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ELöszń 

Az academiának 1S40~ben tartott XI-dik nagy 
gyülésében kihirdetett küvetkezó’ nyelvtudomá 
nyì jutalomtételre: 

„Fejtessenek ki a’ magyar szókötés’ szabályaì, 
név szerìnt: 1. Adassanak elö а beszédrészek ebbeli 

sajátságai; ‚2. а’ зйвбгепд’ szabályaì, vagyis: mi sol: 
ban kell az egyes mondatok’ szavaìnak. állani , ’s e’ 
sorozat szerìnt mellyik bìr nyomosító erövel,~ ’s 
mellyik nyer nyon‘latosságor; 3. a’ szóviszony’ szabá 
lyai, vagy mill)r vonzattal vannak az egyes mondat’ 
szavai egymásra, ’s e’ vonzat szerìnt mìlly ragozzísi 
változásokat szenvednek. A’ szabályok mindenütt 
példákkal világosíttassanak.“ 

1842-diki martiuss 19-ig, mint határnapig , ‚ш! 
pályamunka érkezett, mellyek közöl а’ vizsgálat 
tal megbizott három osztálybeli rendes tag, n. m. 
FÁBIÁN GÁBOR, NAGY JÁNos, és VöRösMARTY MI 
HÁLY’ egyértelmü véleménye szerint а XIII-dik 
nagy gyülés a’ 4. számút találván kiadásra és juta 
lomra, az elsó számút pedig két biráló’ ajánlatára 
kiadásra méltónak, ez értelemben hozta végzését. 
A’bírálók’ hivatalos tudosításaiból azonhclyek ki 
vonata küzültetik, mellyek az academiát határo 
zataiban vezették 

K'ülönüsen FÁ BIÁN GÁBOR a’negyedik számuról 
így ve’lekedetr: „Ennek szerzöjc, tübbi verseny 

»1i 
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társai küzt leginkább látszik bírni azun elóké 
szültséggel, melly а’ femm kérdés’ szerencsés meg 
oldásához тащит. Szép nyelvphilosophiáján 
kívül, mellyet mindenütt jelesen kitüntet: а’ tárgy 
ra vonatkozó nyelvtani iralok kürl'íl h6 jártassá 
got mutat; isméri е’ петЬеп az újakat’ s régieket, 
’s használva beló’lük a’ czélhoz illóket, а’ feladott 
kérdés' mindegyik ágát éles „темы, szigorú lo 
gicával ’s dús eredménynyel fejtegeti. A’ szórendre 
nézve kimondott elve az: a’ mandat’ fó'részez" ($1 
Ía’srende'nek az eszme'k’ elme'bem' keletkezése'nek 

rende'tó’l hell fz‘iggem'e, és ez elvet minden általa 
felá‘llított szabálynál szorosan szem eló’tt tartja. 
Ott, hol а’ nyclvszokásban logicátlanságot vesz 
észre, mint például, а mennyiségi nevek’ egyez 
tetésénél, okszerü szabályokat javasol; melly 
szabályai közól némellyik а’ szórend'változatossá 
gát szokottnál szl'íkebb körre szorítja ugyan, de 
a’kifejezésnek határozottságot, szabatosságot igér. 
Mit а’ szavak’ nyomosító erejéról’s nyomatosságá 
ról felhord, szintc mély philosophìával vagyon 
átgondolva.“ 

NAGY JÁNos rendes tag úgy ajánlotta еще!‘ 
munkát, mint a’ melly „mindenek elótt ajánlko 
zik azon helyes logicai rendszernél fugva, mìsze 
rint szerzó а’ fültett kérdés’ erejét teljesen (151505 
ta , ós а’ szókütést három fó’részre helyesen oszt 
ja: um. szóegyeztete's, „шт: és szóm'szony, mert 
csakugyan а’ szóknak mondattá szerkesztésében 
más kérdés eló’ nein jöhet, mint azok’ személy, 
szám és ragozás szerinti egyeztetése, kürülménycs 
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viszonyítása és helyes sorozása. E’ három (‘б részt 
szerzá ismét tübb szakaszm és czikkre osztva, 
mindeure, mi а’ szókütésben ma is kétséges, ü 
gyesen fìgyel, és midôn pályatársai а’ fópontokat, 
u.m. а’ szám- és birtoknevek’ egyeztetését vagy 
nem is említik, vagy csak fülületesen érintik , б 
ezeket is tárgyalás alá Veszi, ésfmindenek’ от, 
tübbszür а’ régi nyelvemlékekbó’l adni ügyekszik, 
bárha dolgozatának leggyengébb része а’ szóegyez 
tetés. De annyîval jobban kidolgozta a’szórendet, 
és szóvíszonyítást, melly utóbbikban, kivált az 
igékról, helyes észrevételei vannak.“ 

Ezekhez csatlakozva VöRösMARTY MIHÁLY 

szinte ezt ajánlotta mint lcgalaposabbat, jutalomm.l 
Az elsó зайти pályairatról FÁBIÁN GÁBOR rt. 

jelentése így hangzott: „Ebben elmélkedését a' 
szerzó' а‘ magyar nyelvtan’ alapvonatainak rüvid 
elóadásán kezdi, ’s egyszersmind kijelenti, hogy 
mivel а’ szókötés а’ szónyomozattal szoros össze 
függésben áll, ’s gyakran ez amannak elébe dol 
gozik , értekezésében nem fog а’ szókütési szabá 
lyok’ puszta felhordásánál maradni, hanem ат, 
világosítás’ okáért, szónyomozati észreve'telekkel 
kisérendi. Ezután kif'ejti а’ szónyomozat’ czélja és 
módja körülti nézeteit; amazt a’ szóban létezó’ 
szellemi, vagy eredeti jelentés’ kínyomozásában 
helyezi; emezt pedig az úgynevezett összellasonh’td 
‘аду ò'sszesoroló módban találja. fel; miszerint t.i. 
a' hangokkal (betůkkel) ve'ghez тент’ szokott kü 
Iò'wfe'le машет” z‘igyelve, a’ nyelv Iörzsökszaf 
Írm'ral, magn'ból a’ nyeh‘bó'l ’s az z'llegenel'bó'l, [Лед 
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a’ mz’ndenl'ep atyajìasol‘bo'l , ay roken szólmak 68% 
sze hell soroltatm’ok, ‚иду egyenke'nt mz'mlen ol 
!Íalról m'zsga’ltatva'u, а’ mz'udnyafjokat >(gg/¿ibér 
тайма!) összeköto" átala'nos (geuerz'cus) eszme k2' 
tala'ltatlbasse’k. E'zen üsszesorolási módot 111152116! 

va, egész értekezését érdekes szónyomozásokkal 
szüvi keresztül; mellyek közó’l külünösen sikerül 
teknek mondhatni а’ ragok, jelesen а’ többes, ha 
sonlító, és Viszonyragok körl'íl végbevitt efféle nyu 
mozatait. Összehasonlításai , mellyeket régi és ú 
jabb nyelvekbôl tárgyának világosítására több he 
lyeń felhord , oda mutatnak, hogy szerzó’ nem а’ 
mindennapi nyelvészek’ sorából, hanem а’ kivál 
tabb szakemberek küzôl Való. Ezt bizonyítja а 

`von kerekded szerkczet ’s tiszta világos rendszer 
is, mellyel értekezése elsó tekińtetre mindjárt 
Ídnálkozik. De ajánlja е’ ml'ívet а’ feladott kérdés 
re küzelebbröl Vonatkozó bensö tartalma is. Ben 
ne az egyes beszédre'szek’ szókütésbeli sajátságai, 
а’ szórend és szóviszony’ szabályai gondosan ösz 
szegylîjtve, tudományosan fèjtegetve’s kelló’ rend 
ben elöterjesztve találtatnak. А’ ragoknak már é 
ищем elmés taglalásán kívül, az igék’ foglaló és 
parancsoló módja küzti külünbséget, úgy a' ha 
штамп ’s részesüló módot tárgyazó elmélkedé 
sek, szerzó” józan nyelvphilosophiájának szép ta 
nuságait adják. — Árnye'koldala a' munkának cse 
kély van, és künnyen helyrehozható. Illyenek Vé-v 
leményadó’ nézete szerint ezek, hogy: 1) А‘ füg 
getlen birtokos rag, а’ számnevek és némelly КМ 
szók’ mint а лет, Ilm-is, tulajdonságai nem elég 
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gé kimagyarázvák. 2) Hogy а’ mind, mindnyájan, 
mindenik szók, а’ társ- vagy melléknevek” sorában 
tárgyaltatnak, holott ez a’ határozatlan névmások 
közt inkább maga” helyén fogott volna lenni. E 
gyébiránt, mi a, mindnyájan-t illeti, ez sem társ 
név, sem névmás nem is, hanem igehatározó. 
Névmás e’ formában: mindnyajia és ekkor róla 
ввел-26’ azon állítása, hogy а’ személyragot csak 
többesben veszi fel, nem áll. 3) Minden-ről nem 
jegyeztetik meg, hogy а’ személyragokat csak e 
gyes számban veszi fel; sem mind és ‚штаммы, 
hogy többeseik nincsenek. Igaz végre az is, hogy 
szerző több ollyant hord fel értekezésében, mi nem 
különösen a" magyar nyelvnek, hanem minden 
más nyelvnek is általános sajátságaihoz tartozik; 
mi azonban tárgyának csak bővebb világosítására 
szolgál.- Mindent egybevéve, jelen pályairatrél 
azt mondhatni, hogy az tudományos főnek rend 
szeres szüleménye; mellytől az elsőséget a” negye 
dik számú pályairat csak nagyobb genialitásánál 
fogva veszi el; amannak fényoldalát а’ sajátszerű 
eredetiség, ezt а’ szorgalommal gyüjtött philo 
logiai ismeretek tévén; amannak szerzője maga 
szab ösvényt magának: emezé mások által kije 
lelt ösvényen járdal, а’ mint maga is világosan 
megmondja, hogy vizsgálódásait az indogerman 
törzsük” ’s keleti nyelvek' fejtegetésében szeren 
csés sikerrel haladott tudósok' nyomán indulva 
tette legyen. А’ munka minden esetre becses nye 
reség а’ magyar szókötéstan, körében 's mint oly 
lyan, tiszteletdíj melletti kinyomatásra érdemes." 
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VöRösMARTY MIHÁLY rt. а’ tübbinél kimerí~ 

tó’bbnek tartja az elsó számút a' beszédrészek tu 
Iajdonaira és egyeztetésére nézve. Szerzó’je, sze 
rinte ‚ sok nyélvtudományi ismereteknek adja je 
.leit. ’S жён, поЬа ’а szórend’ szakas'za nem felel 
meg a’ várakozásnak, dij melletti kinyomatásra 
még is ajánlotta. 

NAGY JÁNos rt. ат: nem ajánlá ugyan ki 
adásra, mint a’ mellyben sok, a’ kérdéshez nem 
tartozó, részleteken ШИН, а’ szóegyeztetési fó’ 
pontok, péld. a’ birtok- és számnak, valamint а 
részesüló’k, kellôleg fejtve nincsenek, ’s а’ szo 
rèndtan is fogyatos ’s а’ kérdés’ velejét nem érin 
tó’: megvallja mégis, hogy az elsó’ szakasz a.’ be 
szédrészek’ szókütési sajátságairól sok helyes ész 
revételeket Кбит, а’ szónyomozati jegyzetek sok 
szor meglepök, а’ szóviszony pedig jó elvekre a 
Iapíttatott. 

Ezen okok’ egybevetése után úgy hivén az а 
cademia, hogy nyelvtudományunk ezen érteke 
zés' közzétételének is hasznát мышца: а’ küzün 
ség azt а’ koszorúzott munka mellett, némileg en 
nek kiegészítéseül is, ime ezennel Veszi. 

Az academia által közre bocsátott kéziratok 
nak ez XCV. kütete. 

Kült Pesten, а’ magyar tudós társaság’ kís 
gyülésébó’l, majus’ 4. 1846. 

D. SCHEDEL FERENCZ s. k. 
titoknok. 
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Der Stil ist der Mensch selbst; sagt 
Buffon mit Recht. 

Jean Paul Richter. 
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l. 

Olly tümérdek águ az ember hivatása! De még 
is ez egyhen központosul: boldogíts mást s ma 
gadat. Isten számtalan adományai Кбит, тшкы 
c czélból áldá meg az emberiséget, legföbb he 
lyen áll а bészéd. Mi varázs ereü talizmán ez 
bajok ellen és bajokban! Milly hatalmas teremtó, 
szellemi és anyagi világban egys’zersmind! „Nem 
Amphion lantja épített varázsokat, nem свода 
vesszó változtatta а pusztákat kertekké: а’ nyelv, 
az emberiség е hatalmas társasítója tevé azt. Ez 
Юга! egyesült az emberiség., üdvüzölvén egymást 
tagai, hogy-l megküssék а szeretet láncát. Ez alkotott 
törvényeket, ez каши össze nemzetségeket; csak 
ez által Vala lehetséges, а szívnek és léleknek 
örük formájában, az emberiség türténete! Még 
most is elôttem látom Homer hfîseit s érzem 

Osian panaszait; jóllehet az énekló’k és hó'sek 
árnyai olly rég elhagyták e földet. Valamit csak 
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az emberi lélek valaha kigondolt ‚ mit az elókor 
bülusei gondoltak: nyelv által jo’ az hozzám.“ 
Herder. 

-Az emberi eredeti hangok késó’bbi Те] 
letükkel ага" akká alakulának, annyira., hogy 
az ember, az egyes tárgyakat meg tudá neveznì; 
az azok üsszekütésében maradt hizakot azonban, 
mert még nem tudá érzelmeit folytonosan fejez 
ni ki, más úton, hasonlóan а még beszélni nem 
egészen jól tudó gyermekhez, m иго gatás által 
(tagnyelv) tülté be. Idó' mulva eshetett csak az 
egyes szavaknak mondatokká alakítása; azokpak 
bizonyos, állandó rend szerinti üsszef'üzése; a’ 
mikor türtént egyszersmind, hogy az eszméknek 
kifejezése teljes tartalmu b e s z é d d é-n yeI v - 
v é Ión. 

E rüvid eló’zmény után (hozzá adva még azt 
is, hogy miután az eredeti türzs elszaporodék s 
külüu égaljak ай szétoszlott: az ó’snyelvet, mint 
közös ürökséget, mindenik elszakadt rész 11111513 
vel elvívén, idó’ multával saját megváltozott én 
jéhez alkalmazá, külünbözó' módokon tovább Те] 
leszté Vagy ml‘íveletlenlîl hagyá, s ez által saját, 
nemzeti nyelvet alkotott, eltéröt mind az eredeti 
mind а tübb'rokon nyelvektôl) álljunk meg az 
emberi nemzet -— ligy mint már kif'ejlett f'ölütt, 
s nézzünk nyelvére azon szempontból, melly 
szerént а már rendszerezett valamire szoktunk 

ügyelni; s а kif‘ejlési fokokon keresztül, mond 
juk el а stadiumokat, mik az érzelmileg' kiké 
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szült beszédben megkülünböztethetók, s ez által 
— а kütelességek f'ó’ ágait, mik megannyi határvo 

nalakke'nt tünnek ГО! а nyelvészeti pályán. 

Az érzékileg eló’ttünk álló mondatokat lehetö 
legkisebb elemeikre szétbontván _mit kell is ten 
ni, hogy а terjedelmes és tümkelegszerü огней; 
ban értelmes eligazodásra, j'uthassunk -eló’szür 
isà betükkel találkozunk. Ezek természetét 
szükség mindenek elótt fültárni, használván mind 
azon módokat, mik rájok, bár legparányibb fény 
nyel hathatnak. Okos hadvezér eló’tt nincs kö 
rülmény kicsiny és nyomadéktalan. А nyelvész 
soha nem lehet eléggé gondos mindaz iránt, mit 
kürében sajátságnak neveznek; annyival in 
kább, mert ha betlîtanitmányát kelló’ pontig fül 
világitá, ha fölállítá benne az okf'ôt, mibólbizo 
nyos ütküzési eseteket egygyé "штата, oksze 
rüleg kif'ejthet: remélheti, hogy akkor sem csa 
latkozik, Yagy nehézségeken f‘ün nem akadand, 
midón а szótanítmányba átlépett, kétségte 
lenl'íl fültalálhatván a kivezetö ariadnei fonalat: 

holott pedig az étymologia azon nyelvtani rész, 
melly számtalan ágazati, mély és bonyolódott 
tételeinél года, legjobban megkivánja úgy az 
osztatlan fìgyelmet mint az éles birálatot. A szó 
nyomozati vizsgálatok kürül mutatkozik а пуе1 
vész ereje magas f'ényében. Itt а nyelv kincsbá 
пуща. Mit а nyelvész а betük körül „теме“, 
т folytatnia kell а nyelv szellemének kiüsmeré 
sére, szóalkmó szabályai` fölvilágositására. Пи 
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szükség, ha valahol, nem`állni meg а már mon 
dottakon, só’t segédlîl vevén a józan nyelvszo 
kást, az egyetemes nyelvtan criticájával együtt, 
а szók eredetét, származatait legapróbb változa 
tajval, kielégitó’leg rendszerezvén, napvilágra 
мы: következó’leg а szókat olly kétségtelensé 
gi Гоша emelni, hogy а nemzet, türvényes pél 
dányokúl elfogadhassa. 

На а nyelvész eddig haladott: sokat megtó’n 
már, de még nem mindent; anyagai vannak,’de 
épülete ninos; szavakra,--helyes , jó, józan cri~ 
tica s nyelvszokás törvényesítetté egyes szavak 
ra szert tó’n, egyes eszméinek tud nevet adni, de 
még oda nem jutott, hogy az eszmék egymásból 
folyó lánc-sorain eló'állt egyes itéleteit kijelent 
hesse; szó van, de mondat n'incs. 

Most jün а legfontosabb rész: а nyelv már 
eddìg is ismert szellemének megfelelvén, а kü 
lönbüzó’ etymologiai váltpzatok lépcsó’in meghor 
dozott, ширмы: kiállott szókat egymással egye 
síteni;- kirekeszteni, а szók viszonyos helyzet 
be tételekor, а fejletlen emberi nemnél használt 
mutogatási üsszekötó’ módot;--az eszme legüno 
mabb módosulati állapotjához eléggé elkészített 
egyes szókat üsszeflîzni: szóval: egyes szókból 
értelmes mondatokat alkotni. 

А nemzet, szavainak alkotásakor belójük le 
hellette azon sajátságot, f'eltételt, mi alatt viszo 
nyulhatnak csupán mondatokká; f'elruházta még 
kezdetben azon hatalommal, mellyel egyik szó, 
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másika felett uralkodandik; minek betültése ál 
та! lesz csak mindenik итак-‘Мат, sajátsági jo 
gäban. Innen а nyelvész vég kötelessége abban 
határoztatik, hogy ezen türvényeket fejtegesse 
ki; codexct kell alkotnia, hogy úgy szóljunk, 
mellyben, rendsz'erezve f'öltaláltassanak mind а 
zon szabályok, türvények, mellyek az életben, 
az élóbeszédben gyakorlatilag divatoznak; hogy 
tudja а nemzet, mit Ы!‘ ’s mit nem, -- tetteit 
(мешай) milchez irányozza, lnogyA törvényszerü 
leg cselekedjék. 

А nyelvtan е része s z ó k ö t é s névvel nevezte 
tik; következóleg azon szabályokat magában f'oglaló 
tan, mellyek útmutatása Szerént kell, а szónyo 
mozás-türvényesítette beszédrészeket egyes mon 
datokká ligy szerkeszteni,_ hogy azok egymássali 
viszonyitásából, nyelvszokáson alapuló változatos 
egybefüzéséból helyes , önálló, saját nemzeti be 
széd alakuljon. 

А mondottak szerént látnivaló: milly szoros 
küzelségben állanak egymással а szónyomozás és 
szókütés; úgy, hogy szókötésról csak olly körül 
mények közt lehet szó, а minemü szinben ё]! а 
maz elsô eló’ttünk. _ А lélek, melly mind ket~ 
tó’t ‘щей, mellyen mind kettö alapul, а válto 
zat, még рейд‘; а külsó’, alaki, mert gram 
matica csak formalék kürül forgolódik, а logi 
cait (eszme) segédlîl használván egyedül, s az 
eló’adástanba (stilistica), melly egy fokkal fünebb 
áll, útasitván elvei Fejtegetését. E pont irányá 
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ban, küvetkezó'leg ,mutatjuk ki a szónyomo'zás 
és kütés terjedelmét: szónyomozási elvek fejtege 
tésekor azt vizsgáljuk: mi és hányféle alaki vál 
tozatokon mehetnek és mennek által az egyes 
szók; а SZÓkÜtéS pedig annak jár végére, hogy 
ezen már jóváhagyott alaki változatokat mi kü 
rülmények küzt és szerént használhatjuk s kell 
fülhasználnunk egyes itéleteink kifejezésére, vagy: 
mind-en levó és lehetó' kürülményeket egybeve 

> vén: húzhatunk-eazokból köz szabályokat az e 
setekre , mikor e változatoknak eló keII jünniük. 
А mi ezek szerint , az etymologiában töredéke 
sen, szárazan adatott elénk: az, szókütéskor, ér 
telmi végbement munkálatok közlönyévé Бах-1111115 
Ьап, próbakóre állíttatik. 

А változatok levén tehát а szókötés alapja: 
azokról szükség tiszta fogalmat szereznünk, hogy 
tanítmányllmkat észszerüen szaggathassuk kelltî 
részekre. 

A változás kétféle: egyik melly а tárgyat 
úgy illeti, mint önmagában levó’t; másik meIlyet 
másokkali viszonyíttatásakor kell szenvednie. 

_Amaz, minden tárgyon elsó’,- ez távolabbi; s 
mig amaz nem más, nem lehet egyéb (a’ tárgyon, 
egy helyben pihenéskori) р o't e n ti án ál: ez azt 
mutatja, mi vis zonylatb an ’s külcsünös 
hat á sb an áll a már megmozdított tárgy az ót 
érdeklókkel. 

Ezt alkalmazzuk. A mondatot alkotó szók 

változatai is kétfélék: k ü z е 1 е b b i ek , ha meg 
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hagyván az elsó állapotot , nem hozván eló sem 
mi> viszonyt ‚ а SZÓIZ potentiára emelem; távolab 
biak , ha а szót helyébó’l kimozdítván , irányát 
megváltoztatom , lételét másokra is alkalmazom 
s az eszme árnyéklatait , viszonyait úgy igyek 
szem kifejezni Шина. l 

Elsó’ esetben а —1 é ti n y u gv ó (személy) 
egys ég vagy Ш Ь Ь s ég (szám) , —- második 
ban ezeken felül még az e gymást határz ó 
es zmék külcsünüs hatásának, а viszo 
n yoknak lehetó’ lègpontosabb kimu 
tatása jön kérdés al á. Mert mikor én két 
vagy tübb szót összeflîzök: а viszonyítást részint' 
potentialis szempontból _ атм: egyeZnek-e po 
tentialiter egymással vagy sem -részint а kül 
csünös egymásra hatás, egymást határzás oldalá 
ról tekintem. 

