ptonomen relati 
vum. 

Vonz: regit. 
Vonzó, v. vezér-ige: verbum 

regens. ' 
Vonzó , v. vezér-név: nomen 

regens. 

Vonzott, v. vezérlett ige; 
rectum verbum. ' 

Vonzott, v. vezérlett név: 
rectnm nomen 

 

en AN 
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Is kötszó és tagadók , tiltók 
Igekötű, kötszó , tagadó , 
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Sün". atu/rót szükségkép kihagyandó 
fetütrőt nagy helyen vagy 
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[elütrőt jelent'k, „ jelentenek , 
atu/rőt tanítja 1, tanítja 
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