Igy jó’ világosságra, hogy а szókütés, tulaj 
donképen semmi más, mint egyezte tés: egyez 
tetés potentialis,-egyeztetés viszonyragos szem 
pontból. 

De mieló’tt e tárgyat elhagynók: bó’vebben 
is meg kell е fogalmakkal ismerkednünk; mort 
még, mindeniknek terjedelmi küre vagy határvo 
nala tisztán kimutatva nilìcs. 

_Ott Марий]: értelmünket, hogy а szók 
Változatait viszouy-és nemviszony-ragok 
Мышей. Е‘ kétféleséget akkur külünbüztetó bé 
lyeg gyanánt vevâk. Legyen ligy. De` 

Minthogy az eró’, mellynek minden шефа 
jolni штык ‚ mindenkor а logica v. é r t ele т: 

l) 
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azt állítjuk, hogy a külformaság, ha jogütkö 
zés áll elő, s egyik úgy, mint másik oldalon o 
kok harcolnak, áldozzon valamit, ott a hol le 
het ‚ а h e ns ő rend szükségességének; mert bár 
a külsőség kivánata is jogos, de a tekintélyesb 
erő előtt, hogy harmonia legyen, hátrálni tar 
tozik. 

Ez elvont eszméket alkalmazzuk. 

Szóegyeztetésünk potentialis névvel nevezett 
részének mind körét , mind szellemét ismerjük: 
az csupán egy szinü, ’s hogy latinosan szóljunk: 
így (nominativ) casusu. 

Nem így a viszonyragos egyeztetés vagy 
szóviszony! Legyen szabad előzőleg néhány szót 
mondani. Itt van néhány mondat: a fönséges is 
ten mondta: ne nyulj a máséhoz; a mi hatalmas 
istenünk parancsolja; az igaz isten megítéli az 
embert. Ezekből lássuk a célunkhoz tartozókat. 

1) Kiről Van szó? Istenről; ki hát a sze 
mély? lsten.-Millyen isten ő ’9 Fönséges, hatal 
mas, igaz. E két eszmének összesége, mint а 
mondatban látható, ez: a fönséges, hatalmas, i 
gaz isten. Kérdem: érted-e, mit akarok mondani? 
Nem.-Kiről van sző: tudod; de mi sző van 
vagy lesz: nem. De ha a két szót megtekin 
тетей: el kell ismerned, hogy egyez tetés (ne 
vezetesen potentialis) van köztük. Viszonyrag 
semmi. 

2) „Isten mondta: (te) ne nyu] j a másé 
h oz“. Mi különbség amaz és e mondat közt: ér 
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tem', mert mondatik, nemcsak ez: te, _hanem 
annak cselekvése is = ne nyulj ; sót még az is, 
llogy а’ nyula's mit illet, t. i. ma'se’lmsz.A Itt viszony 
rag шт. 

А minek értelmét vehetni: az mondat. 

E két példából tanuljuk 
а) Vz'sszonyragos egyeztete's ‘иду m'szonyz'tás 

mul/»allan fò'lte’tele-a mandat jelenle’te; mert 
annak ereje, sajátsága, alkalmazási módja csak 
ott leli fel hatáskürét. Ebböl következik: hogy 
viszonyításkor értelmi munkálat resultatumának 
kell származnia --mondatnak; hogy viszonyrag 
ra csak viszonyításkor kell ügyelnünk; és igy: 
ha viszonyrag Мне fel, de nem illy körülmények 
Кбит, az értelem uzon esetet е rovat alá nem so 
rozhatjag s e от]: forma's ero', (ш e’rtelmz' suly 
elo'tt hátrálm' tartoszsz'k. 

Ez az, mit vz'szonyragos egyeztete's névvel 
neveztünk. ~ 

b) Elsó példánkból pedig az tün ki, hogy 
bár mondat alkntva nem 4volt, hanem annak csak 
személye: mégis а potentialis egyeztetés юм 
teleit betöltve látók. Potentialis egyeztetés tehát, 
nem мы“ mulhatlanúl mondatot; s ha van, Изя 
sza nem veti, de rá semmi figyelemmel ninos. 

Ez az, mit potentz'alis egyeztete'snek mond 
шик. 

—— Most menjünk еду lépcsó’vel tovább. 
А potentialis egypztetésról latínosan azt 

mondtuk , hogy az nominativas casusu, mi Май 
qi 
w 
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viszonyrag nélküliséget értettünk. Vegyük most 
az illy egyeztetés tárgyát vagy szavait, s próbál 
juk viszonyragokkal toldani, vagy, mint monda~ 
ni szokás: vz'szonyragosni : az igaz isten _,fünsé 
ges istentó’l jött paramos-_, а nagy királylyal e 
bédelni sat. A ро1е1111а111е1‘ eló’ttünk állott szók 
viszonyragokkal toldvák: s ke'rdem, mi változás 
esett rajtok@ Mellyik osztálybelihez hasonlila 
nak az emlitett mondatok közó’l’! vagy mellyik 
szabály elveihez alkalmazkodának’? Annyit látok, 
hogy а viszonyragos résztó’l vett formát; de 
értelme nem változott ollyanná, hogy példái kü 
zé sorozhatnám; só’t, ha. а legparányibi) árnyék 
Iatban nem is, de csakugyan а potentialisok kü 
z'é tartozik. Igyjüvénk az eredményre, hogy az 
igy változott szók vangy` mindenikhez, Vagy kire 
kesztó’leg egyikhez sem tartozók. Ugy áll ez osz 
tály, ama két tiszta. rész közt, mint kapocs. Bi 
zony bizony mondom: а’ természetben nincs ug 
rás, а legszigorúbb ’s .egymásba vágó rendlánc 

köti egymáshoz а dolgokat; és ha mi valahol hí 
zakot látunk is, аж sem hagyá üresema terem 
tó’; s а hiba nem а rendben, hanem а 1111 ér 
telmünkben van, melly korlátozottságánál fogva, 
ат átlátni nem birja. 

Rendezve már s egybevonva. ezek szerénti 
tanítmányunkat: az egyeztetó szókütést küvetke 
zó’kbeo terjesztjük eló’: - 

A szókütési egyeztetés l 
а) Potentialis (szám, lszemély). 
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b) Viszonyragos. Ez ismét 
1) Tisztán egyeztete'sz' szempontból. Semmi 

más, mint а potentialisnak folytatása; а poten 
tirozott összetett szóknak ne'wagozása, mikor а 
zok, nem mint mondat гелей állanak szemközt. 
egymással. Alakiság, v_iszonyitás nélkül. 

2) Eszm-ehata’rza’sz' szempontból; vagy az egy 
mást határzó egyes eszmék kölcsünös lmtásának 
Viszonyraggali kimutatása. 

Ezeket már most össze kell állítani, azaz:l 
beló’lök еду, воЬа tübbé kétség alá nem vehetö, 
rendszert szerkeszteni. Miután pedig itt, mint 
kimutatók, itt a’ külforma. nem gyó’zhet ’s elha 
штаб eróvel az érzelem bír: ennek útmutatása 

szerént, az egyeztetó szókötésnek е két része 
lesz: 

а) А’ kettó’bó'li vegyítés után, minthogy sem 
egyiknek sem másiknak magyarázsoját tisztán, 
kirekesztöleg nem használhatjuk: ezeket elhagy 
ván, maradjon ml’íszóúl az egyeztete's (штатом 
képen); еще" azonhan, hogy nekünk ez mit 
teszen. _ ' 

b) Viszonyítás vagy szów‘szony. 
-De még ez nem ещё. Mort minthogy még 

е raum kétségtelen igazság, Воду-Мг minden 
nemzet megegyezzék is a mandat fó'bb ищете}: 
elrakásában, annyira, hogy az egyetemes nyelv 
tanok, ezeknek, а rendes helyekbeni kétségte 
len helyeit biztosan kimutathatják , de az egészí~ 
t6 többi nyelvtaní részeknek mikénti szerkeszté 
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sében annyi a' különbség, mennyi nemzet-egyént 
mutathatunk, -sót mi több, e köz törvény alól 
а testvérnyelvek sem vétetvék ki; —- minthogy 
továbbá természeti tûrvényen alapul, hogy а 
tárgyak, most inkább, majd kevesbbé hassanak 
ránk ,-kürülményeinktó’l függ, hogy most egyik 
majd másik foglaljon f'óbh helyet а fenforgók 
ком s ahhoz képest свел-даете juttassuk ôket 
hangsuly ай , most nyomatosságnál fogva elsóbb 
helyre tegyük аж, mit elöbb az érdektelenség 
hátrább s mintegy homályba tolt: ezeknek е 
gyenes küvctkezménye hogy nem kevesb tekin 
tettel kell lennünk összefl'ízôtt s füzendó шага 

mk rende’re is. E tárgy nem kisebb íigyelmet c’r 
demel a szókütésben, а már mon dott két rész 
nél, úgy annyira, hogy midón azokat (látszólag) 
a’ külszín teszi szükségesekké helyességi tekin 
tetból: ez, а logica parancsából kínszeríttetik а 
zok Кбит helyt fugni, s alkotni, еду külün har 
madik részt, а szórendezó’ szókötést. Avvagy nem 
lélek sugallata-e ez@ Akarja, igen, ez эта! is emcl 
ni azon méltóságos hatalmat., mellyel ember be 
szélhetésénél Года, más teremtmények fülütt 
tündükülve uralkodik. 

Az eddig egyetemesen’lmondottak után, ha 
célilletóleg magyar nyelvünkhüz fordulunk: а 
szükséges érteményezéseket küvetkezó’kép alkal 
mazva, terjesztjük az olvasó elébe: 

1) А magyar szókütés azon szabályokat tanít 
ja, mellyek szerént kell а `szónyomoza'ls-türvénye 
sítette egyes beszédrészeket úgy ззшэйсеьшгепй1 
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hogy azoknak nyelvszokáson alapuló változataù 
ból, а vìszonyítás utján, helyes magyar beszéd 
származzék. ` 

2) Hogy helyes magyar mondatokat alkothas 
sunk: három phasison kell átvinni szavainkat, u 
gyanannyi f'ó stadium levén а magyar szókütés 
mezején; mellyek közó’l 

Elsó: а (tulajdonképeni) egyeztetés, melly 
azon sajátságokkal ismertet meg, mikben а ро 
tentiára emelhetó’ szók, üsszetétetésökkor sze 
mély, szám s névragozásra nézve fültünnek 
mondatokban és azokon kivül. 

M ásodik: а szóm'szouy; Nagy, milly von 
zattal vannak az egyes mnndat szavai egymásra’.l 
s e "опыт szerént milly ragozási változásokat 
szenvednek. 

Har тайны жмет“ melly azt tanítja: mi 
rendben kell az egyes mondatot tevó szóknak ré 
szént rendes , re’szint nyomatossági tekintetben 
állaniok. 

Il. 

Mondalnak hivunk minden teljes itéletet, 
mellyet t. i. minden okos ember megérthet; pl. az 
isten jó. 

A mondat, elsó felosztás szerént kétféle: 
egysszerú’ és „идут-мол, а szerént, mint ité 
let alkotásknr, а mandat lényegeit vagy csak ma 
gokban pnsztán, vagy megbó’vítve szerkesztjük; 
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pl. A küzjót ünzés nélkül szeretó’ (ат-бег, fölütte 
ritka le’ny «volt mindenha е Világon. 

E példa nyomán értsük meg: mik а mondat 
Iényegei’! s ez által a. füntebbi érteményezés is 
mcretére is eljuthatunk. 

Látunk itt eló'szür is olly szókat, miket ha 
kivettünk, az eszme nem Iesz tübbé teljes, meg 
érthetô. Pl. hagyjuk ki akár az embert, akár a 
le’nyt, akár а volt-ot: fog-e а 1110ш1а1 lolly 111111 
ро1Ьа11 111ага(1111 ‚ hogy a’ mondónak eló’bbz' akara 
tát tisztán kifejezze? Нет igy а tübbivel. 
Bátran türölhetem ki az öuze's ne’lkül-t, mz'mlenha-t, 
_fölò'tte-t: azért а mi а 11101111а1Ьа11 Iényeges, most 
is feltalálliató; mert а küzjót szerctó ember lé 

l nyének eszméje sértetlemîl maradt. Amaz elsóbb 
szók szükse'gke’pem'ek , - ezek. ими-«111611161. 

Továbbá: mi tulajdonságuak s mik ama lé 
nyegek’l-Mint láttuk és mondók: szükségképe 
niek; mert minden egyes mondatban annyira meg 
kivántatnak, а2 itélet annyira tôlük , mint alapok 
tól függ: hogy ha küzölük csak egyik is а т01111а1— 
Ьап benne 1111105 , az alkotmány nem Ieszen teljes. 
I-Iárman vannak pedig: 

а) Е15б, а fó' eszme vagy tárgy, mellyre а 
tübbi néz, melly , mint oszlop, tartja fen az ité 
Ietet;-nélküle f6 nélküli test а2;—111е11у1‘б1 
valamit mondunk. A föntebbi példában: ember. 

b) Második, mit а fó' eszme állapotáról ité 
Ió’leg mondunk=a’ f6 eszméró’l állapoti itélet. 

с) Harmadik, ennek kimondása, azaz: ollyan 
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szú , melly kijelenti, llogy az itélet, i116 s kürül 
ményileg а fó’r eszmére Vitetik vagy irányoztatik, 
azzal szoros egybeküttetésben van. 

Az elsó’ alany; а második (állapoti, vag‘y 
minó’ségi mondomány, vagy csak) mondoma’ny; 
а harmadik (irányzati mondomány) kapocs vagy 
kò'tz'ge (subjectum, praedicat. copula). 

1) Ме11у beszédrész lehet alamy? _ Szabály 
szerént csak fände; azonban helyette mint Кер 
у1зе1б1с állhatnak: 

а) Ne’vmás, pl. az, szép volt. 
b) Határtalan mód, pl. lopni (а’ lopás) nem 

szép. 
с) Szinleg melle’kne’v (nevi és igei=’részesüló’) 

pl. а dicsekvó’ (ember) kinevettetik; a szorgalmas 
(ember) bolddgul. 

2) Ме11у beszédrész lehet m0nd0mány’.l_ 
Közfó’ue'v, где és melle’kne’v (t. nevi, igei és név 
mási=enyém), pl. az- ember okos állat. A’ király 
_fò'nseges.--Péter dz‘csekvó’. А.’ ló enye'm. Péter dz' 
csekszz'k. _ Szükség pedig tudni, hogy ¿ge топ 
rloma’uy _ tisztán _ tulajdonképen, logicailag 
ninos, mert abban már а kötige is ott rejlik; és 
ha felbontom: igene’fv és kötz‘ge jó belôle ki; pl. 
Péter z°r=iró van. Ülök=én iìló’ vagyok. De itt 
azért szólunk felôle így, hogy elvünknek megfe 
leljünk, miszerint mi а szókat, inkább gramma 
ticalis, mint logicai szempontból tekintjük. A 
щита csak formát haçároz. 

3) Kapocs vagy kötige , mindenkor а’ шт i 
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ge, melly a körülményekhez képest vagy kiléte-N 
tik vagy nem. ‘ 

-- Milly viszonyban állanak alany, mondo 
mány és kötige a beszéd logicai teljességére, al 
Кот elsőbbségi tekintetből? Ha az értelmet te 
kintjiik: mind három egyenlő ereü,_ha vala 
mellyik hiányzik: nincs teljes ítélet. — Ellenben, 
akár egy, akár két, akár három szóban, lappang 
va bár vagy világosan ha ott találtatnak: akkor 
az ítélet éitelmes és logicailag teljes. Annyit azon 
ban az где mellett állíthatunk, hogy míg ő, az ösz 
szerakott szók közt nyilván vagy titkon ott nincs: 
azok értelmes mondatot nem alkottanak; ha pe 
dig jelen van: kész az ítélet. Pl. Gólyát látok. 
Tudok sat. Miből az is látszik, hogy az ige, 
egymagában képes a mondat mind a három tag 
ját is egyesíteni s alkalmasint azért játszik leg 
nagyobb szerepet a mondatok alkotásában. 

De térjünk vissza egy föntebb elhagyott tárgy 
hoz. A már egyszer elmondott példából látszik 
ugyan, mi különbség az egyszerő és magyarázott 
mondat közt: mindazáltal jónak látjuk szóval is 
elmondani. 

A magyarázott mondat nem elégszik meg 
azzal, hogy valamelly fő eszmérőli ítéletét csak 
pusztán mondja ki;-hanem kívánja az ezt mu 
tató szók határát is pontosan kijelölni, mit az ál 
tal eszközöl, hogy a mondatot lényegileg alkotó 
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eszmék, (részek) teljesbitéselíl, mindegyz'k теле 
magyar-¿zó мы; ad, hasonlóan a’ датам/‚ш 
(szónyomozás). Ez egyszerü mondatot, pl. @gy 
мере! píllautunk meg, igy magyarázza: cgy sok 
feliil egybecsoportozott, рам, тиыб népet pil 
lantunk meg. Az ember le'ny, igy szélesíti: aha 
za't ò'nze’s ne'lkz‘il szeretó’ ember, fò'lötte rz'tka 
lény miudenha a vz'lágou. _A’ pusztán tekintett 
alany, mondomány és kötige = alkotó , _ eme 
toldalékok pedig magyara’zó re’szek. 

Мёьг egyet, mielött elóismereteinket bevég 
zenök. Láttuk: hogy melléknevekböl lnind mon 
domány, mind magyarázó telik. Mikor legyen 
pedig a’ melléknév egyik vagy másik értelml’í’! 
küzünségesen így határozzák meg: a’ melléknév, 
mondomány akkor: ha utána áll az alanynak; 
magyarázó pedig, ha elôtte (Vajda). _ Igaz u 
gyan, hogy mit mi is mondani akarunk: végered 
ményben majdnem ez: de az értelmesség oká 
ел‘! (mert mások viszont így tanítanak: akkor áll 
a melléknév elátte az alanynak, ha csak ma 
gyarázó szcrepet visz sat. Azt sem hagyván 
lnelyben, mint ismët mások vélekednek, hogy 
ez, és a ne’rmutató adna eligazitást , minthogy ép 
amaz elsó iránti tisztába jüvcteltöl függ ennek 
kitevése vagy elhagyása, s a névmutató csak je 
gye, a dolog igy vagy amúgy állásának, nem ре 
dig oka) szükségesnck Ищи}: más okfôbó’l pró 
bálkozni._ Mihez képest a mondat részeihó’l 0 
koskodva, minthogy azok Кбит némellyek z‘te'lók, 
mások magyarázók: 
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а) А’ moudomány-melle’knévvel (vagy, ha а’ 
melléknév=mondomány) z'te’ló’leg állz’tuuk. Pl. Az 
ember жар. 111’112 embert vizsgálat alá vetettem; 
а körülményeket, okokat kifejtegettem (тщат 
ban), s а2 okok egybevetéséból e végeredményt 
hozám: а2 ember = sze’p. Е szerént а’ le’t nem 
volt elóre feltéve. 

Ь) А magyara'zó melle’knéwvel (vagy, ha a 
melléknév nem mondomány) egészító’leg, ma 
gyara’zólag a'lh’tunk; pl. Sszse’p ember. 111 az em 
berról, kit talán még ezután fognék itélet alá 
bocsátani, ismertetéslîl, már eló're feltettem жер 
sega; t. i. az ember, kit én fülvenni, megitélni 
akarok, же}: ám. ‘ ' 

Ez egymástóli okszeres különböztetésnek 
haszna alább leszen Iátható. 

Ezek szerént а dologra! 



IzLsö ntsz. 

А’ SZÓEGYEZTETÉSRÓL. 

1. §. A magyar szókötésnek ez a része , azon впа 
bályokról Сан“, mellyek szerént alkalmazzák magokat 
а mondat többi (f6 és önmagyarázó) tagjai az alanyhoz, 
személy, szám és név-ragozási tekintetben, mìd'ön egy 
befüzetnek. 

2. §. Minthogy pedig az alanyúl szolgáló szók, leg 
rövidebben szólván, ue'v- és igeosztályból vétetnek: in 
lnen e rész két szakaszra oszlik, elvsó' а ne'v-, másodz'k 
az igealanyról tanítván. 

EL'sö szAKAsz. 

A NÉVALANYRÓL. 

3. §. Az alany, egyeztetési szempontból, magyar-a' 
zo'val , mondomáuynyal és ищем jöhet érintkezésbe: 
áhhoz ke'pest e пай islnét három czikkelyre oszlik, úgy 
hogy elsó’ a mondománynak, „изюм а magyarázók 
nak, [lari/badi): a kötö-van-nak alanyhozi alkalmazko 
(Ива feltételeivel ismertet meg..l 

ELsó CIKKELY. 
Ml MÓDON ALKALMAZZA MAGÁT A MONDO 

MANY Az ALANYHoz@ 
4. §. А mondomány vagy ue'v, vagy ige. Tehát 

ha név: következöket tartsunk meg 
Зайти: ne’zve(sze1nélyre nincs tekintet): 
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1) Az alamy eg , a moluloma'ny (яд/11‘ eg- , aluir ММ. 
Ekkor a mondomány száma alkallnazza таза“ az alany 
шить“; pl. az ember gyarló; a szobák alacsonyak u 
gyan, а’ bútrol: sem pompásak: de ez а szigoru gyógy 
mód természetéhez illìk (Szontagh). 

2) Az alany tò'bb , a moudoma'ny egg: ez utóbbi töb 
bes számba tétetik; pl. Debrecen, Pest, Pozsony és Езж 
tergam eló'kelö rendů vúrasak --- Magyarországon. Az o 
roszlán, farkas és tigris laegyetleneli. 

Jegyzet. Kivétel gyanánt áll azon свет, midön az ala 
‚ nyok mindegyike is kötszócskával köttetik egymásboz; midön е 

szerént ugyanazon "áltozatu állapotban maradással, megannyi 
teljes mondattá lehetm’| (Же! szaggatni; pl. agalamb is, a гуд!‘ 
is házì állat. Debrecen is, Pest is elsö rendñ váras; lnintha igy 
"olna: Pest elsö rendû "таз, Debrecen is (elsö rendñ váras). 

5. §. Ha a mondomány ige: számon ШИН, szeme'ly 
is tekintetbe jö. Tehát 

А) szÁM. 
1) Az ala/Ly egg, a mondománg [едет tò'bb is. Ezek 

nek meg kell egyeznìök az alanynyal számban (és sze 
mélyben); pl. Péter haragszìk. Ohajtanám, hogy vala/:i 

' vilà'gosan megmagyarázná (Kölcsey). Te nem segz’tesz át 
kozódnì (Vörösmarty). En függést nem билете/а, ismernì 
nem 1"0‚1;01‹7 nem tudok ‚ nem akarok. 

‘2) Az ula/¿y tò'bb, a mo/ulomáuy egg. Ekkor az alany 
különbözésnél fogva, a mennyìben az vagy tulajdonké 
peni szeme'ly- és dologne’v, vagy szeme'lyes ue’vma's: két 
szabály slárlnazik. Annakokáért, ha 

а) А мы ala/zy szeme'ly- e's doing/Lev; lnég pedig 
a) А nevek egymästól küló'nbò'zó' jelentefsůek: a mon 

dományîge többes számba jär; pl. Kazinczy, Kölcsey és 
Berzsenyl llervadhatlan borostyánt e’rdemlene/a. -Exal 
tált szerelemérzës és a rittervilági höskor nyf'l'oltul; pá 
lyát nekie (Kölcsey). А tudomány, szív, lélek s az 
emberi lélek egész folyama, а religio szent körében 
cwzceulráltattak. (u. a.) 
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J egyze t. 1) Mit fönebb az z's-röl megjegyzettünk . ide is 
tartozik.I 

J е gy z et. 2) Költó'inknél találtatik ellenkezö is, pl. Mert 
¿get a „б és a gondolat. Mi ennek okát a- szórendben találjuk; 
úgy , hogy ha az ¿get-et, a szó és gondola! után kellene „танк: 
ovakodva fogadnók el helyesnek; s ugy látszik: az érthetöség, 
logicai viszony megsértetnék általa, a mennyiben reminiscen 
tiánk, az ige alanyát fölkeresendô, nem igen fogna fölebb men 
ni а hozzá legközelebbi szónál , mi által az eszme csonkulást 
szenvedne — Ha azonban a mondományige többesbe швы“ 
tò'bbes szám képviseli mìntegy a több egyes eszme't, s а hallga 
tńt kényszeríti, hogy а távolabbìakra is emlékezze’k vissza. _ 
Mìért tétethetik pedìg egyesbe a mondományige , ha elñl állil 
агга nézve а szórendböl igy vélekedünk: Mondatban (l‘endes) 
elso" hely az alanyé, második a mondományé. De midôn a mon 
domány által képviselt eszmét akarjuk feltüntetni , _ mìnthogy 
természet szerént azt veszszük elébb észre, mi leginkábl) érde 
kel-kö-vetkezöleg ат is jelentjük ki elöször- a mondományt 
kell elsô helyre tennünk, és mìndenik alanyhoz (ha több is van) 
külön kiilön oda ragasztanom, azt kivánván a nyomatosság tel' 
mészete,-a föntebbi példában i’gy: mert éget a szó, és e'get а 
gondolat. — És vajjon prosaistáinknál nem találunk-e illy mon 
дают? А költö ezt czéljához képest használja fel,_így, vagy 

Y megrövidítve. Röridítéskor is meg kell az alanyoknak mal'adni 
ok: tehát egyik mondományt törli el takarékossági elvböl, s 
igy lesz belöle: Merz ¿get a „zó és a goud/:lul (Vörösmarty). 

ß) А „ev/2k egyjelentefwïek: akkor a mondomány e 
gyes számban marad; pl. erö és hatalom mindig дуба. 
Borzadály száll reám. (Vörösmarty). 

7) А nevel.' виду kò'lszóval kò'tve'lr еду/111118602.- а 
mondományige egyesben áll; pl. e'let @agg halál függ 
а’ kérdés megfejte'sétöl. Hasonló az z's-hez. 

в) SZEMÉLY. 
6. ё. На pedig x 
b) А tà'bb alauy szeme’lyes ue'v'más: `akkor azon ki 

vül, hogy а mondományige mìndenkor ltòbbes számban 
áll, а szeme'lyre пел/е КбуейсешбйеНгёЦврЬ meg: 

‘1) Ha a szeme'lyes ne’vmásol: klikt, mellyek- nyilva'n 
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kiteendők, első между z's van: a mondományige el 
ső személyű lesz; pl. Én és ti, sőt valamennyi ember 
lesz, kilenc órakor mind haza jövünk. 

J egyzet. De ha a két alany, mint-tel, hasonlitólag van 
egybekötve: az ige az elsőbbhez alkalmazkodik; pl. ő is, mint 
mi, eljő. De akkor látszik a mondomány is kettőnek s az egyik 
csak takarékosságból marad el. 

ß) Ни pedig első személy nincs (ne feledjük, hogy az 
alany több): a mondományige, mindenha, második sze 
mélyben áll; pl. Tz' e’s ő}: mindnyájan, valamint az egész 
váras is. előre fogta}; lovagolni, korán üdvözlendők az 
új főispányt. 

MÁSODIK CIKKELY. 

А NÉVALANYNAK, A kóró VAN-nah“ EGYEZ 
TETESE. 

7. §. А’ kötő mm (többes: mamák) ige, olly” tulaj 
donságu szó amagyar nyelvben, miszerént (rendes helyét, 
a mondatban harmadikat vevén) a mondol/tány alany/taxi 
viszonyának kifejezésére , sem állítólagos, sem tágadálagos 
alakjában, ájelentá' mód, jelen idejének egyes e's tò'bbes 
harmadi}: személyében rendesen, In' nem te’tetz'k; pl. szép va 
gyok, szép vagy, szép (van). Nem vagyok egészséges, nem 
vagy egészséges, nem (van) egészséges. - Mill)r nevet 
séges volna nálunk i-gy szólani: ezen járásban a ken 
dertermesztés sem nem van , sem nem nincsen sat. 
(Regélő). 

.l e g y z e t. l) Többi, minden módbeli ideje pedig kitétetvén, 
mindenkor , szám és személybeli változataira nézve, az ige 
mondomány elvéhez alkalmazkodik; pl. O boldog én! már többé 
nem vagyok olly árva (Vörösmarty). Az hogy Zrínyi úgy festes 
sék mint házatya : talán nem vala rosz gondolat (Kölcsey). 

J e gy z. 2) Vajda P. Magyar Nyelvtudományának 91. lapján 
így tanít: a van és nincs ige azonban, a harmadik szem_élyben is kité 
tetik, midőn azt akarjuk meghatározni: van-e? nincs-e? létez(ik)-e 
vagy nem létez a kimondott tárgy? pl. van könyv, nincs pénz sat. 

De mi e példa ellenére is megmaradunk kimondott elvünk 
mellett; mert úgy ítélünk, hogy az említett és azokhoz hasonló 
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enetekben а van лет kò'tige, minthogy vele sem kötiink semmit 
uz alanyhoz; hanem mondamány, jelentvén а pénzrôl: van ‘аду 
m‘ncs. Arra рейд hogy а mondomány valamikor elmaradna: pél 
dát nem tudunk.-Ez által azonban teljesse'ggel nem azt állít 
juk, hogy nem volna eset anyilván kitevésre; sötjegyezzük meg: 

Jegy zet. 3) Воду midön az ige állapotjegyzó'ben van: 
utána kite’tetik a kötô van; pl. tudva van, hogy Zrinyi Miklós 
Szigetvárnál vitézí'll halt meg. Rahul Mmm/r gonoszsággal. Há 
zaid le mmm/r rontva.-Itt is pedig, jegyezzük meg, nem min 
denkor-olly mulhatlan, hogy az e'rtelem, hiányzásuk esetében 
csonkulást szenvedne; sôt az újabb kor vissza látszik állítanì 
а sajátságos formát, melly hajdan illy esetben divatozott, s 
akkor semmi szükség a van-ra. Re’mn' t.i. régi nyelvemle'keinkbôl 
napvilágra hozta, hogy az állapotjegyzö идти változatok alá. es 
hetik, így: тайм, rakvá/f. E példa szerént tehát: házaid 107011! 
mik. Rakna’k gonoszsággal.- A mi kiilönösebben az egyes számot 
(van) illeti: aligha nem eröteljesebb a magyaros személytelen 
kitétel: мед/дуги‘, mint ez: mfg van fogva, 

HARMADIK CIKKELY. 

AZ ALANYNAK A MAGYARÁZÓKKALI EGYEZ 
TETÉSE. 

8. §. Az а1а11у magyarázói kétfélék: melle'la- e's 62310 
laos fâuevek. Amarra példa: не?) ember; erre: a bz'ro'jz'a 
igen becsiilelesen viselte magát, Minthogy már ezek,_ 
mint alább látandjuk, kl'ilönbözö sajátságaik miatt, еду 
szabály alá nem vonhatók: két külön pont alatt fogunk 
rôlok értekeznì. 

А) AZ ALANYNAK A MAGYARÁZÓ MELLÉK 
NÉVVELI EGYEZTETÉSE. 

9. §. A’ melléknevek ismét kétfe'lék, még рейд sa 
játsägaiknál fogva, szókötésileg külò'nbözök , u. 111. mz'ly~ 
lyense’gz'el.' és melmyz'sefgz'ek. Ezeket aze'rt ismét külön вза 
kasztjuk; azt jegyezvén meg csak elölegesen ‚ hogy mi 
vel ezek csupán обязали-115105 és sza'mz' módosulás alá es 
nek: az egyeztetés e tekintetekböl törte'nendik. 
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а) 

A MILLYENSÉGI MELLE'KNÉV És ALANY. 
10. §. A mìllyenségi (f6 és ìgenevì) melléknév, az 

általa magyarázott alanynyal semmi'féle, sem -szämi, 
seml viszonyragos щиты nem szenved, azaz: vele nem 
egyezik; pl.jó ember, jó embertá'l, jó emberek;jó 11111; 
nah. 

J egyzet. 1) Kive'tetik azon eset, mìdön nyomatosságnál 
Тора helycsere származik, тег! ekkor mind М: nemü változást 
fölveszì, pl. a lengyeleket, а pártosoknak hirdetteket, az его" 
kormány Siberiába. küldé. —— Ifjat kerestem, kit szeretheték , de 
lit , идёт! és nagyra melzetßt (Vöx‘ösmarty). 

Jegyzet. 2) Vajda'nál ez van: „Illy esetben а melléknév 
äriímest ízeló't (névmutató) kap.“ Mi ezt Еду egészítjük Щ: 

и) На fönév elc’ítt volt névmutató, lesz itt is; ha nem 
volt: nem lesz itt sem. 

р) A. tulajdon név elött ha nem volt is: de magya 
rázója vesz; pl. Mátyás, az ò'ufejii sat. ’ 

Jegyzet. Fìgyelmeztete'sûl említjíik: hogy jól megkü 
lönböztessék ettöl azon eset, midôn a melléknév, mondomány 
nyá ‘дном/611, propositio logica alakban áll elöttünk a mondás; 
pl. nem jók az ifjak (Vajda szerént), jobban: az ìfjak nem jók. 

ь) 
MENNYISÉGI MELLÉKNÉV És ALANY. 

11. ё. А memzyz'se'gí (soksäg és szám) melléknevek- 
úgyét mielött eldöntenök: szükségesnek lzítjuk az ural 
kodott és uralkodó nyelvszokást elöadnî. 

Némellyek így szólnak: a számnevek után csupán 
egyes számot engednì meg-grammatìcusì pedanssäg; a 
honnan mìndegynek tartják, akár így szóljunk: hatvan 
{пища/г, akár igy: tì'l. gar-as. Többen, mint Fogamsí , а 
zon kivül , hogy ezt а régìek példájával támogatják, -a 
solxsa'gz' nevekkel bizonyítanak, mondván , hogy ezek és 
a sLzámnevek közt csak olly különbség van ‚ mint a hatá 

А rozott és határozatlan mennyìség közt,-a honnan leg 
jobb llróìnknál “пальма; ne’melly ember, mz'nden Мыши! 
elvitt az árvíz sat. 
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Mi e tárgyban következőleg értünk: 
1) А számnevekre nézve nagyon igaz, hogy a ré 

. giek , a halotti beszéd írójától kezdve, többször irtak tíz 
forintokat, mint tíz forintot ,- de nem kirekesztőleg. Mert 
olvassuk egy XVII századi könyvben : „De csak tehessed 
két awagy károm forintnak szerét" és а Be’csz' Codex ll-dik 
lapján: tiz laò'nyò'kletnyz', nem pedig: könyökleteÁnyL-E 
két forma közől csak egyik lehet helyes. Mellyik? Leg 
régibb nyelvemlékeinkből bajos meghatározni; annyit 
tudunk , hogy Sylvester nyilván hibáúl tevé ki az illy e 
gyeztetést: ke't emberek. Igy szól ugyan is: „Cum enim 
huiusmodi nomina per se satis distingvant numerum: ad 
vim , non verba respicientes satis duximus id altero sig 
nilicasse verbo. Sicut enim eíi'erimus: mms Ízomo; sic 
duo, tres, centum , mille homines = egy ember, Же? em 
ber , [zárom ember , tz’z ember, száz ember, ezer ember. 
Quodsi his iuxta latini szermonis proprietatem uti voles 
in orationibus: unus‘ñomo , duo liar/lines, tres domaines: 
egy ember, де’! emberek, [zárom emberel; etc., in patrii 
sermonis peccabis proprietatem.“ (Lásd az egész pontot, 
38. lap. Magyar Régiségek. Kiadta Kazinczy Ferencz. 
Pest. 1808). Ezen előadás után az egyes szám belges. 
Minket ez ítélet elfogadásában bátorítani látszik azon, 
szeréntünk nem egészen megvetendő körülmény, швы 
rént na'lunk kirekesztőleg mindenben a latin nyelv ural 
kodott; és midőn még ma is, midőn már nyeli/syste 
mánkban magunkat tájékozhatjuk, találkoznak,'kivált 
papjaink között, kik latin sajátsággal vegyítik beszédün 
ket , mennyivel inkább úgy kellett ennek a régi időkben 
lennie? Innen magyarázzuk mi, hogy a tres homines , Ízá 
rom emberek lőn; innen , hogy különösen a Bécsi Codex 
annyira el van latinismussal árasztva. Avagy, ha ada 
tok nem mutatnák is, hogy annak fordítói latin embe 
rek voltak: ők magok nem tesznek-e kiáltó bizonyságot 
magokról? Rut/L könyvében, hogy többet ne említsünk, 
mire mutatnak e’ szók: Kikből в’; az én gyermekeim isz 
nak’!l Nem nyilván az: e quibus el nati mei-ből van-e szóról 
szóra letéve? 3 " 
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2) А soksa'g-nevekre jegyezzük meg, hogy ezek is 
a latín formára vonatás mìatt levének kétéltüek; mi leg 
ala’bb igen hajlandók vagyunk а sol; emberelset, a multe'~ 
/lomz'nes képére és` hasonlatára hìnnì teremtve. S ezzel er 
röli véleményünket is midön kimondtuk (azon elvböl, 
hogy ke't perlekedö fél között, ha csöndesség másként 
nem eszközölhetö, еду harmadiknak kell szükségkép bi 
róúl föllépnìe; — toväbbá: a grammatìcalék vìlägában, 
ha az etymologia s nyelvszokás által valamit sem nem i 
gazolhatunk , sem nem kárhoztathatunk ,- szükség hogy 
a szép hangzat döntsön;-azon elvböl végre, hogy effe' 
le itéleteket, tekintélyes testületnek kell teljesedésbe 
vennìe,-tehát academiánknak) e tárgyakat illetöleg, kö 
vetkezökben terjesztjük elö javaslatunkat, meggyözödé 
sünk eredményeit: 

a) А sarkszám- és soksági nevek szakasztassanak 
külön , ‘аду inkább: ne engedtessék meg egy rovat alá 
vonatásuk. És 

b) А sar/:sza’m-nevel: теней csak egyes szám en 
gedtessék meg, ezt kìvánván a szép hangzat, rövìdség , 
divatozó józanabb nyelvszokás; e's hogy, vádolóinkénál 
nagyobb pedansságba ne essiink. .Ki beszél pl. így: sza'z 
_fullo/a még nem nagy nyáj. Кв’! harangokat küldtem á vá 
rasnak. Tz'z ké'bò'l baz/¿laat vettem. Ez lenne а furcsa be 
széd. Lássunk még egyet: mennyi bort ivott ked? tz'z 
ítce'kel. Hallottunk-e illyet valaha@ 

с) А „Magi nçvek után ‘дешевый: ugyan többes 
Байт is , de ügyeleltel mìndenkòr а széphangzatra. Kérd 
jük , nem szebb-e igy: sok amber olly nagyra Мг, mint: 
sol: embei'ek oll)r nagyra Щит“ Solá emberP/e gyültek az 
щей/ага. . . Az a sok la! sok nyekegés! mìntha különben 
is nem elég l: volna egyes lörzsszavaìnkban, ha master 
se’ggel nem szaporítjuk is. 

—- Még egyet. 
Föntebb úgy láttuk, hogy az alany, a mz'llye/¿se'gz' 

mellc'Ãue'v-töl független volt: méltán csodälkozhatnánk te 
На“, ha е rendes útról el kelle-,ne te'rnünk а wle/myz'se’gz‘neve 

n 
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kért, öket а köz törvény alól kivevén. Mivel érdemlették 
azt? Vagy talän sajátság, hogy egyszeres határozottság 
gal meg ne elégedjünk;_hogy bár látjuk, mikép az 
emberszám tíz: de meg se hìgyjük addíg a tò'bbse'gel, mig 
az emberekben is ott nem látjuk ex superabundanti? Bi 
zony ez sajátsäg-tagadás . Végre is: nincs elébb való 
a szabatosságnál és szépségnél. 

J egy zet. 1) A vanté/L, kereszh, méltósááh, hivatal-nevelc 
magyarázói viszonyban állván egymással , a változatok csak az 
utolsót illetik, az elsôbbek pedig a magyarázók törvénye alá 
esnek; pl. gróf Szapáry Péter- gr. Szapáry Pétertö'l; Kolo 
nics püspöknek megparancsoltatott. 

J egyzet. 2) М1с1бп valamelly mandat alanyát, nem ma 
gyarázó melléknévvel, hanem egy következó egéàz mondattal 
magyarázom meg: e két mondat egybekötése’re szolgáló этим. 
zó névmás ‚ szu’mz‘ változatára ne'zve, а magyarázó melléknévröl а 
l0. ё. 1. jegyzetében elôadott módhoz alkalmazkodik, mint való~ 
ságos lnása az ott felhozott pe'ldának (az ott használni szokott 
névmutató helyét foglalván),_ de rag-ra nézve nem; mert az 
mint талии, mindenkor a renzo' a’ge'lò'l függ; pl. Mátyás H! önfe 
jünek neveznek.- Az orosz kormány, а lengyeleket, kik párto 
soknak itéltettek, Siberiába. számüzé. 

J egy zet. 3) E tárgyban, a sarksza'm-nevekre nézve, nyel 
vünk sajátsága ez: ha а 1f6 mondatot másik magyarázó mondat 
is kötetì: az ebbeni vìsszahozó névmás mindenkor többes szám 

ban áll; pl. sza'z ember bukott a. Dunába, kik közôl еда!‘ tíz sza 
badult meg. 

J egy 2 et. 4) A többi, melléknév szerů számnevek, a ma 
gyarázókhoz alkalmazkodnak; pl. háromféle buzát hozott. 

в) A (MAGYARÁZÓ) ßlRóijóNÉv És ALANY 
EGYEZTETESE. 

12. §. E tárgyban а20п kérdés körül forog a vizs 
gálódás: mi viszony van alakì “аду formás tekintetben 
(birtokrag) a biró személy és birt dolog közt? mert alany 
ìttzbirtok ,_ magyarázója pedig = biró személy képé 
ben jelenìk meg. 

A melléknév magyarázóról tanító pontban _ a mz'ly 
lyense’gíekne'l _ a „дадут-1126 ‚— — а mmlzyz‘segz'ekne'l pedig 

1 
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-maga az alzmy tette а kérdés tárgyát, melly utóbbìtA 
jól megjegyezzük- Emost [диет tárgyuu/lbau is, e’pen 
az alzmy a Ãe’rde's sarka, таз; pedz'g, mit ismét jól jegyez 
zünk meg , meunyíse’guevz' szellembe/L t. i. az alany alkal 
mazza maga't magyara'zójához , azon ‚ egyébiránt semmi 
lényeges különbségü megjegyzés-sel, hogy mig ott а ma 
gyaräzó illetetlem'il a'llott, itt némi tekintetben kis változäst 
ez is szenvedend , t. i. a logícaz'lag vállozoìt eszme’vel ala 
kz'lag egyezm' kz’vún. E szere'nt tanítmányunknak két ré 
sze lesz: 1) а bz‘ro'ro'lz', 2) az „туши. 

Mielött azonban hozza' fognánk: jegyezzük meg 1) 
hogy mikor birónév s birtok közti egyeztetés forog fen, 
az, egyeztetés ragblm nevezetesen атом-“36” ---törté- 
nik; 2) a birónév mindenkor személybelì egyse'get виду 
tò'bbseget lie'pvz'sel s respective úgy tekintethetik, mint 
mennyz'se'gne'v; 3) а birtokrag mindenkor olly állapotunak 
tekintetik ‚ mint a latin nominativas ‚ mellyhez még HZ 
lltán järulhatnak a vz'szonyragok, ta'rgyai a viszonyitó $16 
kötésnek. 

а) 
А (MAGYARÁZÓ) BI'RÓNÉVRÓL. 

13. §. Mìelött a szabályt elmondanók, lássunk pél 
dákat: 

„A biró ña ellopta а рар ökrét: de azért afalu ell'íl 
járói nem büntették meg.“- Bíró- vagy magyarázó föne 
vek: bíró, pap, falu.- Alakjokat tekintve, semmi kü 
lönbségl ezek s a ragatlan fönevek közt. -„Nyelvünknek 
elökori divatát tekintve: nem mondhatjuk, hogy az ter 
jedelmes lett volnaf‘ A bírónév alakja = nell (nali). 
Hogy amaz alak is, ez is jó: mi magyarok tudjuk. 

Innen a birónévre következô szabály keletkezik : 
lnikor két fönév ‘аду tétefik egymás mellé, hogy vala 
mellyik а másikat bìrószemélyx'il magyarázza, — vagy 
az alanynak birtokosát jelenti: akkor azon biró fönév 
vagy csak pusztán , ragatlanúl fog az alany mellett, vagy 
mással a'llńïbirtokraggal (nak, nek) a'llani. 
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-Gondolkozó ember elött , nem egészen ñgyelmet 
nem érdemlö tény az a ‚за? külâubò'zso" ‚оплаты, jelente' 
‚киев‘ míndegysege’re пейте.‘ lniért, hogy a külforma mind 
a latín nyelv szerénti nolninativusban, mind itt a bírósze 
mélyben egy levén, az értelem мёд sem egy? Erre mi 
illy feleletet találunk: mert a _fâne’v jelen esetben, ma 
gyarázó leve'u, magyara'zóz' terme'szettel bz’r. „Sze'p ember 
М!“ mondatban, а külállapot (forma, rag) ép úgy nem 
változik, s az értelem me'gis шеф/6110201‘. Ezt csak a 
zért hozók fel, hogy lássuk: mi mélyen gyökeredzik va 
lami sokszor а nyelvben; -mert efféle egyeztetés: 
uyelvszellem , вине}: pedz'g ода m'ucs! Miért teremtett is 
ten embernek б! ujjat, а tyúknak pedig kevesebbet’l 
Mert- annyit teremtett. 

Továbbá: szokásba jött nálunk а biró nah-ot eddig 
képvìselt hiányjelnek irásìnkbóli kihagyása, alkalmasint 
azon elvböl, hogy ha köz beszédben megértjük egymást, 
mìért nem irásban is, mìdön ott a гибка: gondosabban 
szerkesztjük. Анн legyen. Minket az elôbb említett elv 
egy új erösségnek juttatott birtokába, ha ugyan elfo 
gadható. T. i. a magyara'zo' , terme’xzettel nem vesz ragot, 
melly raghîány még sem jelöltetìk írásunkban; ugyde a 
bìrónév épen illy ragát elhagyó magyarázó: tehát ez sem 
szükség hogy megjelöltessék. Ha állhat, álljon ‚ а taka 
rékosságì mellé , ha ugy tetszìk, nyelvszellemen alapa 
ló erösség. 

-Még еду kérdés van hátra: mìkor kell a biró 
névnek egyik ищу másìk alakját használni? 

Ha az alany ell'íl, а magyarázó (bìró) másod helyen 
áll: ez mìndenkor a mássul älló bírragot уезд fel, pl. ña 
az {sten/nek. Ha pedig a magyarázó v. bíró áll elül : ak 
kor lehet ragos vagy ragatlan, a mint a szép hangzat 
kívánja, pl. a bìró ña, ‘аду: bírónak fia. - Ugyanazon 
egy alany elött рейд, több magyarázó is állhat,- így: 
a falu birója feleségének ña; a mìkor látni való , hogy 
a stilistica kívánatához képèst többen ragot vesztenek, 
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pl. a föntebbi példa egész hosszan így volna: a falunak 
bírájának feleségének fla. 

b) 
AZ ALANYRÓL VAGY BlRT-DOLOGRÓL. 
14 §. Hogy jól oldhassnnk: kötni kell jól; azért ed 

digi szokás szerént különböztessünk ; különböztessünk pe 
dig а bíró személynél fogva, mert csak így igazodha 
tunk el. 

A birtckszemély egy vagy több; a birtok is egy vagy 
több. Ezekből a következő eseteket viszonyithatjuk: 

Egy bíró -— egy és több birtok. 
Több bíró -egy és több birtok. 

Ezek említése után tekintse meg olvasónk az ety 
xmologiában a birtokragokat, s akkor figyeljen azokra, 
miket mondandunk. 

1) EGY BÍRÓ, EGY VAGY TÖBB BIBToK. 
15. §. Ide vonatkozó példáink Жду állanak: a zsidó 

Мы; а zsidó kázaí sat. Ezen szerkezet helyessége sen 
ki által kétségbe nem vonatik: azért a szabály így áll: 
az egy bíróu birtokos szerkezetben, а birt dolog, a bíró 
főnévvel , számban és személyben mindenkor egyezik. - 
Pl. a biró fia, ámbár a pap tyúkját és lovait ellopta: 
még sem büntettetett meg. 

2) TÖBB BÍRÓ, EGY VAGY TÖBB BIRTOK. 
16. §. E pontban a szokás két felé megy. Némellyek 

mondják: a zsidók házok , a zsidók kázaík. Mások ellen 
ben nem használják a birtoktöbbes ragokat, hanem így 
szólnak s írnak: a zsidók háza, a zsidók Íuizaz'. E kü 
lönbözés több nyelvtudósnál vitatkozás tárgya volt s ma 
is az.-Próbáljuk eligazítani. t 

Bi tn i c z L. egy tárgyban így szól: „A birtokos ne 
vekre nézve törvény az nyelvünkben ‚ hogy a birtoknév-' 
hez toldott személyragaszték a birószóval, -mint alma/a 
isme'tló'je számban megegyezzen , s e törvényt az egyes 
számban s a többes első és második személynél kiki híven 

' megtartja, de a többes harmadik személyre nézve megha 
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sonlanak íróink, némellyek írván: embereknele [el/:el: ё: 
lelkez'k, mások emberekuek [elke és [ей/гей.“ Е feleselés 
elinte'zése végett ах‘: jelenti utoljára kì , hogy csak az el 
só' Àelyes. 

E szabály úgy lätszìk a m'sszakozo' ne’vmások темпе 
szetén alapul; s a mennyiben igaz, hogy ezek tartozná 
nak számba/z is elözöikkel megegyeznì: nem volna ellene 
egészen lerontó kifoga'sunk; de nyelvünk alkotmányából 
állíthatunk elébe ellensz‘abályt, melly véleményünk sze 
rént hatósabb lesz; valamint nyelvtörténetì adataì mel 
lett sem kìsebb nymnadékkal `)'elenhetnek meg a mi 
éink. A o. a ke'tségesített többes harmadik személyre 
nézve 

a) ldéztetvén már, láttuk; de ismét a ta/:are’hasság 
elvét hozzuk fel , mellynek, hogy nyelvünk nagy mér 
tékben barátja: az egész mi'iben több adatai vannak eln 
litve. A takare'kosság elvét is pedig-szánmevz'leg. Em 
lítettük, s ismét mondjuk: szembetünövhasonlatosság 
van а birtokos szerkezet s számnevek potentialis egyez 
tetése , nagyobb mint а vìsszahozó névma'sok közt, söt 
mondhatnók, mindenik azon еду kérdés körül forog t. 
i. ha ki van már egyik szóban a többség nyilvánosan té 
ve, úgy hogy zavar, iránta, 5011а nem támadhat: szük 
séges~e, hogy ex superabundanti a másikban 15 képvi 
seltessük? А lehetö két felelet közöl lninden esetre csak 

egyìk lesz törvényes, s hogy’mellyik: azt a logica ere 
detileg а nem-re határozá. Igy e'rtiink mi а birtokos 
szerkezetröl is; annyivalìnkább, mert az ellenkezö Sza 
bály szerént, ha azt közönségesíteni akarjuk, tiz embe 
rek, szäz _fari/¿tok születnének. 

Elvünk védelmére nem tartjuk mellözhetönek azt 
sem: quod fieri potest per panca, non debet fieri per 
plura. Bär mennyire különbözöknek tessenek is egymás 
tól a természeti rendszabályok; de 5011а nem kell meg 
vetni az ajánlkozó alkalmat: öket, ha lehet öszrendesí 
teni, еду kielégítö okföre vinni , mi a tudoma’ny érdeké 
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ben mindern esetre csak nyereség, еду le'péssel közeleb 
bedvén általa а tökélyességhez. ‘ 

Ь) De azt mondják az ellenkezö véleményl'íek: a ré 
gi jo’ szokás ömellettök van: Telegdi , Pázmán, részök 
re nyujtják az igazságot. -Hogy ajo' szokás épen övék : 
а priori aligha megmutathatnák; a posteriori, példányok 
ból elvonva, igen kétségesen. Mert avagy honnan tud 
ják idézett szerzöik csalhatlanságát? Kielégitö okfö nél 
kül bajos elhatározniok. -De lássuk a nyelvtörte'neti pél 
dákat. 

A többek közt Pázmán hozatik fel, mint régi jo'. 
Kezet fogunk az állítókkal e's mondjuk: hogy nyelvünk 
fejlödése történetének, stilistikánknak egyik álláspont 
ját legméltóbb joggal tehetjük Pázmánra; плотный: hogy 
tudva levö emlékeinkböl itélve, a де’! ůalottz' besze'dtöl 
fogva, `kex'esztiil а Bécsi Codex korán, a XVII. szá 
zadig senki olly szabatossággal nyelvünket nem kezelte, 
mint 6; de épen ezt tudva mondunk ellent, ellenkezöink 
állitásának. Nem egyedül oda, ide is hajlik Pázmán. 
Avagy nem találhatunk-e рада: egyenlö számmal bár 
milly munkäjában, lnìndenik esetre. Elöttíink fekszik е 
gyik könyve. Benne olvassuk: „Én bìzony eszembe nem 
vehetém az elörendelt `bizonyságoknak fejtegetefsit, és 
úgy tetszik nekeln , hogy lnég talpon állanak а päpisrák 
mentse'ge're tálnasztott jelenségek (23. 1.).. . . Aképeknek 
és holtaknak tz'szteletz'ben éltenek (24.). A teremtett álla 
tok tz'sztesse’ge're сад-сана]: (33). A napnnk és elementu 
moknak sze’pse’ge’t мм" (34.). A Ae’pek tz'szteletz'ró'l sat.“ 
(Alvinczi Péter-nek iratott д’! leve'l Pázmáu Pe'tertó'l. Kas 
зап. 1741. 12.) 

De menjünk fölebb , íissük fel а Bécsi Codexet ; itt 
körül belül rátalálhatunk, ha csak gyaníthatólag is, hogy 
öseink mellyik szabályhoz alkalmazák magokat. Hogy 
mind két alak (Лёд nagy számmal olvasható: тьма, ki 
csak futó pillanatot vetettis belé. Van :jako/:Izak csordajla, 
-az assiriusoknak ke'mek,-próféták szájol: miatt; de 
van illyen is: medusoknak /iz'm'la (11.), assiriusok ereje' 
nek (12.), egyiptomiaknak számtalan serege, idegeneknek 
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o'talmaza'sára, mennyeknek istene, vizeknek teremtője, 
minden teremtetteknek um , határoknak ve'gez'be sat. 

Mind ennyi lie'lse'ges példák dacára, mi mégis csu 
pán egyiket, nem mint Bitnicz mind kettőt, s azt hagy 
juk helyben , melly kimondott elvünkkel egyezik. Te 
hát e régi példányok tévelyegnek?.. Igen, tévednek, s 
ezt erős hittel meggyőződéssel állítjuk még akkor is, mi 
dőn tudjuk, hogy Pázmán korában nyelvünknek kitünő 
egyházi divata volt; hogy ezen küzdötte, a mézajku szó 
nok, harcát még a latínúl irók ellen isx, —- sőt , mikor 
nyelvünk annyira hatott, hogy Roma is magyar bullát 
adna 1683. (Tdtár IlI. 242.) 

Erős hittel állítjuk pedig, több íróink ellenére, és 
mondjuk: hogy ez alakzat, mint a számnevekuél, ismét 
a latin nyelvből csúszott által hozzánk. Nagy sorsunk 
volt nekünk e kényurral; minden tudományos miveltsé 
günk onnan származott, de abban is határoztatott, s oda 
tért vissza. Csak egy példa kell tekintélyes embertől: s 
az értetlen sereg rohanva rohan utánunk. Igy a régi 
korban is , s nem volt ki a nép közől ellene mondhatott; 
mert tudomány és nép azon időben ellenkező fogalmak 
valának. -De hogy ne csupán hypothesisek tengerén 
járjunk: íme a példa , hogy hajdan is , csak az tartatha 
tott helyesnek, mit mi kiválasztánk. A Bécsi Codex szer 
zői vagy inkább fordítói , megmutattuk hogy nem bírák 
teljes hatalommal nyelvünket; és ki hinné, hogy e te 
kintetben mégis némi tisztában voltak magokkal, s látták, 
hogy többes számú bíró mellett, birtoktöbbes ragú vagy 
alany csakugyan latinismus? És pedig úgy van. Az idé 
zett munka 38. lapján t.i. az iró így szól: ellenségeinknek 
kezeÁbőL. . És vélnők-e , hogy mellette megmarad? . . .‚ 
Kitörli a k betiit, hogy kezéből-legyen, nem pedig a la 
tínnak szolgai nyomán: e mam'bns hostium nostrorum . . . 
Im e Inagyarúl nem egészen jól tudó megigazítja magát: 
s mi kételkedhelnénk-e, hogy e forma volt uralkodó egy 
kor,-- melly még az elszigetelt kolostorba is behatott? 
Mit teszünk több bizonyságot? Mi maradunk; és- hisz- . 
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szük- okszeriien s méltán igazságnak jó előre megke 
resztelt szabályunk mellett.- De 

c) Nem lesz célszerütlen a ma uralkodó nyelvszo 
ka'sból is látnunk egy adatot-Személyes névmások mel 
lett kétképen használtatik a birtokos szerkezet; u. m. 

a) Erdélyben a névmás többesben áll, mellette a do 
log (alany) egyes rnggal így: az ó'l: királya , királyai. 

p) Magyarországon meg van az eset fordítva, s az 
erdélyi szokás csak elvétve találtatik; pl. az o" emberök, s 
embereik ; tehát : a többség a birtokragban jelentetik. 

E két: adat összevetéséből következő eredmény áll e 
lő: nem szükségképeni, nem kívántatik tehát, hogy a 
birtok~többség, mind önmagában, mind bírójának töb 
bes betételével ‚—-— és így, kétszeresen is, kitétessék. 
Valamint a. o. Erdélyben vagy nálunk fölösleges volna 
így szólni : az ők királyaik; úgy tartjuk mi fölösleges 
nek ezt: a magyaro/t királyaik. Hisz a kettő közt csak az 
a különbség, hogy egyikben a ne’v maga, másikban an 
nak helyettese a magyarázó. 

d) Végre pedig nyelvtörténet és analogia mellé, sti 
listica is járulván: ama régi formára bátran keresztet 
vonhatunk. - 

Jegyzet. l) A viszontagló névmások, mivel úgy tekin 
tetnek mint harmad személy, egyes harmad személy raggal szen 
vedik magok mellett a bírt-alanyt, így: magam kertében — ter 
melt e szép gyümölcs.-Némelly úri emberek szájából hallhat 
ni: magam házamban; de ez abusus. 

J e gy z et. 2) A birtokos szerkezetre felhozott példák, mint 
látható , a két szót úgy egyesítették egymással, hogy a kettőből 
együtt lett egy alany, mellyre még azután következnék a mon 
domány; pl. a hazának szerelme =birtokos szerkezet =alany, 
mellyről még ezután mondhatom: tiszteletre méltá érzemény. 
Megválasztandó tehát azon eset, és egy általában összenemzava 
randó vagy épen ide vonandó, midőn valamelly magyarázott ilé 
Ielben, magyarázó mondani-a (interiecta propositio) gyanánt, töb 
bes számu magyarázó után, az alany (birtok) többes szám-rag 
gal jön elő; pl. afrancíák királyuk megölésében , igen nagy bünt 
követtel“ el. E mondatot bővebben taglalni a mandattanba tartozik; 
most legyen elég ennyit mondani, hogy itt fő és al mondat van; 



lGE-ALANY. 45 

этаж: а franciák ладу büut kò'vette/l- el; ez: l-l'rályukmegölése'ben; 
melly utóbbit, ha egész terjedelmében akarjuk kitenni: oda. szük 
ség ragasztanunk a Hra’lyuk elébe ennek elmaradt magyarázó 
ját: ö-t. Ennek kivetése vagy odagondolása kitünteti а mondat 
helyességét, "alamint azt is , hogy az illyfélék nem шпона!‘ а 
mondott szabály ай, jelen formájokban. lllyen példák: a ma 
gyaroli, (az б) királyaik koronázását Sz.-Fehérvárott iinneplet 
“ЭК; а francìáknak sok (б) ellense’gök van a szigeten sat. 

MAsonlK szAxAsz. 

Az I'GEALANYRÓL. 

17, §. Miután az eddigiekbŕil tudva van , hogy alany 
"аду magyarázóval vagy mondolnánynyal jö érintkezésbe; 
továbbá, hogy szóegyeztetéskor szám és rag esnek kér 
dés alá; mvábbá jelen tárgyunkat illetöleg , igealany 
magyara’zói csak e'geńalu'rozo'k, ezek pedig a mondottvál 
tozat alá még helycsere által sem esnek: világos követ 
kezmény , hogy szóegyeztelésì szempontból zfgealanyuyal 
csa/a mandar/cling szsó'vetńezńetz'k. 

Ezek szerént 

1) Ha az Маму egg: a mondoma'ny Minden/sor egg/es 
:zrímbau fill; pl. elmenni _jó. Nein részegeskednünk _ 
egészséges. Táncolni-jól esik. E példák némellyikében, 
mint еду tekintetre is látható, а mondománymelle'knév 
mellôl elmaradt e fönév: dolog. ‘аду tulajdouság , szó 
val: a speciflcält functie, s ez is sajátságára tartozik 
nyelvünknek. Van azonban eset, mz'dó'n Àz'le'tetz'k, még 
pedig @agg egg/es vugy tó'bbes sza’mban ,- melly esetnek el 
sö feltétele hogy 

2) Az ala/¿yolk tò'bbe/ß [еду/елей, hason vagy külön 
bözö jelentéssel. Es így 

a) Tò'bbes sza'mbau jár а mondomány e's mz'mlenkor k2' 
te'tetz'k, ha az alanyok különbözö jelentésüek; pl. va 
dászni, lakomázni, pipáznì közönséges, de nem egészen 
lxasznos dolgo/a. 

b) Egyes штаба” ja'r a 'mondomńwy ; lne'g рейд 
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a) Нет tétetik ki, ha igealakban jelenik meg, pl. 
pìpázni , fürödnijo'l esile (jól esô dolgok). 

ß) Akár tétessék , akár nem: mindegy; ha 
1) az alanyok egymástól i: szócskávald választvák 

el; pl. lopni is, ölni is kárhozatos és büntetésre méltó 
(cselekedet). 

2) Ha az alanyok hasonló jelentésl'íek; pl. hallgat 
ni, Íìgyelmezni sziikséges (tulajdonság az iskolában). 

MAsonIK ntsz. 

ASZÓRENDRÓL. 

18. §. A magyar szókötés szórend-tanító része’nek 
terjedelmi köréröl, a föntebb (l.) egyetemesen mondottat 
kifejtve, következö teljesebb alakban szólhatunk, mi 
szerint: azon szabályokkal ismertet meg, mellyek nyo 
mán kell valamelly mondatban elöjövö s jöhetö minden 
szót tulajdon , részint nyelvsajátság s logica мы meg 
határozott reudes,--részint az értelem különfe'le árnyék 
latai s módosula’sához képest, rendestöl eltérö, fölcse 
rélt, de a nyelv sajátságával még sem ellenkezö helyére 
гений‘, tekintettel levén a netalán elöjövö grammaticalis 
változatokra is. 

E meghatározásból önke'nyt kiti'ínik, hány szakasza 
lehet е résznek: t. i. kettö; иду hogy egyik a mondatot 
шуб (fö és nem f6) részek „идея, _ másìk ugyanazok 
módogult „гаммы! tanit, плену nyomatamal: neveztetik. 

ELsö szAKAsz. 

A RENDES szoRENDRóL. 

19. §. A föntebbinél is szabatosabban jellemezvén 
e szakaszt , közte és társa közt f6 különbség ez: reudes 
sorozsatban akker állauala и mandat re'szez', mz'dó’n ta'rsaz' fe 
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lett külò'nà'sen laz'lůntetm' egyz'ket sem alim-juk; pl. az îgaz 
isten téged e bl'ínödért meglátogat. Hasonló az illy szel 
lemíi mondat a háborítlan , indulat nélküli emberhez. 
Mint a folyamäban meg nem zavart tenger "не а rajta 
levô mînden kîs darabka forgácscsal egyenesen balad, 
sietvébb vagy las,sabban , sznkott medrében, 'a nélkül 
hogy egyiket "аду másìkat fe’lre mozdítná útjából , hogy 
hullámai zajongva hányatnának elébb vagy hátrább: úgy 
folynak , következnek egymás után a rendes mondat al 
мы szavaì, a hozzájok tartozó mellékletekkel együtt. 
S valamìnt haa tengert ellenkezô szelek háborítják meg, 
összezavarndnak folyásának vonalai, keresztülhasítják 
egymást s а lefelé sietö folyamot vìsszatartóztatja a vi 
har csapkodó ereje, mig а különben lassú menetl'í for 
gácskát jóval elöre tolja: így lesz az îndulati által nyu 
galmában megháborított ember elôadása is а szokott út 
tól eltérö , így Гоша“; mondatának részei egymást “1120 
gatnî rendes helyeikben. És valam'mt végre a tenger ily 
lyen ällapotja természeti szükségesse'gen alapúl: úgy 
fekszìk emez is az ember yszellemében, s mint a tenger 
erös szépsége bámulandó csodatüneményei а viharban 
tükrözìk elö magokat: úgy az emberi nyelv mìndenha 
tóságá is csak illyjellemzetes felforgatottságban tl'ínik fel. 

Nem költöì csaponghata's, de értelmes eligazodha 
tásra törekvés szülte e kitérést. Most ismét célnál va 

gyunk. Tehát: az ¿gaz isten bůnò‘de'rt идёт‘! megla’togat. 
Ezen egyszerii jóslást, mellyen így bizonyos stoìcus hi 
degség ‘Ш, miként tehetem, különbözö szempontból, tel 
jessé? Az isten, ki ìgàz, bl'ínödért fog téged megläto 
gatni sat. Illyen szellelm'í szabályokról tanít majd a 
uyomatos szo’rend. ' 

‘20. §. Világosság tekìntetébc’íl szükségesnek látjuk 
e szakaszt ismét alsóbb osztályokra Vinnì, ugyhogy a 
szókat elöszó'r mondaton ШИН, másodszor mondattá szer 
keztetésök állapotjában vegyük vizsgálat ala’. A. o. 
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I 

ELsó CIKKELY. 
А szÓK HELYÉRÓL MoNDAToN KI'VÜL. 

21. §. A magyar beszéd részeit a magyar acade 
mia, úgy hiszszük, az egymásra nem hathatás tekinteté 
bôl, három külön rovatba sorozá, ue'v, ige, és Àò'tszo' 
elnevezésekkel illetvén azokat s a két elsöbb rovatba be 

foglalván az úgy nevezett Ízatározo'kat is. 
Mi következö szempontból ereszkedünk е részek 

vìzsgálatába. Szo'reud forog fen, tehát: mikép követ 
kezzenek egymás után а szavak? Mik egymásra hata'ssal 
nincsenek, miket egymással viszonylatba nem tehetíink: 
nem is következhetnek egymás után. Mondaton ШИН 
(említök) а beszéd külön részei nem egy osztályba tarto 
zók; мы nìncs is helye а kérdésnek: mi rendben a'llja 
nak egymás után (név, ige , kötszó). ’—— Mindegyikre e 
zek közôl csupán тем határozataz' *) vannak hatással; 
мы‘: е cìkkely kérdése: mi rendben álljanak a beszse'd {б 
re'szeíuek e'rtelmí hata'rzataí за)?“ osztályol: flïnò'kez'llez ke' 
pestí’- Minthogy "égre illyen határozásaì csak а név 
nek s igének vannak: a re'szecskékröl nem taníthatunk, 
hagyván azokat а következö cìkkelyre, minthogy ök 
mondatokban jönek fel. Annakokáért 

А) 

А NE'V E'RTlçLMI HA’TÁIÈOZATAINAK NÉVHEZ 
KEPESTI ALLAS-RENDERÓL~ 

22. §. А fönév értelmét meghatärozza: más fó'ue'v. 
melle’lme'v (az z'gene’v is ide számláltatik), bz'rtokjelentó' 
ne'vma's, ne’vmutató és az úgy mondatott ne'v (Vîszony)-hu~ 
ta'rozo’. Ezekröl egyenkint: 

") Értelmí haiárvzlllûn mit kelljen értenì , az eddig mon-dottak 
ból tudható; de hogy itt épen nyilván kitételre van szük 
ség, mutatja azon eset, hogy ugyancsak a beszéd f6 ré 
szeinek vannak másféle határozatai is, nevezetesen: ragfal‘, 
s mellyekröl a harmadik l‘észhen tanítunk. 
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23. §. a) A _fó'lw'v fó'ue'vvel. _ Következô esetekre 
kell ügyelníink: 

a) Vezeték а keresztne'vnek, valamint а caládnév 
is a vezetéknek mindenkor elötte áll. Pl. Csomay Рай, 
Kisfaludy Károly ‚ Hodäszi Balog Endre. 

ß) Méltóság, hivatal utána áll a keresztnévnek. Pl. 
Hunyady János kormányzó. Pál apostol. 

Jegyzet. Gro'fs báro’, Летом; (de csak е három név) 
többször elñl is tétetnek; pl. Gróf Széchenyi Ferenc. 

y) Bìrtokos szerkezetben a biró személyé az elsö 
hely; pl. apám kertje. A kutyának sánta lába. 

J е gy z e t. A kivételt lásd alább. 
24. §. b) FÓ'ne'v melle'kne'vvel. 
A melléknév , vagy ha többen vannak, а mellékne 

из}: tartoznak megelôzni a fönevet; pl. jo’ ember. Az a 
tyának magy zerelme.--A nyomos, el лет fogult s Маши 
birálatról sat. Ellenkezö esetben magyarázói állásukat 
elvesztvén mondományokká válnak. 

J egyz et. Kivétetìk a nyomatossági eset, mit láss alább. ' 
Az eñ'éle, már többször felhivott metathesisekre azonban, e16 
ször és utószor, megjegyezzük, miképen ôket eredeti magyar 
kitételeknek egyáltalában nem ismerhetjük el, midôn világosan 
a német ,Soliman der prächtige‘ formájára alakíttattak. Kiveten 
döknek azonban nem tartjuk, csak javasolván a velök ritkán s 
megválasztva éle'st, mert sok helyen valóban éktelenůl jônek ki. 

25. §. c) A fó'ue'v Mrtokjelentlï ne'vmással. 
Minthogy mìnden névmás, és így а birtoko is, 

melléknév természetl'í: okszeres következtetés, hogy te 
hát változatìban is azokhoz alkalmazkodjék , következö 
leg elôzze meg a fônevet; de a nyelvsajátság szerint 
nálunk igy hangzìk rólok а törvény: Pronomina posses 
siva, dum objectum possèssum supressum est: enye’m, tz'e'd, 
дог’; dum vero objectum possessum expressnm occurrit, 
cum vocibus in unum coalescunt, et dicuntur: щита, 
adjïxa: вёл, eid , e’. vel ve' etc. (Jo-l1. Nagy. Grammatica 
L. Hung. p. 41). Ehhez képest hátul hozzáragasztatnak 
afönévhez így: anyám (enyéin anya), könyve (övé könyy.) 

4 
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J egyzet. Fölösleges az így egyesült szó elibe még a sze 
mélyes névmást is kitenni : En atyám. 

26. §. d) Fó'ne'v, uehmutato'val. 
Névmutatónak (az , a) állandó helye név előtt van, 

még pedig, ha magyarázói vannak a főnévnek, azokat 
maga és a főnév közé bocsátja, nem mint a héberben, 
hogy külön külön mindenikhez adná magát; pl. az em 
ber. A becsületes ember. А hajthatatlan s vesztegethet 
hetlen szigoruságú bíró. 

J egy zet. l) Ha nyomatossági tekintetből a melléknév u 
сайт’. tétetik a főnévnek: а névmutatóval mint élünk, lásd leebb. 

J egyzet. 2) Nem minden név elébe jár névmutató, sót 
az azt fölvevók sem mindenkor kívánják föltevése't. E pontot, 
ámbár inkább tartozik a выпуски-02651341, mindazáltal nem lesz 
fölösleges itt is megemlíteni. 

Közszab ály: A névmutató kitétetik a meghatá 
rozott értelemben vett név előtt, ellenkező esetben el 
hallgattatván. De jól jegyezte meg Vajda, hogy ez ke 
ringésbe visz, mert olvastunk is effélét: mikor van a 
szó határzott értelemben? felelet: ha névmutató van e 
lőtte. Mi e tárgyban így értünk: a névmutató nem hatá 
roz, mert különben meg nem foghatnák: miért hogy 
némelly név elől elmarad , s az mégis meghatározott je 
lentésű; hanem csak jel, mi megmutatja némelly, azt 
megkívánó neveknél azok határozottságát vagy határo 
zatlanságát. Nem a zászló foglalta el az ostromlott várat, 
hanem a ‘Их/6 nép; s a feltűzőtt zászló csak bizonyságte 
eo" arról, hogy az valósággal meg van hódítva. És vala 
mint némelly vár, azért hogy zászló fölötte nem leng, 
lehet 'a zászlót ki nem tűzöttnek birtokában: úgy van 
nak nevek , mellyek névmutató nélkül is határozott ér 
telmüek; mi pedig az idéz-ett szabály értelmében nem 
eshetnék. 

A jelenleg uralkodó nyelvszokásból következő sza 
bályok világlanak ki: 

a) Ne'vmutatu't nem vesznek szabály szerént az ollyan 
főnevek, mik már úgy is mint pusztán előttünk állanak, 
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lneghatározott értelml'íek, azaz: mellyek alatt nem mást, 
nem többet, hanem csak а jegyzettet érthetjük. Illyenek 
и lulajdon петли nevek (nem rekesztvén ki a kereszt 
neveket sem). Pl. Arpäd, Ma'tyás király, Franklin ,-és 
dolog neve/r; pl. Debrecen, Frankorszäg, Duna. -Illyen, 
mídlïu valamelly ne’v eze/:kel van' birtokos szerkezsetben. Illy 
lyen a megszólz’tás ,-bármelly dologra legyen az irányoz 
va; pl. ember, nézd e sírt. О fényes hold. 

Ki vétel. l) A folyó vìzek gyakorta meghagyják: pLEa. 
Dunán lánchíd épúl; de el is hagyják; pl. Tiszán, Dunán át 
kelt, de h\"î„szívet nem lelt. ‚ 

Kiv étel. 2) Fönebb mondók, hogy а tulajdon személy 
névmagyarázó melléknevei fölveszik а névmutatót. Kivétetnek 
innen: а rendelö számok, s azon mìnôségi melléknevek, mely 
lyek mintegy vezetéknevekké váltanak; pl. XIV. Lajos. Szép 
Filep. Bölcs Fridrik. Szent lstván. Oroszlánszívû Richárd. 

l Kivétel. 3) Ha a tulajdon személynév köz személyne'vvé 
válik: örömest névmutatót тени fel; pl. éljenek а Hunyadiak. 
De van illyen is: Platók nem minden században termenek. 

Kivétel. 4) А bírragos szerkezetre nézve ezt jegyezzük 
meg: [Баз ugyan hogy a mai nyelvszokás annyira visszaél anév 
mutatókkal, hogy "aló-ban rúttá válik általok а nyelv s pong-Kyo 
lává, oda is helyezvén, honnan e'rthetöség kára nélkül kimarad 
hatók; igaz mus részröl, hogy gyönyörů szabatossággal bír e 
kitétel: tud губит е nép, Atilla magva ezl az illyen fölött: az 
Árpád kardja volt hatalmas nem a Sándoré: de csakugyan van 
eset, honnani kimaradása a névmutatónak még most kirívónak 
tetszenék. Annálfogva а bírragos neveket megelözô tulajdon sze 
mélynevek elött, ha а’ személynév , per eminentiam , hangnyo 
matossággal adatìk, megállhat a névmutató; pl. а Péter kalapja 
veszett el.-Ide tartozik 

1. А szeme'lyes ue’vmás, pl. az ей örömeim hamar 
elmultak. 

2. A МПа/Ева ne'vmás, ha az alany elmaradt; pl. 
az enye'z'm (birka'k) jók. --~ 

b) Ne’v'mutatót az értelemhez képest váltogatva fel 
Vvagy nem vesznek: a hò'zò's szeme'lg; pl. ember, angyal, 
fili; kò'zò's dolog: pl. ország, va'ras, folyó; és ke'pzeletz' ~ 
двое/Е .’ pl. kedv, gyarlóság ‚ indúlat sat. 
‚ 4 i 
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1. FÖLVESZIK 

u) Annak kijelölésére hogy a név meghatározott ér 
telemben van. Abbau van рейд, ha az általa jegyezte 
се“: eszmét, а ЪбЫ), ugyanazon osztzílyhoz tartozóktól 
e'rtelmz'leg elválasztjuk а végett, hogy tölök megkülön 
böztessük ; pl. hozz pénzt;---hozd el a pé'nzt. Végy leányt 
feleségül:--vedd el а leányt feleségül. Igy az alanyként 
vettige is; pl. az emu' igen szép szó. 

ß) Mutató névmás után soha el nem marad; pl. Àdd 
ide azt а kontót. Ezt az újabb idöben így kezdik rövi 
dítni: axon ember , ki sat. melly mint látszik csak visz 
vszahozó névmás elôtt megyen. 

2. ELHAGYATIK 

a) Az értçlem határozatlansága esetén. 
ß) A bírragos szó elôtt, mivel az már eléggé meg` 

határozott értelmü. 

Ki v e' t el. 1) На а bírragos birtokszó fölveheti maga mel 
lé a bl'ró alanyt, s illy esetben nyomatosság alá esnék, pl. el 
vitték и ЖТЦПРЙШ. К. kiét'! F. Ll Pülz'ét. De ha ez nem történhet 
nék meg, max-ad a föntebbi szabály; pl. inge van tiszta, de швед 
Ã'endô'je nincs. ’ 

Kiv é t el. 2) Ha az alany kz'mutato' névmással van mondva, 
vagy ha ez maga van is: a bírragos szó elébe névmutató jö, pl. 
amaz а földje. 

Egyébiránt naponként szabatosabbúló nyelvi eló'adásunk 
jobb stilistáitól függ az illyen ingatag szabályok számát lehetô 
legkeskenyebbre vonnì. Mennyire elrútíthatják вышка: az eñ'éle 
.apróságok, köztiik az: én, t¢‘--: egykor adott Döbrentei mutat 
ványul elénk némelly darabkákat régibb íróinkból. Kazinczy ре 
Ydig helyesen vette észre, mìke'nt az azon idöben ne'mellyektôl 
-barbaruknak keresztelt ‘тот’ beszédben, szabatosság tekinteté 
bôl ладу szépség rejtezik; és összehasonlításából, mit “Не; а 
-névmutatókkali élésre to’n, bizton, minden tétova nélkül 1116.11‘ 
yhatjuk az akkor meggúnyolt férfiú (идет. 

27- §- e) Fé'ue'v ne’vhatározólahal. 
A fönév elneveze's alá sziìkség itt befoglalnunk azok 
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legjogszerűbb helyetteseit, a személyes nevmásokat is, 
s ekkor következő szabályok születnek: 

a) Tulajdonképeni főnévnek, meghatározója, még 
pedig minden nemü esetben , közvetetlenül utána tétetik: 
pl. ember miatt; még pedig úgy, hogy a nem önállók 
ragadnak is; pl. házba. 

Jegyzet. Némelly önállók főneveiket, az értelemhez 
képest ‚ bizonyos ragokkal kívánják. Így 

1) A hasonlító l'épest=hoz, hez, pl. erődhöz képest nagy 
munkát vállaltál. Ez azonban csinos beszédben maradható lehet 

ne így: kis erődhöz nagy munkát vállaltál. 111у szellemü 
2) A ne'zve=ra, re; pl. termetre (nézve) derék; de lélekre 

(nézve) alacsony. 
3) A határozó fog1m=tól, től (időre); nál, ne'l (dologra), 

pl. holnaptól fogva nem iszom bort. Ez eseménynél fogva kényte 
leníttettem elmenni. Imre kezénél fogva vezette ki Endrét. 

4) A gyüjtő egyiinzval, vel; pl. (ő) vele (együtt) ment 
el. Hasonló a képedhez. 

5) A helyhatárzok (mellyek egyszersmind igehatározók 
is, pl. kívül, túl), :r1-nel, pl. Dunán tu'l. Árkon Hmíl. 

Jegyzet. Ez a kettő elűl is áll, p. o. tu'l a Dunán. км: 
а városon. 

р) Személyes névmásokkal tétetvén öszve , azokkal 
elválhatatlanúl egyesülnek", még pedig mindenkor meg 
előzve azokat, így: alám, alattam. ' 

Jegyzet. l) Fölösleges illyen esetben a személyes név 
mást magát is kitenni, így: énalám; tealád. A hol még néha szük 
ségesnek látszik is, de valóban nem az, remélnünk kell, hogy 
az ízle's idővel kiküszöbölendi. 

Jegyzet. 2) Az önálló határozók közől kivétetnek a. nem 
ragadhatók: együtt, képest, nézve, múlva, kézen, gyanánt . fogva; 
továbbá a helyhatárzók közől ez: tájban, vagy inkább táján, 
pl. Balaton táján. 

Jegyzet. 3) A ragadók közől hasonlóan kivétetnek: 1m', 
‘и, abba', ig, ön, án; mert ezek személyes névmást nem vehetnek 
föl. Az o'g pótlékúl jár a hozzám-hoz. Az on helyett ez áll: rajtam. 

Jegyzet. 4) A kívül kétképen használtatik: kívülem és 
rajtam НИЦ. Illyen forma a nélkül is. Nélkülem helyett régeb 
ben illyet is mondtak: nálam nélküL-Azonban az első minde 
nikben jobb. Nem mondjuk: (‘ц/дитя?! nélkül,- miért mondanák; 
nálam мёд’?! 
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Az .IGE ÉRTELMI HATÁ’RZATAINAK IGEHEZ 
KEPESTI ALLASRENDE. 

28. §. Az ige értelmi terjedelme't meghatározzák: 
а) Az igehatärzók(össze- és nem olvadók). Köz sza 

bály: Tartoznak megelözni igéjöket. Következö bövebb 
kifejtésben lássunk rólok egyenként. 

1. KÜLÖN ÁLLÓK. 
и) Helyjelentâla. Ollyan viszonyban vannak az esz 

meegészítökkel, mint névvel a névmás: tehát a hol van 
az eszmeegészítök helye az egészhez, ott lesz ezeké is; 
s mert lételök logikaìlag elöbb gondoltatik: tehát elül. 
pl. Péter ott volt ,- mintha mondanám: Péter ‚взят/‘1126011; 
volt; s a szinháznak igét kell elöznìe , шеи; elöbb volt 
színház, mint bele mehetés. Közbeszédben ugyan mon 
datìk így: Péter volt szz’nha'zban, s ezt F ogarasi János 
(Svgqna) szinte helybenhagyja; de а logica едим min 
den esetben hibásnak tartja, szükség hogy tartsfa. 

.3) Idâjelentó'la- Ezekkülönbözö természetl'íek. Kà'zve 
{elle/n2] ige elébe csak e három jön; re'g, re’ge/L, regtó'l 
fogon, s csak а tagadásban válik el; p1. re’gtölfogva 
vágyom, ‘аду, nem vágyom Лат. Hátulra tenni „и. 
Kà'zvetve csak ell'íl: mz'kor, mz'dâu; pl. Mz'dó/a haza 
mentem. ’ 

‚ E112] is, ММ” is, közvetve s közvetlem'il járulnak 
igéhez: a többìek mind, pl. ò'ró'kke' ott vagyok nála. Ná 
la vagyok ò'rò'kke'. 

у) Mo'fljelentó'k ell'íl, pl. nem lehet vele „феи bol 
dogulni. /Hz’ában mondtam neki. 

Je'gyzet. A névbôl on, en képzövel származtakat a köz 
beszéd hátúl is használja, de ez csak akkor szép ha is van 016. 
па; pl. Lehet vele boldogulni szépen is; vagy ha a mondás ta 
gadó. 

а) Ашш, elůl is, мы is. Em мёд еньы‹‚ há 
tul pedig utánok személyes névmást is vehetnek. De ez 
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nyomatosság. Pl. bizou soha sem mondtam. Mondtam 
bíz én. 

s) Tagado'k, elűl, de már az egyszeres meghatáro 
zás elébe így: semmiképen nem mondtam. 

E) Kérdő/e , közvetlenül, csak a nem tesz kivételt; 
pl. holvoltál? hol nem voltál? 

J egy zet. A nem szó szerfölött nagy szerepet játszik min 
denkor a változtatásban; míg az előragos igét is elválaszthatja. 
Lásd alább. 

26. §. Az összeolvadó ígelzalározók rendes mamla 
to/tban- Í 

a) Állítólagos-an elűl s összeolvadva állanak; pl. ela 
megyek Pestre. 

b) Tagado'lagasan hátúl , elválva ; plv nem megyek 
el Budára. El nem megyel: más, nyomatos. 

J egy z e t. Micsoda lábon áll e kétféle határzó egymással? 
F. Igen barátságosan; annyira hogy a rendes, nyomatosságtalan 
mondatokban soha а rendet meg nem változtatják; nevezetesen 
az önállók soha nem teszik hogy az előrag igéjétől elszakadjon; X 
s ha valamelly mondatban úgy találjuk őket, már súlynak kel 
lett hozzájok járulnia. Ide improprius nyelven így mondhatnók 
ezt ki: Minden igehatárzó, ide értvén törzsök és származék sza 
vaikat is (habár azok úgy nem igehatárzók is), ha. a nyomo 
sító erő rajtok, a nyomatoslság pedig az előragon van: a ragot 
meghagyják az ige előtt; pl. jól elestem. - De ha sat. Lásd a 
lább. 

30. §. Az igék értelmi határzói: 
b) A személyes névmások. Helyök ell'íl van, de kité 

tetésök szépség elleni, hanem ha értelmesség kívánja; pl. 
e'n írok , -fölösleges ha csak egyszerü írásról van szó . 
mert már {rolt maga első személy. Ellenben, ha azt értem 
alatta hogy e'n igen, de Pe'ter nem: akkor szükség van rá. 

Jegyzet. l) Ne feledjük, hogy a határzók az igére лёг‘ 
ve ollyanok , mint főnévnek а melléknév; tehát magyarázók; a- / 
zért esnek azokkal egy szabály alá. Mikor e rend megváltozik, 
azt nyomatosság okozza; nyomatosság csak mondatban jöhet e- . 
lő: következőleg ott adjuk az illyen változatok felvilágosítá 
sát. - Ezt , hogy eszünkbe tartsuk. 

n 
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Jegyzet. 2) Mind a nevekre, mind nz ждет vonatkozó-` 
lag jegyezzük meg: mindegyik elött állhat egynél több határozó. 
lllyenkor azt тайник meg: а közvellen elsö szomszédtól vissza 
felé mindenik az utána esöt határozza , annak ló'n magyarázójá 
"á; — következo'leg minthogy mindenik kiilön külön а föntebbi 
szabály alá езды rendsorukat megváltoztatni egyáltalán nem ата 
bad, mert különben az adatni szándéklott értclem elferdül; pl. 
afò'lò'tte igen sze'p fülmileg-egy általában nem jó volna így: 
a szép fülmile fölötte igen. Mert еду az , hogy a fò'lò‘ml ign: а 
xze'pnek levén magyarázója, nem ott tartozik állanì; más, hogy 
az értelem máshová ütne, ha csonkasága kipótoltatik. 

MÁSODIK CIKKELY. 
А MONDAT RÉSZEINEK RENDÉRÓL. 

31- §. A cikkely, mit bevégzénk, azonkivül lmgy 
benne a logica vezéreivel is félreismerheltetlenek, ba'r ki 
nem jelentök (mit nem is volt szükség tenniink, inert ott 
elöfordult szavaink sajátsága annyira észszerú',hogy Шей 
ll'll e tárgyban me'ltán tekintethetik. Csak egy példa't: 
miért kell a melléknévnek fönevét megelöznie? Avagy 
nem-e: inert minden tárgyon elöször a tulajfIo/zság vehe 
tö e'szre, következésképen elnevezéskor ebböl kell kíin 
dulni г), inkább csak а nyelvsajátságot tanitotta, azt vevén 
tárgyaúl a vizsgálódó elöadás; ez, mellybe most léptünk, 
fôkép a logicán alapúl (ha az ide utasitott kötszókat ki 
veszszük). Ott szókkal, itt eszme'kkel lesz dnlgunk, a 
mennyiben a mondatot tevö részeket eszmekeletkezés 
rende szerént {так egymás után rakogatni; mert а fo 
galmak logicai „ушам! függése, a mandat külön részei 
ben is hasonló függést okoz. Illyesmi ugyan jogszerl'ib 
ben tartozik egyetemes nyelvtanokba; de egyesekben is 
lényeges részt foglalhat. 

Az átmenetel következöleg gondoltatik: Ад már 
tudjuk, hogy minden inondatban kell: alany, mondo 
mány, és kapocs (е ke't utóbbi össze is olvadhatván);ma- 
дуги-61.61: is vétethetnek föl; a mondott három МС‘: а leg 
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közelebb elöadott határozás szerìnt elosztottbeszédrészek 

közöl telik ki ,-magyarázo' pedig az értelmi határozók 
ból. Ezek helyét elôadtuk. Szükség mfír most hogy ama 
zok rendirôl is tanítsunk. Úgy de ez különben meg nem 
eshetik , ha csak (Же: nem viszonyítjuk; viszonyítás ál 
tal itélet й" elö,-- értelmes mondat; értelmes Inondat 
bau pedig három szükségképeni rész van : alany, mondo 
mány és kapocs. Szólunk tehát e cìkkelyben arról, hogy 
a mondatot alkotó , már határzóikkal ellzított f6 részek 
az eszmekeletkezés rendéhez képest mi rendsort tartsa 
nak a leírt mondatban? 

Megmondók fönebb (IL): hányféle része lehet a топ 
datnak, kifejtegetve’n ugyanott mindenik természetét. Def 
ngyancsak ott, a felhozott példában, van еду igénytelen 
szó-e m‘lógon -- mellyre akkor semmi ügyelettel nem 
vala'nk. Most aze’rt, azt érdeklôleg, ezt mondjuk: van 
ollyan eset is, midön valamelly eszme kihatäsi körének 
teljes kimutatására а mondatot (szükségkép) alkotó ré 
szeken kivl'íl eszmeege'szz’lö szót, vagy szavakatis hasz 
na'lunk, mik rendesen helyét, módját, okát, idejét ‘аду 
más köriilményeit mutatják ki а f6 eszme valahová kiha 
tásának. Ezek'nek is kell már, s lehet, jellemökhöz il 
lendö helyet mutatni; s az ìgazságnak részökre kiszol 
дамам“, logicus elôtt, nem kisebb fontosságú dolog, 
mint, hogy az alany törve'nyszerl'i helyétöl meg ne fosz 
lassék. 

Ennélfogva mi e cíkkelyben питал}: eló'szó'r а fô 
azsután az eszme határát kimutató re'szekröl; ve'gůl pedig 
az ide utasított kötszókról. 

А) 

А моышщ MAGYARÁZÓKKAL ELLÁTOTT F6» 
REszEINEK LOGICAI RENDE. 

32. §. Egyetemes szabály: A lnondat Ш részeinek 
álla'srende függ az es zmék elmébeni keletkezése rendé 
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től. A mellyek lételét tehát előbb gondoljuk, vagy tar 
tozunk gondolni; pl. a természetben, azok a leírásban is 
kötelesek a később származtakat megelőzni. Tehát 

a) Az alany létele elébb áll logice a mondományé 
nál: azért tartozik azt megelőzni előadási rendben is; 
pl. a halandó ember halhatatlan lelkú'. Ez a könyv Fáy 
Gyuláé. Én beteg vagyok. 

Jegy zet. l) Magyarázóiról a mi jegyzetek lehetnek, em 
lítettük eddig. 

Jegyzet. 2) Ha az alany több, a logice elsőbb rendű 
áll elébb; pl. apa és gyermek mind meghaltak. Logica elleni 
vétség volna így: gyermek és apa зап. 

b) Alanyhoz eszmében semmi közelebb nem állhat 
ván a vele érintkezésbe hozott, itéletkép kimondott mon 
dományuál; azért ennek, mondatban is, alany után kell 
következnie, így: a kutya háladatos állat. Péter gyalo 
gol. Várad megégett. 

J egy z et. Ha a mondatban nincs egyéb tag a lényegesek 
nél: közvetlenül következik alany után a mondomány; de ha esz 
meegészítő is van: akkor lásd leebb. 

с) А kapocs nyelvünkben - ha kitétetik-mie'rt áll 
végül? A latin középre teszi: deus est colendus. A latin 
így szól, mert e két tagot összeköti , kapcsokja , варили. 
Mi úgy véljük: ez esetben nem a nyelv alkalmazza ma 
gát a logicahoz hanem a logice a nyelvhez. Avagy pl. a 
latínnak nincs igazsága? ez esetet copulatz'o , a 526100 
pula névvel nevezte; magyanil kapocsnak mondatik: s 
vajjon a kapocs eszméje nem eléggé kifejezi-e hogy az 
est logice áll középen. Bizony más helyen nem lenne ka 
pocs, copula. A miénk hätúl áll, s mégis azt mondjuk: 
e hely logice övé. A mi copulánk nem kapcsol, csak irányt 
mutat, csak azt mondja: íme lássátok ez s ez tulajdon 
amaz alanyé volt (van) , vagy lesz! Avagy nem méltán 
vonult-e azért hátra egy emeltebb külön helyre, hogy 
szavát mindenki meghallhassa, mutatását megérthesse”! 
Ezért iszonyodunk mi a copulának kapocs nevétől, melly 
valóban acatholicus. Jó lenne újról, észszerűbbről gon 

'w dolkoznì.l`_,‘ 
ь 
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B) 

А Fó EszME TER’JEDELMI HfyrÁRÁ'r MUTATÓ 
SZOK HELYÉROL. 

33. §. Lpgìcai köz szabály itt is az, mit (A.) mond 
tunk, s ez olly tekintélyes, hogy a szükségke'peni ré 
szeket is elválaszthatja egymásmellöl,ha rá a logica fel 
hatalmazást adott; pl. színházba ment Péter; bárcsak 
ezt teszì, mit e másik: Péter színházba ment: még sem 
helyes; тег! elsö az alany-Péter-utána kell ríllnì a 
mondománynak; úgy de elöbb volt „мы mint menés, 
tehát а szz’nha'znak ha'trább kell lennie Péterne'l, de elôbb 
а mene’snél: annak okáért 

a) А személy, Юге az alany mondománya kîható e 
röt gyakorol; p1. kinek az alany ad, tulajdonít, küld; 
kiért valamit tesz sat. minthogy létele elöbb gondolta 
tik а mondománynál, azaz elöbb meg volt a természet 
ben; pl. a kiilde’me'l а szeme'ly- elsöbb helyen áll mint 
a mondoma'ny , így: Vörösmarty az eperjesì magyar tár 
saságnak Salamon királyából еду példányt НИМ“, 
sokkal okszerl'íbb, mintha célom nyomatosság nem le 
vén, így zavarnám el: Salamon kìrályából Vörösmarty 
küldött еду példányt az eperjesi magyar társaságnak. Az 
atyám nekem megengedett; jobb mint: megengedett ne 
kem az atyám. ' 

Ь) Az öszveg, mellyböl еду egyént kiveszek, elöbbì 
levén az egye’nnél, megelôzi azt; pl. én királyaìnk közt 
Dobzse Lászlót nem sokra becsülöm. Kem: én D. L~ nem 
Sokra b. k.k.- 

с) Az ok, mìért valami történik, elöbbi leve'n a 
történt dolognál, megelözi azt így: én téged jeles tulaj 
donidért mìndig becsiiltelek. ‘Чет: én téged mindig be 
csültelek jele tulajdonìdért. 

d) Az idö a dolognál , melly benne történik, elsôbb 
rangu, tehát elöbb is tétetik, így: senki engem ak 
kor meg nem vîgasztalt ; mert alany, a ki tesz: seu/Ez'. 
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tehát első helyű; engem, kire a vigasztalás néz , ennél 
előbbi: akkor,-az idő mellyben esett, elsőbb rangu a 
vigasztalásnak tehát csak az első helyes logicailag. 

е) А hely, hol valami. történik , hova valami irá 
nyoztatik, előbb tétessék a dolognál, mellynek szinpa 
(МЫ szolgált,s mi őbenne csak későbben született, tehát 
így: midőn Párisba mentem. 

Jegyzet. Ha két hely van, mellyek közől egyikből a 
másikba történik az átmenetei: az elhagyott lesz az első, így: 
midőn Párisból Bécsbe jőnék sat. 

f) A személy, vagy dolog, mihez valami hasonlítta 
tik, mint alap, a hasonlitottat megelőzi; pl, Nálam tu 
dósabb. 

Jegy z et. A mint megfordítja: tudósabb mint te. 
g) A visszahozó névmás főneve közvetlen előtte áll 

jon a nevmásnak , így : nem dicsérhetem azokat, kik sat. 
J e g y z e t. l) Birtokos szerkezetkor a bírószemély és visz 

szahozó névmás közé járul a bírt dolog; pl. az emberek száma, 
Н!‘ Europában laknak. 

J e g у z e t. 2) E czikkely szellemében találjuk mi azon el 
vet is, miszerint az úgy mondatott copula nálunk hátúl áll. Mert 
avagy nem tulajdonságnak kellett-e előbb lennie, hogy az vala 
melly tárgyról elmondathassék, s annak, az alanyra bizonyos 
körülmények közötti tartozása kijelentessék! Bizony a mi nyel 
vünk nagy mértékben philo sophiai; csak szükség, hogy músza 
vaink alkotásában is a philosophia elvét, nem pedig az idegen 
szónak szolgai fordítását tartsuk szem előtt. Mennyivel illőbb pl. 
orvosi kar, D. Kovács M. régi: orvosi tehelcégéne'la medica facul 
tas jelölésére ? 

Több esetet is hozhatnánk még elő, de elégnek tartunk 
ennyit is a végre, hogy megértessék célzatunk , midőn e pontot 
is, -tudtunkra mi legelőször, -fölvevők a magyar szókötésbe 
Innen is látható, mit kíván a logica , —- ha nyugalmunkat még 
semmi erő nem zavara -szavaink helyözésekon-Az efféle e 
gyetemes szabályok nagyot segíthetnek a kétértelműség (hyper 
baton synthesis) elkerülésére is, miben olly szabad szószerke' 
zetű nyelv, mint a miénk, gyakran belé eshetik, mint belé esett 
az ennél is szabadabb latin, különösen költői nyelv; hibázván 
azon közönséges elv ellen: minden szót ollyan rendben rakj 
egymás után , hogy hovatartozásuk egy pillanatra megtessék. -— 
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Így vétett az érthetóség ellen Horac: „Ubi „вы“; holpes pae 
nae macros ага“: dum turdos versat in igne“--'-versében, e he 
lyett: u. s. h. paenae arsit, _macros etc. mit némelly commen 
tatorai valóban meg is igazítottak (Qu. Horatii Fl. opera cum 
ìnterpretatione et notis L Desprez. Editio correcta. вы“ 1817. 
l. sat. V. 72.); így Ovid: „Mox ait: experiar“ e helyett: ait mox 
experiar (met. l. 222.). Olvasd meg mit mond а latín nyelvro'l e 
tárgyban Scheller (Compend. praelect. Stili `bene latini, impri 
mis Ciceroniani. Lipsìae 1785.). 

Mind ezekre ат: mondja talán valaki, mit годах-за} is 
mond (519mm Athenaeum 1838. lsô félév), ha ezek nem hang 
súlyos szók, a mondatban állhatnak akárhol , helyöket nem szük 
ség pontosan kimutatni; erre semmì ok , sôt ésszerůtlen, mert 
nem enged szabad játékot a beszédnek. Az ész csak мс kivánja, 
hogy azon szó, mellyre föke'p akarjuk a mások figyelmét füg 
geszteni , kiemeltessék. Mi hajlandók vagyunk az illyen 
szabadságot rakoncátlannak mondani. Az ¿sz nemcsak azt ki 
"ánja, mit Fogarasi mond; az ész törvényt is tart а gondolko 
zásban, kell tartania, különben észszerůtlenûl cselekednék. Sha, 
kérdem: a gandosabb elríada’sban követjük a gondolatok szülemlé 
se rende't, а bensô logicai processust: vajjon észszerûtlenûl cse 
lekedtünk-e akker, vagy а nyelvet észhez emeltük fel ’.I-Mert 
hogy úgy is észszerü (philosophiai) volna az elůadás, а mint а 
közbeszédben (elménkre az ideák) nyelvünkre a вы?!‘ elébb ‘аду 
késô bbenjutnak, — bárha kimondásunk nem "й is a nyelvsajátság 
ellen: kereken tagadjuk. Ez nem Богу nem philosophiai, de 
még elöadási választékosságnak sem nevezhetö. 

‚ C) 

34. §. Miért utasítottuk ide e §-t, megmondók. Tar 
tsuk meg tehát egyetemesen 

a) A laò'tszólaról , hogy 6k vagy alanyoknak és mon 
dományoknak, vagy elsö és másodrendl'í mondatoknak 
levén vagy összekötöi , "аду okadói, vagy viszonyjelen 
töi: közôlök némellyek elú'l, mások hátúl, ‘аду köze 
реп állanak, vagy némellyek ismét több helyen is. Név 
szerint 

a) Kötök; meg, e’s, ш; ŕközepett; pl. én e’s te 
elmegyiink; ig, mindenkor föszava után; pl. Beteg va 
gyok, а bátyám is az. 
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ß) Választva különböztetök : vagy-vagy, идёт -akár, 
sem-sem, azon szó elött, mellyre ‘тетей; р1. Vagy el 
megyek , ‘виду nem. 

y) Ellenvetök: de, úgy de, míndazáltal, me'gsem, 
pedig, Íaolott, ‚шлем. Íaülò'nben, me’gz's, а másodrendl'í 
mondat elején (nemcsak az ige , más szó elött is lehet 
nek); pl. hallottam, de nem hìszem. 

J egyzet. Külò'nben, рейд, mégis, míndazáltal utúl is 
állhatnak; pl. megpróbáltam mégis , bár tudtam sat. 

«9) Feltételezök: ha, ÍlogyÍLa, hacsak sat. вы! álla 
nak; Лист/Е szerìt tehetem,' elmegyek. 

e) Megengedök: bär, по/ш, jo'llehet: ell'íl; pl. Ba'r 
tudtam , de sat. 

.l e gyz et. Ezek: csakugyan, Мг, méga's , az általok kimu 
(мой szóknak utána is állhatnak; pl. Megtanultam mégìs; végre 
csalwgynn eljött. Csahlgyan eljött végre. 

Е) Okadók: mz'vel, mint/log , az általok meghatáro 
zott föszó elött közvetlem'íl; pl. mz'vel hallottam;--aze’rt 
‘ем! utánok is z elmegyek teńát. 

п) Tagadó: лет; mindenkor az általa mpghatáro 
zott föszó elött közvetlenl'íl; pl. nem megyek. Igy a ki 
záró ,se-se, sem-sem.--Meg нет látogathattam. 'l‘egnap 
sem авт/„2161; voltam. 

ó) Következtetök: mz'után, ell'íl; шт , axon/E62: 
kò'zben, tova'bb, атм“, után is; pl. édes atyäm, mz' 
után meghalt, eltemettetett. Mz'uta'u édes atyam meghalt, 
megosztoztu’nk. Tovább hallgatom „мы; а beszédet, sat. 

L) Világosítók: tua'uíz'llík, pe'ldáúl, ell'íl is hátúl is; 
pl. tudtam, t. z'. hçgy nem jö el, sat. 

и) Kérdök: ha’tka, Лот/ил, ell'il; рада“, llát, elůl 
is hátúl is, de így e nélkül soha; az e mîndenkor közvet 
lenůl á kérdés tárgyát tevô szó után ; pl. voltál-e már Pes 
ten@ Hogg/¿m töltötted а szl'innapokat’! Voltál-e МН E1 
jön-e шло”. 

J egy zet. l) AZ összeolvadó ìgeelöragra nézve mi hatást 
gyakorlanak? Fel. Mindnyájan, ‘(Лед pedig is, pedíg, meg, дв 
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mét synonimjaikkal együtt, ha a nyomosító erővel bíró szó u 
tán állanak , a nyomatosság pedig az igeragra esik , nem a fő 
igére: a ragot elűl hagyják; pl. a házat is eladta. Láss erről 
alább. 

b) Az indulatszók. 
34. §. Ebben mindnyájan megegyeznek (o és ah-n 

kívül) hogy értelemegészítőleg jövén a mondatba, csu 
pán teljesértelmű mondat mellé tétetnek, annak részeit 
soha egymástól el nem szakgatván.-Nem jó volna te 
hät így: mit-o ember-tévé]? hanem: mit tevél, o em 
бег? Nevezetesen pedig 

a) 0 és a}: szót előznek, így: о ember! s egymás 
tól soha el nem válnak , értődvén , hogy azért a szó ma 
gyarázóit rendesen fölveszi, így: o vakmerő halandó! 

ß) 0 és ull , névvel előzhet is követhet is valamelly 
teljes értelmű mondatot, így: 0 istennek mély bölcseségét 
értő lelkek, könyörüljetek! 0 erény! mennyire gúnyol 
téged, a világ! 

у) Vaj/za, óhajtó, вы], így: vajha“ lennél érzéket 
len , mint szikla. Bár rendesen о vagy ah-t is vesz maga 
elé; pl. о bár lennék érzéketlen, úgy nem vädlana'nak. 

ő) Hiszen, вы! mindenkor; pl. kiszen” megmond 
tam. x ` 

J e g y z e t. l) A köt- és indulatszóknak ezen elszámlált tu 
lajdonsági a nyomosított szók-ütésben is megmaradnak. ш azon 
ban legillőbb helyen láttuk a róloki tanítást. 

J e gy z et. 2) Bővebb ismeretet részint az előadástan első 
részétől, a tulajdonképeni (grammaticai) stilisticától, részint, 
és főleg a gyakorlattól vár-hatni. 

36. §. Az eddig mondottak vég eredményeűl követ 
kezőkben adhatjuk elő, a rendes mondat alkotó szabá 
lyait: 

a) A mondatot alkotó főrészek tétessenek egymás 
után logicai renddel. 

b) Adassék mindenik mellé saját magyarázója s ér 
telmi határozója (névnek, t. i. határozó é magyarázó igé 
nek határozó) természetükhöz képest, el'űl vagy hatál. 
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с)’ Az eszme egészítő részekre nézve (ha vannak) né 
zessék meg: vajjon, vagy a mondománynyal, vagy a köt 
igével nincsenek-e ollyan logicai viszonyban (pl. szár 
mazhatási elsőbbség), minél fogva logice azok előtt ér-- 
demlenének állási helyet. 

d) A köt- s indulatszóknak is szolgáltassék ki 
mind az egész mondatot, mind annak egyes részeit, mind 
az egyes szók összekapcsolását illetőleg-illendő helyök. 
Továbbá 

e) Az előragos igére nézve (minthogy a mondatban 
súly nincs: önkényt értetik, hogy csak a jelentő-mód jő 
het szóba, azért) szabály: A rag nem válik el. (Ez, ha 
nyomatos szóval kellene élni, így lenne; Ha a nyomosító 
erő az előragon , a nyomatosság az igén van: nem vál 
nak el. Így mond Fogarasi, de itt improprius beszéd.) 
Szónokra nézve: a hangoztatás az igére esik. 

f) Ha .az ige ragtalan s benne mind а három tag (a 
lany, mondomány, kapocs) egyesül: nagyon természe 
tesen első helyt foglal a mondatban. 

Ennyiből áll a rendes mondatok szabálya. Most pél 
dát: voltam a színházban. Teljes joggal áll első helyen 
az ige, mert benne mind a három egyesül. -A másikra: 
az úr most elmehet. És végre -ama föntehbi szabályokat 
illetőleg, egyetlent csak a nagy Kölcseyből: Csak az ő 
véhez rokon lélek alkalmatos magát a nemzetiséggel jól 
tevő érintkezésbe hozni. lme {вредны}; ezt: 

1) alany=lélek 
magyarázója = az övéhez rokon 
ennek határozója: csak 
2) mondomány = alkalmatos 
3) kötige = az elhallgatott van. 
magyarázó s határozója=jóltevő érintkezésbe hozni. 
eszmeegészítők=magát, és: a nemzetiséggel. 
Ha én ezen analysisre semmit nem tekintek is, köz 

beszédileg helyesen összerakhatom a részeket; pl. így: 
csak az övéhez rokon lélek alkalmatos jóltevő érintke 
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zésbe hozni a nemzetiséggel magát, s ki fogja azért sze 
memre vetni, hogy nem jól volna magyarúl? Ez Fogarasi 
tanítása szerint így is jó volna; de Kölcsey helybenhagy 
ná-e hogy logicáját így meggyaláztak? Kétlenők. Bizony 
a természet vezérel arra, mit most tanítni is kezdünk; s 
Kölcsey bizony nem vaktában állítá ama sort; érzette ő 
hogy a gondos előadás felűláll a közbeszéden; hogy an 
nak logica a lelke, s így lesz hogy ama szavakból csu 
pán az ő mondása állhat elő, ha а jó s Italgas nevezetre 
számot akar tartani.-Szólunk talán még erről egy szót. 

MÁSODIK SZAKASZ. 

A NYOMATOS SZÓRENDRŐL. 

37. §. Több helyen adtuk már ennek meghatározá 
sát, de mégis szükségesnek tartjuk , hogy szokás szerént 
bővebbé tegyük , név szerént mutatván ki mindazon egyes 
részeket jellemző adatokat, mik a csak odavetett faga 
lombtm rejlenek. A. o. a nyomatos szórend kérdése ez: 
micsoda helyváltoztatás, helycsere történhetik s kell hogy 
történjék a rendes mondatban előfordulható részint re’ 
szek, részint egyes szól: közt, ha a mondatnak nyugalma, 
csöndessége értél-mi nyomatosság, súly által, e vagy 
ama szóra nézve megháboríttatik? Továbbá, a tett új 
sorozat szerént, mellyík bz'r nyomos/tó erővel , mellyz'l; nyer 
nyomatosságot? Mi az academiai kérdés ezen pontját így 
értjük: az értelem s előadó akarat által nyomosító erőt 
nyert vagy nyerendő szót, az Iij szellemü mondatban, ho 
vá kell helyheznünk a nyomatoshoz képest? És ezzel vé 
ge volna a határkimutatásnak. De mi szeretjük az egész 
mondatot felfogni; ha pedig ezt tettük, illyen kérdés is 
adhatja magát elő: hát a nyomatosságon kívül esőkkel mi 
történik? Mi azért ezeknek is szándékozunk, a mennyire 
lehet , helyét kimutatni, s annálfogva a meghatározás ke 
мытье ezeket is befoglaljuk. 

Ül 
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38. §. Ezen elvnél _fogva ke't cikkely Штаб е azn 
kaszban , mellyek egyíke’beu a nyomatosság alá esö , ma’ 
sz'lau'bau рейд az azon kìvl'íli mondatrészekröl szólandunk, 

ELsó CIKKELY. 

A NYOMATOS MONDAT NYOMATOSSÁGI 
mászEmóL. 

39. §. Itt elsö kérdés az: mit hívunk u_yamosz'tó eró' 
nek mit nyomatusságnak@ 

Természet törvényén alapúl, a súlyerötöl, elménk 
akaratától (ha lehet így szólni) fíigg, mìllyen hatással 
legyenekl reánk a kültárgyak , ese||_|ények, viszonyok vál- ' 
tozásaì. Igy történik, hogy eszméink viszonyì közt is, a 
bennünket többiek felett érdeklö, társai közöl Меню! 

lkedik, uralkodói állást nyer fölò’ttük, míg шиной alá 
rendelt szerepet vesznek föl. Ez értelmì súlyt már mi ki 
is fejezhetjük , ha t. i. az erôt awazon eszmének megfe 
lelô szóra rá gondoljuk, söt rá teszszük. Szavalók ezt 
hangnyomosítással, hangsúlylyal vétethetik föl velünk, 
s minden egyes szón, külön külön, nem> csak akkor ha 
nzok mondattá egyesl'ílvék. A grammaticus igy nem tehet. 
Beszédeink célja íte'let. Hogy itéletet tehessünk, mon 
дат alkothassunk: arm legaläbb is két eszme kíva'nta 
tik, mellyek annyira föltételezik egymást, hogy egyik 
elvételével a másiknak is szükse’gke’pen el kell enyésznîe. 
Mint pedîg föntebb egy szóval érintök, а ‘mondat re'szeì 
közôl egyik mindenkor ige , úgy hogy míg а mondatban, 
titkon vagy nyilván , ez meg nincs, “(Лес sincs. Hason 
lítván ezt: az e'rtelem nem ele'gszik meg azzal, hogy az 
eszmék közöl egynek átndá az elsöséget (alany), hanem 
szükség hogy annak ira'nya, ällapotja, létele is kifejez~ 
tessék; mcrt mit ér az elsôbbség, ha hiányzik az eszköz ~ 
мс gyakomlhami (ige, mondomány)'l Igy kell az érte 
lemnek ат alzírendelt eszmék közöl egymásikat kiválasz~ 
lanì, fölebb e|nelnì,-föl ege'szen avfö „мы, de azon 
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han úgy, hogy ne az maga , hanem úgyszólván csakjobb 
keze legyen , s a többì közt elsö alattvalója. E szerint 
lesz e második szó is súlynssá (súly0sít0tt); pl. "annak 
egyes eszméim: az angolo/E, francz'ák, megverem ,- hallot 
tam а hírlapokból hogy a francia gyözött, nem рейд az 
angel; tüstént Жду szól bennem az értelem: tehát ezek 
Кбит elsö rangú lesz: afrancz'a'k. Elmém , mellynek meg 
tagadhatlan vágya mindenkor itéletre törekedni, azonnal 
kiválasztja а megmaradtak közöl, а mellyik e f6n`e'v lé 
t'ele’t, irányát, állapotját jelenti ki, --- tehát az igét, 
melléje teyén egyszersmìnd így: a fraucz'a'k megverte'ls. 
Kész az itélet. А másikat szabály szerént hozzäjok te 
szem: a fraucz’úl; megverte'k az angolo/sat. E mondatban 
Ю súly а francz'álL-on van, -a második a megvere'sen; 
mìnthogy pedig ez utolsónak létele csak annyìban jött 
u1, itéletbe , mennyìben amaz elsönek létele kívánta: sú 
lyosított, tehát szenvedö állapotú lön. А súlyosítottság 
sulyosító eröt tesz fel: tehát amaz elsönél súlyosító erö 
van, mit rá az én értelmem ruházott. Ez neveztetik más 
kép u_yomosz'to' eró'nek,--ennek következménye , mit má 
sik társa'ra gyakorolt: nyomatossu'gnak. 

40. §. Az elöhozott példából, "alamint az адоп fej~ 
tegete'sböl, elöször is kìtl'inìk, hogy nyomosított, ‘аду ` 
nyomosítás alá esö szó mz'udenlaor ige, mert ez jelent ir» 
rányt, állapotot, lételt, mit а nyomosított szónak kell 
tennie. 

J e gyze t. 1) Ha ollyan példa jône elö , mellyben а nyo 
mdsítás nam, vannak-ra. е szókat illetô szempontból esnék: ezek 
kimaradnak s csak oda kell öket érteniink;` pl. halandú (van) az 
ember, de csak testére nézve. 

Jegy z et. 2) Az eddig mondottakból az is nyìlván van, 
hogy minden “(Пес határozott értelmü mondás, — határozni csak 
határzott jelentésů ige képes; s így hata'rozallan mo’dra nyomosí 
tás nem eshetik. Annyival inkább , mert ez ‘Папу terme'szetu", min 
den illyes pedig a nyomosl'tás alól kirekesztetìk, következôleg 
а szahály így lesz teljescn: nyomosított szó mìndeukor ‚идёт-0:0” ma'. 
du’ ige. Мёд visszatérünk chez. 

5# 
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41. §. Воду a/ эту! így kétfelé oszwa vevé az aca 
demîai nagyon helyes. Eddigi 1‘даттайспзайпъг, Fogara 
si is , ki legbôvebben s nyomósnbban й‘: е ta'rgyról , hihe 
{Мед n szavalat nyomán, csupán egyet említ. Hìányosan. 
Van mandat, a legegyszerú'bb , hogy hangxsúly- alá (бы) 
szó is esik, kell esnie. Eddig igy tanítottak: а hangsúly 
allí esô szót nyomd meg. Nem elég szabatossággal. Vajjon _ 
ЧйпйеШ-е? s ‘вып egyforma'n? Tévede'sbe visz az elv.-- 
Igy kell szólanunk : а hangsúly kétféle: elsö és másodren 
(Ш. Amaz tartozik a nyomosító erel'í szóra , ez a nyoma 
losm. Helyesen; mert mindenikben van súlyt amabbanl 
elsö, ebben másod rendl'í. Azért a kimondást шею пуо 
matossa'got mìndeniknek szükse'g kìszolgáltatnunk. Ezt а 
szavalókért. 

42. §. Kérdés: valamelly mondatban mellyik szó bír 
nyomosító erövel’! Erre kétféleke'pen felelhetünk; egye 
temesen , a nyomosított, vagy igéböl indúlva ki így: min 
dent, mi az igétôl és vîszont, mitöl az ige függhét; kö 
vetkezöleg' a beszéd minden része (kìrekesztvén tehetet 
lenségök mìatt az ‘мышцам, továbbá az òiszveolvafló 
ígeñatározókat топ esetben , midön vagy összeolvadvák, 
‘аду elva'ltan hátúl állanak; mert ha elszakasztatás ese 
tén is elůl maradtak, lehetnek sôt lesznek is nyomosító 
erel'íek. Lásd alább.) а me'ghatározott módú igén kívülf 

‚ Közelebb térve így fejtjük meg a kérde'st: e kìmondott~ 
beszédrészekböl alkotott mnndat egyes részeî közöl az fog 
nyqmosító erövel bírni , mellyhez а körl'ílmények s értel 
mem az elsöbbség rangját kötendik, legyen az а mondat 
nuk akár f6, akär eszmeegészítö része s a nyonlosított а 
hoz alkalmaztntja magát. 

J egy ze t. Ezek szerént Штаты! а határozott mód s ‘Ша 
potjegyzö is, mellyekröl alább еду szóval emlékezendiink, mi 
szerì'nt mngok elé mìndenkor bizonyos határozott formáú pótigét 
"свиней föl. ` 

43` ё. Azon elöbb kimondntt elvünk azonban, mi 
szerint, a nyomosító és nyomosított egymás lételét úgy 
feltételezik, hogy egyik nélkül a ma'sík fen nem matad 



NYOMATOS SZÓREND. 69 

hat, bizonyos esetben nem gátolja, hogy mindketten azon 
egy szóban, nevezetesen az igében ne egyesűlhessenek. 
Mert, pl. ha van nyilvános következmény, bár nem lát 
hatom, mégis kell okának lennie, s felőle bizonyos lehe 
tek. Igy nem kell gondolni, hogy ez egyesülés által a 
nyomosító erő elveszett; csak elmaradt. De ez csak bizo 
nyos esetben , nem mindenkor történhetik; akkor t. i. ha 
а nyomositó erő személyes névmásra esnék, s csupán egy 
szerű , nem pedig összetett mondatban; pl. voltál színház 
ban? Itt az igébe bele' olvadt a te névmás,- mert ezt te 
hette-minthogy amondat egyszerü. De ha pl. kizárva 
tagadó lenne a mondat, melIy-szükse'gkép többszerű: nem 
fogott elmaradni, így: te voltál a színházban, nem e'u.--~ 
Igy, látszik, a kìvétel a takarékosság elvén alapúl, melly 
nek nyelvünk nagy mértékben barátja. 

44. §'. Grammaticusink közől ne'mellyek arról is ad 
nak szabályokat, mi úton kellene megtalálni a nyomosító 
ereű szót, s kiválasztani a mondatot tevő többek sorából? 
Fogarasi pl. a mondat ke’rdó've’ vagy tagado'vá változtatását 
ajánlja. Egyetemes jegyzetünk ez: ő egy hangsúlyos szót 
tart, mi kettőt; mind kettőt pedig ezek közől a kérdés 
által ki nem találhatjuk; pl. az oroszok megverték a tö 
rököket, és az oroszok verték meg a törököket, két kü 
lönböző szellemü mondat a nyomatosságnál fogva; azonban, 
ha az altt/ty iránt teszünk kérdést: mindenkor ugyanazon 
egy feleletet adhatjuk. A tagadó elv inkább segíthet cél 
hoz.-Mi is gondolkoztunk illyesmiről,-a nyomosított 
igéből indulván ki, de elhagyjuk; részint, mert nem olly 
egyszerü, részint s főleg, mert effélék nem annyira a 
szókötésre, azok ősszerakására, mint inkább resolutiojá 
ra, analysisére tartoznak. 

45. §. Változhatlan állási rend mi lesz a nyomosító 
ereű szó és nyomosított közti-Említők már, hogy mi e 
kettőt ollyan viszonyban látjuk egymással állani, mint 
alany, és mondomány vannak; ez elvünknél most is meg 
maradván, így szólunk: nyomositó és nyomositott' egy 
mással természeti viszonyúak, tehát a mint vannak logi 
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ce- természetes következési rendben-alany és mon 
domány: úgy kell ezeknek is lenniök. Ott első az alany, 
a mondomány utána következik: és így első lesz itt a 
nyomosító erő, második a nyomosított. E rend pedig, 
mint mondtuk , soha köztük föl nem bomolhat. 

46. §. Ugyancsak a közelebbi hasonlatból okoskod 
ván , minthogy az alany, ha vannak, magyarázóit is min 
denkor fölveszi maga elébe , azt mondjuk : itt is , a mely 
lyik fél teheti, nem mellőzi azokat el. Minthogy pedig, 
mint az alább említendő szabályokból nyilvánvaló lesz, e _ 
szabadsággal csak a nyomosító ereű szó bír: így kell ér 
tem'ínk ez elvet: a nyomosító erei'í szó maga elébe min 
(ienkor fölveheti magyarázóit is, s azokkal едут: fog 
nyomosítólag egyet tenni; pl. nem a nagy színházban ‘101 
tam. A mi csak onnan is kitetszik, hogy minden mondat 
ban annyi egyes tag levén , a hányszor változtathatom ő 
ket nem-mel , ebből csak kettő telik így: nem voltam-a 
nagy színházban , és : nem a nagy szín/lázban - voltam. 

47. §. Ezen elv s példa nyomán, miszerént t. i. a 
nyomosított nem fogad el magyarázókat, következik az 
is , hogy tehát, mivel közte és a nyomosító ereű szó közt 
semmi sincs, nem lehet, mi a hízakot pőtlaná, betölte 
né: a nyomosító ereű szó után kőzvetlenűl a nyomosított 
szó vagy áatározott módú ige áll, p. o. Nem-- a nagy szín 
házban voltam. Soha nem-voltam a рай-151 hídon stb. 

48. §. Ha nyomosító és nyomosított azon egy igében 
egyesülnek, a mondat pedig vagy kérdő, vagy parancsoló, 
vagy kijelentő : legelső hely mindenkor és változatlanúl 
бое’, р1. voltál a színházban tegnap”! Vidd a postára a le 

> velet. Vúltaz/zatlanúl, jól megértsük; tehát eleibe soha 
más szót nem tehetünk úgy, hogy az értelem tetemes vál 
tozást ne szenvedjen; pl. egészen más jelentésű volna 
mindenik mondat így: a postára vidd a levelet. Tegnap 
voltál a színházban? 

49. §. A 47. §-ì példában , figyelmes olvasó neveze 
les sajátságát láthatá a tagadó kötszónak, a nem-nek; mi 
nélfogva , egyszer a nagy szín/lázat , másszor a voltam-ct 
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elözte közvetlem'íl. Mìndeniket megnézvén а feńforgó е 
setek közöl: az elsö szót nyomosító ereu"nek ‚ а mäsikat 
nyomosítottnak találjuk; innen ez а tanuság: nep: és Ы!‘ 
за1гет, tagadó szók; ha а mondatban van nyilvános пуп 
mosító ereü szó: közvetlenl'il azt elözi meg; ha pedig 
nincs: б maga lesz nyomosító erel'ivé, ha t. i. a mondat 
lagadó szelleml'í. 

50. §. Az elsö szakaszban jellemzett rendes monda 
tot itt, föleg az alanyt és mondományt, továbbá а bìrto 
kos szerkezetet, és végre az elöragos igék -természetét, 
vizsga'lólag fogjuk е másodìk szakaszban fölvenni , hogy 
kìmutassuk azon változati különbséget, melly e Её! вза 
kasz közt létezik, аист jellemnél Тор/а, теПуЬеп az el 
válik amattól; mi is a megfordt'tácban ‘Ш. t. i. ezen egy 
máshoz állandó rendben--szorosan- tartozóknak meg 
lnutatott részek kölcsönösen meg Гоша“: helyöket cse 
rélnì. 

Ennyi elöismertetés után következik , hogy a мазь‘! 
ke'peni szabályokat adjuk elö. De hogy ezt annyival vi 
lágosabban tehessük; jó leszen е cikkelyt ismét kiseb 
bekre szakgatnì, mi fôleg abban áll, hogy az elörngos 
igékröl külön beszélendünk. Tehát 

A 

ALANY És MONDOMÁNY, 'roVÁ/BBÁ А Blnjro. 
Kos szERKEzETI szoK HELYvALToz'rATAsA. 

(Az ige egyszerú'.) 
51. §. ltt is azonban hasznos lesz két pontot tartanì 

Íigyelemben, t. i. egyesült-e а nyolnatos elözöjével ‘аду 
ваш’! Annak okáért 

а) 
На mind a nyomosító erel'í , mind a nyomositott ige 

kiilön szók, nem olvadtak egybe (megjegyezvén hogy а 
шт, vanuala, nyomosított ige ki nem tétethetìk):'köz Sza 
bály: a nyomositó eì‘el'í szó mìndenkor megelözì а пуо 
mosított ìge't, me'g рейд, ha vannak, magyarázóival s 
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határozóival rendes helyen ellátva1 és li'gy, hogy а lìatïrí 
rozo'tt módú ige közvetlenl'íl fog атак után -állani. Nève 
zetesen : 

и) А т0п‹10шйпу‚ ha benne fekszik az elsö súly, 
‘аду nyomositó erö: megelözi az alanyt, s közvetlem'il 
utána nem az alany, hanem а nyonlosított, mint az ö a 
lanyhozi irányát mutató ige, fog állani , ha kitétethetö, 
pl. hala/Ldo' (van) az ember, de csak testére nézve. Ап 
gyal vol/za az виде’, ha gyarlóság benne wem találtatne'll. 

Jegyzet. Fejtegetéskori eligazodásra еду utasítás nem 
lesz ñilösleges. На ollyan niondatok jönek eló., mellyekben а 
mondomány egyesůlt a найдем: törvényszerůségük megérthe 
téseért szükség , hogy öket elemeikre‘, пёс szakgassuk; pl. iza 
Iudt ó', de hiában. Ez ebböl van: à' /Liában szalndo' bolt. Akarván 
most több eró't adni a mondatnak, a мёда”, szaladó, Её: eszmét 
kíilönösebben kitüutetni,-- minthogy egyszeres mondatban csak 
egy nyomosító szó lehet: Ы: felé vágom így: б szaladó volt 
ln'ában „дым volt. Most am'az elsôben а штаб mondománynak 
akarván elso" súlyt adni, -a köz szabály szerint így Кв" öket 
rendeznem: мыши; volt 6. -tehát alany és mondománynyal he 
lyet c'seréltettem; --- majd összeírom Еду: мама: o". A másik, köt 
szóval igy ienne: de ln'a’ban szaladt. Takarékosság elvénél fogva, 
ugyanazon mondatból ат а szót, nlelly' tübbszörÍ is el6jön,- 
ha az érthetöség kára nélkül eszközölheto" , — kihagyom , s így 
{Ш е1б viszont az eredeti mondat: szaladt ä. de Íu‘ában. 

l ß) A birtok0s`szerkezef szavairóli tanítás épeh ily 
lyen úton s ide megy ki, minden sajátságaira nézve, meg 
felelvén itt a biró személy az amotti alanynak, -a mon 
domány szerepébe рейд а birt dolgot állítván (nb. ltt 
nymnatos ige nincs szükségképen а birtokos szerkezetet 
illetöleg); de azért a1. illyen megfordita's csak valódi mon 
datban jön el‘ö; pl. mímle/L tettez' használnak а jo' embernek. 

b) 

52. §, Ha a nyomosító erö' és nyomatosság az ige' 
ben egyesl'íltek: köz szabály az lesz, mit máx' föntebb is 
elöadtunk а 48-ik §-ban, nevezetesen: az egész mondatot 
illetöleg változhatlamíl övé az elsö hely. `Ott és a l¿IS-dik 
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§-ban az illyen eset lehetösége alkalmát is »eléggé kimu 
tattuk; `azéri: _nem> шагам egye'b fön , mint az olvasókat 
oda utasítani vissza.` 

Az ELÓRAGOS IGÉKRÓL, А вмгдъёз IGE Кбит! 
HELYCSERE TEKINTETEBOL. ч 

53; §. Az igehatárzók, szókötésìleg tekìntetvén, két 
félék. Mit, mìelött elnevezésöket is megadnók, követ 
kezöleg világosítunk fel. Itt van két 'rendes szerkezetů 
mondat: sze'peu Лилия, тедлшмд; mìndkettöben azon 
egy ige;---s az igék elôtt határzók állanak. A bennök 
levö szellem állító. Tègyük mindeniket tagadóvá~ (Fön‘ 
tebb emhtök ‚ hogy elvek világosságra hozatalában hasz 
nos és célravivö а нет szócska.) A tagadás mindenkor 
ellenkezövé, még pedìg, hasonlóan az elöbbihez, telje~ 
sen beve'gzett értelmüve' változtatja mindeniket, мы: е 
I‘nondatot is. Az állitó határzók tagadókká tétetvén, a két 
mondat így lesz: лет sze’pen, лет meg, igéjökkel: nem 
sze'pen Ímztá/c, лет meg/zoztáń. Amaz elsö , veszem észre, 
Воду irányät megtartá; de az utóbbi vagy elvesztette, 
уйду nem jól van magy'arúl. Elvesztenie nem volt на‘ 
had, тег! lám, атак hasnnló törvény szerint megma 
так“; temi:l a másìk áll meg, t. i. nem jól van magya 
rúl. S az ìgaz is , így kelletvén lennie: nem hozták meg'. 
A másìk meg е törvén'y szerint ez úton vesztené el iráb 
nyát, pl. nem énekelt “фен. Е vizsgálat nyomáh etárgy 
ban illyen ité‘letet mondunk: tnindén igehatárzó e két 
osztály valamellyikébe tartozik, tagadólagos mondatok- 
ban épen illyen ‚ямы tartván az általok meghatározott 
igéhez képest. Kikeŕesésökre ezen módot ajá‘nljnk. Mint 
hOgy рейд а nyelvszoktís, de 'az értelem is e határzók 
közôl egyik Га]: állandóan összeolvasztja igéjével, pnnyi 
la, hogy az elöragnak tekintethetik, a másìkat nem: 
innen amazta grammaticus összeolvadó igehatározóknak, 
vagy, alakjoknál fogva, eló'ra'goknak is печей, enekre 
nézve az egyszerú határzo' nevet tartván meg. 
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На már az ajánlott módon kikeressük az elöragha 
tározókat, következök lesznek azok: ай‘, be, el, fó'l, 
meg, le, In', же’! (külön , szerte , széljel), ò'ssze (egybe, 
együvé) m'ssza, leu”, _fe/m, [umn (itthonn), oda és ez: ha 
`za (pl. haza megyek) , melly aznnban nem покой olvad 
ni. A többî, ezeken fell'illevök, mind a ma'sodik oz 
tálybn tartoznak. 

54. §. Az elôragos igék mìkép jönek súly alan... 
Az elôragos ige'nek feltünö saja'tsága, hogy ke'rdö mon 
datban, а kérdés szelleméhez képest, tagada'sra tagadó 
nem-mel , állitásra vagy ¿glen-nel , vagy , ha a súly а ra 
gon van , csupán az ige eló'ragával felel , mi, ha egészen 
kìtennök, illyen formán lenne :_fò'lment Pestre? fò'l (ment). 
Нет maradt itthonn’! Nem(mgradt). Pestre ment föl'! Pest 
re (vagy, igen). Ezt tudván, a tett kérdésre, mig а bö 
vebb fejtegetés elkövetkeznék, általánosan így felelhe 
tiink: 

a) Elôragos igében, súly вы , túlnyomólag ,az ige 
is, az elörag is külön külön eshetik, egymás felett 
praedomìnálva. Nevezetesen рейд: 

Ъ) На inkább helyét, módját, idejét, körl'ílme'nyeìt 
akarjuk az állapotnak мишени: az értelmi súly , a ha 
tározottság nagyobb mértékben esik a ragra (mellyben, 
t. i. találtatik fel ama határzó tulajdonság), mint az igére 
magára, s е felett uralkodni fog атак. —- Szabály alko 
tásban мы: inkább ñgyelmezünk ragra, mint igére. 

с) На pedìg az ok meg van гашиша: az elv is meg 
fordúl, mint ez а példából ki fog tetszeni. Röviden е kis 
elözmény annak tudtára visz, hogy elöragos igék ke'tfé 
lekép vehetik fel a súlyt: magára az z'ge’re s az elâragra. 

55. §. Elc'íragot és ìgét mint kell egymáshoz képest 
rendezni’! A következökben ezt látjuk meg. 

Mìnthogy рейд е változtatás a rendes mondati ál 
láshoz képest történendik, azaz, az ottanì rend megfor 
dításával: emlékeztetésl'il az ott elmondott szabályt Бай!‘ 
se’gesnek látjuk megemlítnî elöször is. 
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Első ez: ha a mondat állító: az előraggá vált ige 
hulározo’ ей?! áll s igéjével összeforr; így: a macska fel 
mászott a fára. 

Második: ha a mondat tagadó: az elvált {делам 
roza’ ММ! áll ; így: a macska nem mászott fel a fára, 
vagy: лет mászott a fára fel. (Mind kettő jó.) 

Az itt alkotandó szabályok tehát e kérdés megfejté 
se körűl forognak: 

a) Az előrag az állító mondatban mikor áll МИ”? 
b) A tagado'ban pedig mikor elől? Fogjunk azért a 

vizsgálathoz. 

‚ a) 
56. §. Az előrag állító mondatokban hátúl áll: 

a) Ha a nyomosító erő (első súly) az alanyon van, a 
nyomatosság pedig inkább az igén magán , mint elői-agá 
ra; pl. a macs/:a mászott fel a fára; Péter jelent meg a 
színpadon (nem más). 

ß) Ha a nyomosító erő valamellyik eszmeegészítőn 
van; a nyomatosság pedigninkäbb az igén mint a ragon, 
pl. a fára mászott fel a macska. A színpadon jelent meg 
Péter. 

y) A kérő s parancsoló-mondatban, ha a nyomatos 
ság'inkább az igén mint tagján áll, pl. add át barátom. 
Irják le önök'(ellenkezője a tiltó parancs.)-Add át,pa 
rancsolom. 

ö) Miut, mz'lae’pe/z, hogyan aggódó szavakkal ellátott 
mondatban, ha ezeknél az első súly, nyomatosság alá 
pedig az ige maga esik, a minthogy máskép nem is le 
het; pl. nem tudom, hogyan gyógyul fel. Oka: mivel az 
effélékben, a mondat másod része kérdés alakú , mint ha 
így tennék kérdést fel magamnak: [nagyan gyógyul fel 'È 
Nem tudom, s így igen természetes , ha nem csak a fel 
hívott, hanem egyéb kérdő szócskák után is az ige, mint 
kérdő mondatban szokott, elválik előragátúl s azt hátúl 
bocsátja; pl. tudom, Mny ember halt mea". Hallottam, 
ki utazott el. 
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I egyzet. A hátra eső rag, s igéje közt még közbevetett 
szavak is állhatnak , így: kinek mondtad azt a dolgot meg? Nem 
tudom, hogyan „типам olly hirtelen meg. 

s) Ha két igehatárzó levén egymás után, nyomosító 
erő a másodikon, nyomatosság pedig az igén van; pl. 
holnap kétszer írom le aVVesselényi pörét. Akár ha a két 
határzó közbe veszi az igét, pl. kétszer írom le holnap. 

E) Ha az, első súly osztó swim/¿even , nyomatesság pe 
dig igén van; pl. két száz forinton vette meg. L 

n) Tiltólagos kérő mondatban , ha nyomosító erővel 
a tiltó szó, másod súlylyal pedig maga az ige bír; pl. 
пе vidd át. ' 

ô) Ha kérdő mondatunk ollyan tulajdonú, miszerint 
rá nem az előraggal, hanem más fajú határozóval fele 
lünk; pl. mikor érkeztél meg? Tegnap'. 

’‚) На első súly, második fajú igehatárzón , nyoma 
tosság pedig az igén van, így: jo'l estem el. 

Jegyzet. Kivétetik: még, míg, majd, már, igen; mert 
ezek, bárha rajtok az első erő, másod súly pedig az igén: nem 
választanak; pl. igen elfáradt. 

Ez eredvények illyen közönséges szabályt állítanak 
elő: bár melly szó bírjon nyomositó erővel a mondatban, 
de ha az inkább munkál magára az igére, mint ragára, 
s annak ad nyomatossági súlyt e felett: az előrag utána 
esik igéjének , attól elválván. 

Jegyzet. Itt helyezetileg is megemlíthetjük, mit már fön 
tebbegy szóval érinténk: ha a nyomosító ereű szó után közvet 
len: is, ismét, ellenben s ehez hasonló synonymnmok állanak; e» 
szabály kivételt szenved, pl. Az atyám t": eladta házát. De ha 
nem a nyomosító ereű szó után állanak: szabályunk sértetlenül 
áll, pl. atyám is a házát eladta. 

-E kivételi szabály, ha az ige határozatlan formában 
van, egészén megfordúl; pl. az atyám is Ízázat adott el, 
és, atyám a'lzázát is eladta. . 

57. §. Van-e eset, hogy állító mondatban elűl ma 
rad az előrag, de azonban úgy, hogy igéjétől elválasz 
tatik? .. . Igenis, következő esetekben: 

a) Ha az ige részesülőben van, mert minthogy ez 
nem határozott mód, határozott módú igének kell szük 
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ségképen követnie а nyomosító ereů elôragot. Azv ide 
használtatni szokott ige: van, minden idejével , pl. meg 
van “Не. 

Ь) На az ige hatärozatlan módú (iniinit. mód.): ha' 
sonló oknál fogva, „мы már föntebb is emlékezénk, t. i. 
elöslílyns szót nem követelhet határozatlan módú ige. 
lllyen sege'd igék e végre: kell , fogom, вводит, akarom‘, 
me'lto'ztatom, гений, leńet, szíikse’g, z'lh'la, egyéb idö- s 
módbeli változataikkal együtt, pl. meg kell ütm'. Meg 
fogom iitm' sat. 

Jegyzet. lllyen esetekben 1 l‘e'rde’s kétfe'le lehet. Едут, 
теНуге felelet maga a1. Лёша. E7. а renden semmit nem változ 
tat. Másik, miknr a feleletet második {ай határozóval adjuk. 
Ekkor visszateszi a ragot igéje ele’be így: МЛ“)? tetszett elmen 
ni? Tegnap. 

E § szabálya innen nyilvánvaló lehet. 

ll) 
58. §. Az elvált elôrag tagadó mondatokban ell'íl ‘Ш: 
и) На lnondat két egymásnak ellenébe tett eszmét 

foglal maga'ban, s a nyomositó erö а tagadáson, пус 
matosság pedig az elöragon van, pl. ne ät vidd (hanem 
be). Nem elarljn (hanem beszerzi). Nem felmászott (ha 
nem le). 

ß) Ha a nymnosító erö а ragban, nyomatosság pe 
‘Еда tìltó szrival ellátott igében van, pl. й! пе vidd. 
Meg ne mondd. Le ne szedd. _ 

.l e душ et. Mondatìk ugyan így is: meg semmiféle embernek 
ne mal/dd,- де ez igen tekerv‘ényes, smîpségrontó s hnsznos [ем 
útba~ ìgnzítni azáltal1 liogy kiveszszük а szépség s törvényesség 
orsza'igából. 

y) Szinte a (î-val еду azon eset is, ha а nyomosító 
erel'í rag után ‚ az ige tagadással ellátva következik, így; 
а macska fel лет mászott ; mit már mint rendestláttunk. 

д) На az elöragos ige határozatlan módban van, 
входа”, temen sat igével ellátva s nyomosító erô а ta 
gadásban, nyomatosság pedìg а fölvett igében rejlik, pl. 
e'n nem szoktam megállani minden szóra. Melly egészen 
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ellenkezöje а fentebbi §-i szabálynak, —— ott “Лампа 
mrt, itt egyesíttetìk.`-- Ez kérdés esete'ben sem változik. 
Nem tetszik eljöni? Mìkor nem tetszett megjelenni’l 
Fonákúl van : 'mikor tetszett meg nem jelenni? amaz he 
lyett , melly természetesebb. 

' Jegyzet. Szükségesnek itéltl'ik, ‚югу az elôragos igéket 
így, kiilön “Лапша, mint két külön szót vegyük шагам alá; 

. mert különben bajosnak láttuk az értelmesen beszélhetést. Re 
méljük azonban, hogy mìndenki júra fogja értenì tettünket s e 
не: szóból ismét egg z'ge't olvasztand. 

Most térjünk ё: а még hätralevôkre. 

MÁsoDIK CIKKELY. 

А моышт NYoMATossÁçoly KII'VÚL Esó вЁ 
SZEI HELYEROL. 

59. §. Mi e szókat úgy tekintjük, mint а mellyek 
szellemì rokonságban állanak a rendes mondatok eszme 
egészítô részeivel. Bízvást aláírhatnók tehát rájok ne'zve 
is azon szabályt, mit föntebb azokról tanítottunk. De el 
vünk felôlök bizonyos tekintetben kiìlönbözô. 

Az röviden ezekben határoztatik: 

1) Tegyünk különbséget а mondatnk közt, Válasz 
szuk el nevezetesen, hol a hyomosító erö és nyomatos 
säg egy igében egyesl'ílnek, azoktól, mellyekben min 
denìk nyìlvánosan ki van téve (a van, fermészeteserr ki 
vétel). 

2) Az elsöbbrendl'íekre nézve,--mint föntebb is meg 
mutattuk, miszerint a mondatbeli elsô hely másé nem 
lehet, csupán övé,--határoztassék meg e tön’f'ény ш: 
hetlensége. [И ismét Fogarasival találkozunk. О е tárgy 
ban így szól: ha рейд az igének, mellyen hangsúly 
fekszik , elöraga nincs: akkor az ige legallaalmatosaöban 
elöre tétethetik. -Javaslatunk ez ellen csupán az: tö 
röltessék ki а legalkalmal'osabban szó, mint melly bi 
zonytalanságba vezet, выше lígy mint а рёШе: legna!) 
водит a sxz'nházbau; melly mìdön ezt akarja mondani: 
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voltam legnap а színházban, ezt is teheti: nem máshor, 
Ízanem tegnap voltam a színhäzban , s ettöl csak abban 
kñlönbözik, hogy értelmesítés végett vesszövel (,) van 
elkülönítve. Csak еду kevés gondatlansa'g, nyomtata'si 
hiba, a ve'sszö elmarad skész az egészen más értelem. 
Vigyázzunk Ё’ .. Helyes intés.--De szerintünk nem inte 
nì kell embert a’ve’tkezésröl , hanem a bůnre való alkal 
mat venni el.---Igy származhattak tégen is a vexatus l0 
cusok.---Az, hogy köz beszédben megtudjuk hangadással 
kiilönböztetni ôket , nem ok arra, hogy az írást ММ: 
lanná tenni ne igyekezziink. 

3) А nyomatosl szók utánî helyek am osztassanak 
aztán fel a többek közt akárhogy, valamint a másféle 
mondat, nyomatosság elöttì helyeìt foglalják el az azon 
kívüliek: megengedjük; e' kettöt ajánlván az íróknak: 
követését, a mennyîre lehet, a logicai menetelnek, és 
a kìfejezéshelì szabatos‘sággal párosult széphangzást, mi 
röl ‚ mint mar említök, а stilistica tanít. 

60. §. Е pontban határoztassék a. 0. és ide utasít 
tassék a magyar nyelvnek csupán a latin elött hátravonu 
ló szabad szóhelyezése. [Ц használták ат legjobb íróink 
is, a classicus Kazinczy, Kölcsey, k'ikröl, ha amannak 
Sallustja’t, ennek Berzsenyi fölöttì beszédét okkal meg 
vìzsgáltuk: bátran erösíthetjük, mit Kazinczy Dayka 
egyik odájáról mondott: így me’g nem zenge magyar laut! 

Hogy е szakasz csaknem mindenütt nyomában van 
F ogarasinak: egy részt tìszteletböl történt,--mert nyelv 
tudósaînk közt б egyedl'íl, ki а magyar Szóhelyzésröl 
legnyomosabban tanított зимы-дамп (1838 Athenaeum. 
Íelsö félév 13. szám); részint, mert mind egyetemesen, mind 
részletekre nézve gondolatink különbözök valának,-- 
mit elöadnì'szükségesnek láttunk. ` 
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нАвмАшк Btsz. 

А szóvlszoNYRóL. 
61. §. А bevezete'sben így szólottunk: а szók „Шо 

zása közelebbi és távolabbi. Amazt poaentiának, ezt й 
szonyítäsnak nevezök, melly az egymásra hatásban áll. 
Elsö esetben, így tettük а záradékot: а léti nyugvó 
egység vagy többégg-másodìkban az egymást határzó 
egyes eszmék kölcsönös hatása'nak, vz'szonyának, szóval 
lehetö legpontosabb kifejezése jö kérdés ан. 

Ez utóbbi tételt így fejtjük tovább. Viszonyítanì nem 
egyéb, mint két vagy több tárgyat, összetételi ‘Поп, egy 
mással érìntkezésbe hozni. “жопу s ennek fenállhatása, 
a Лёд-3:23‘ eszméjét szükségképen fölteszìk. Fíiggés csak 
ott létezik , hol vannak függök, és olly uralkodó tekin 
te'lyů valami pl. személy, ki amazok felett hatalmat gya 
korol, kihez a többi alkalmazkodìk. Mert a ‘выше: 
esak akkor uralkodói, ha annak kisége (mivolta) elis 
mertetik, s kíva'natai вы“ minden meghajól. Törvény, 
mellyre senki nem hallgatanem ér semmit. 

E nyomon, szókötésíleg így szólunk: тег: van füg 
gés, kell hogy legyen f6 tárgy (szó, eszme), melly тёт 
sai fölött älljon; de a hatalomnak ki is jelentésire, „ак 
ség, hogy almásod rendl'íek alkalmazzák magokat a f6 
höz; pl. a szók ne maradjanak ällandóul potentialis ál 
lapotjokban, hanem мы; alzíja magokat a távolabbi vál 
tozatoknak is, engedelmességöket, а f6 tárgy vagy szó 
természetì kívánatihozi alkalmazkodásukat kifejezô mó 
dosúlati küljegyekkel. Ha vonják ôket: engedjék mago 
kat vanatm', menjenek, még pedig úgy módosúlva, öl 
tözködve mintegy , mikép а hívó szelleme kívánja. 

A язык illy vîszonya müszóval vonzatnak (regimen) 
neveztetìk. А mondottak szere'nt pedìg a vonzat kétféle: 
activ és passiv; azaz: némelly szók (alkotó részek, esq 

l 
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mékäa vonzntban active lépnek fel, mások passive. А 
oliv az, melly vonzó erővel bír, melly hatást gyakorol 
a többi felett, mellynek kívánatára a tagtársszók közől 
egy vagy több is ezenvedőve', azaz vonzattá válik. Amaz 
activ vonzattal van e másodikra: ez pedig arra nézve 
passivval. 

62. §. Mi a vonzatás’.l Önkényt foly: semmi egyéb, 
mint a vonzottnak vonzójáhozi külső alkalmazkodása. 
Mi által esik ez meg? Ha а potentialis állapotu szó tá 
volabbi: viszonyfejező módosúlás alá szoríttatik.-Hány 
körülmény közt állhat elő grammaticai módosúlás? Ket 
tő közt, a mennyiben a módosúló szó vagy magában, 
vagy többek társaságában van. Fog-e ez a kettő egymás 
tól különbözni? Igen; még pedig 

1) Az okfó'kre nézve, mellyekből mindenik, mint 
eredvény áll elő. Ugyanis: változás halo' erőtől szár 
mazik: így a szón történt módosúlás is a rá munkáló e 
rő következménye. Ha a szó többed magával van s kö 
zöttük a legszorosabb , felbonthatlan viszony létezik: a 
ható erő nem másban , mint egyi]: vagy mási/z szóban rej 
tezik. -- На pedig olly szót is találunk a mondatban, 
melly, látjuk, hogy módosúlt ugyan, társaitól mégis 
függetlennek érezzük , úgy hogy az ő módosúlt léte még 
akkor is megmaradhat, ha társait mellőle elszedém, mi 
dőn-a föntebbi esetben egyik leromoltával leromlik a 
másik is: ez annak jele, hogy a módosító erő nem a 
társszók közt, hanem azokon kívl'íl, és így a mondaton 
is МИН van. Egy példával világosabb lesz. Öcséd nem 
jó lenne katonának: bár a húgom férjével már egy idős. 
E mondatban két kisebbet találunk. Bár a húgom fér 
jével már egyidős.- itt két szó legelválaszthatlanabb vi 
szonyban áll egymással, úgy hogy egyik módosúlati je 
gyének enyészeté, a másiknak egész lételét is maga után 
vonná'; -p'l. a férjével- ben, a ragot úgy megkívánja 
az egy idős, hogy mással egy általában nem állhatna, 
nem pl. nali», vagy ¿ói-1:11.* Szintígy ha az egy idős-t ki 

6 
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kihagytam: a fe'rje’veI-nek értelme nem lesz. Itt мы: 
а vonzó erö szo'ban, nyz'lván Идеи szo’ban van , s а módu 
sitót magában а mondatban nyilva'n fe1találtuk.---Néz- 
zük a másìkat: Öcséd nem jó [enne katonának. Ennek 
minden ereje, mint látszik, a len/¿e igében fekszik. Mily 
lyen tulajdonságú ez ige itt? Felte'teles szellemú. Úgy 
látszik azonban, hogy a mondatban smo', melly e fölté 
teles szellemet kívánná, ninos; annyira, hogy а neve 
zett jellemet illetöleg, ha társait mind elszedtük is mel~ 
lôle: а föltételesség mégis megmaradt, meg az e'rtelem, 
nem mint а mäsikban a rag eltörlésével. Söt hagyjuk 
meg a társakat, az értelmet módosítsuk, pl. lett vaina.' 
ez által a többieken mégsem követtem el jogsértést. 
.lele ez annak, hogy itt a vonzó, a felte'telesség oka lap 
pang s а mondatnak kívüle van,-- s melly , ha ища 
juk, nem fogfegyéb lennì a szóló akaratz-íhoz képesti 
mondute'rtelem/Le'l. Маг: egyszer `[019111506 , máskor múlt 
jò'vó' szellemben adám itéletemet az öcsérôl. Innen jö vi 
lágosságra, hogy Aez kétféle módosúlás, azonkívül, hogy 
okfejök különbözö 

2) Eredmc'nybe/L is Àíìlò'lzöò'zó' szz'nt б” тигйгй; egyik 
nek jegye puszta'n raga', lnásiknak ezenfell'íl még e'rtelmí 
is levén, ahhnz képest, mint az okföveli viszony vagy 
csak szói (НИМ) , vagy értelmi is (де/изд’) volt. 

63. §. А mondottakból következö igazságok fej 
lenek : 

а) А vonzó erö kétféle: szo'z' e's e’rlelmz', mihez ké 
pest a vonzat is e kettôre oszlik fel; valamint а vonzó 
és vonzott közti ‘viszony szóira és értelmìre. 

Íb) Midön a vonzott szóra 'szótársa hat: a viszony 
fejezés mo'dosz'to' raga/iban nyilatkozik; mihez képest а 
Szói vonzat, ragozász' vonzat nevet is viselhet. 

c) Értelmi vonzat alá nem viszonyragìlag, hanem 
értelmileg módosúlt (Мг, tert körülményeit, idejét, he 
lyét stb árnye’kló) szó esik; mi -az ige. 

d) E szerint a szókötés e részének két f6 наказан 
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lehet: мышц vagy ragozási штат, és ‘тем vz' 
попу vagy értelmi vonzat. 

64. §. Van-e helye tulajdofzke’pem' szókötéstanban 
értelmi vonzatnak? Szükségesnek látjuk, mielôtt to 
vább mennénk, e kérdést föltenni s megfelelni rá. 

A bevezetésben ezt mondtuk: а lélek, melly a szó 
kötést (щей, mellyen alapúl-a külsö, alaki változat; 
mert grammatica csak formále'k körl'íl forgolódik, a lo 
gìcait (eszmei viszony) segédú'l használja csak, hagyván 
annak fejtegetésit az elöadástanra, melly egy fokkal 
föntebb áll а grammaticánál.-A szókötés е kérdés. alá 
чет: része, mint az elöbb nyîlvänvalóvá lett, épen a lo 
gicán alapúl. 

Mikor lehet s kell, hogy а logica szókötésben helyt 
foglaljon’ê A föntebbi II. részben eléggé böven megmu 
togattuk, mert a szóhelyezés Чад)’ szo'rend azon része а 
szóköte'snek, mellynek szabályai logicán‘leginkább а 
lapíthatók; ott is azonban , mint la'tandjuk, csak bizo 
nyos körûlmények közt. Másuva kívánatai nemhatnak; 
de nem is követelnek ma’sutt e’rve'nyességet, тег! logica 
bensô, grammatica külsö. Innen az következìk, hogy 
tulajdonképeni szókötésben értelmi vonzásnak helye 
nìncs. 

Továbbá. Ugyancsak a bevezetésben , több rendbeli 
okok láncolata után illy eredményt ragasztottunk: „Így 
jö világosságra, hogy minden nyelv szóköte'se két --, ро. 
tentialiter egyeztetó' , és viszonyfejezöleg egyeztetö rész. 
re oszlik fel.“ E szerint az egész szókötésben az egyez 
letési jellem `uralkodik, még pedig mint kihoztuk, а 
lsiilegyezlete’sz'. Ill)r egyeztetés megkìvánja: а) hogy uyz'lva' 
nosa/a Ми)“ factor-ola közt törte’njék; különben ‘1116г 
mellyìk elmaradása az egésznek romlását vonja maga u 
tán. b) Ragozász'lag menjen véghez; különben egyeztetés 
nincs, nem lehet. Е két pont egymást szükségke'p köl-l 
csönösen fölteszi. 

Az értelmì vonzatra térvén: két pontot, egyeteme 
‚ 6* 
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sen nem tagadhatunk; mert van egyeztetek , van ragozás. 
De nem ide tartozó egyik sem. Nevezetesen 

a) Az egyeztetés nem külső, mint kivántatnék; ha 
nem belső. Ugyanis a) nincs két látható factor; ehhez 
képest ß) a vonzó factor nem szá, hanem y) a beszélő 
akaratja, az тает; minden értelmit pedig a logicába 
utasítottunk, s így értelmi viszony tulajdonképeni szó 
kőtés tárgya nem lehet. 

b) Ragozás is van ugyan; de az egyeztetés ezen ki 
nyilatkoztatása nem olly s'zellemű, hogy a szóviszonyé 
va] egy rovat alá tehetnők. Itt ugyanis nem a tulajdon 
képen úgy mondatott rag (viszonyrag), hanem azon fe 
lűl, azértelem hatási módosúlatát jegyző változat teszi a 
figyelem tárgyát, s az egyezés ebben nyilatkozik (pl. 
megyek , mennék, mentem volna stb). 

Ennek is, de meg, az eddig mondottaknak egyenes 
következménye: 1) hogy értelmi vonzat sajátképeni szó 
kötésnek nem tárgya; s méltán hagyjuk ki belőle, el 
lenkezően több s majdnem minden grammaticusainkkal. 
2) Hogy e rész csupán viszouyragoxásí vouzatro’l taníthat. 
3) Ertelmi vonzat, mint-hogy jellemző módosúlata azután 
járul az igéhez, miután már a ragozáson túl esett: fen 
tebb áll rangban a szóviszonynál, s logicai jelleménél 
fogva a stilisticába tartozik. 

65- ё. Ez akadályok elhárítása után járúljunk köze 
lebb a tárgyhoz, mit e rész homlokára tűztünk , a szóvi 
szonyhoz. 

Mi ezt ragozási штата!‘ nevezők; s e névhez ké 
pest úgy mutatjuk ki terjedelmi körét, melly szerint a 
vonzó beszédrészek azon sajátságaival ismertet meg, 
mellyeknél fogva а velők külviszonyban levő s Vonzásuk 
alá eső szókat e vagy ama módosító ‚мёда! kívánják magok 
mellé. Innen ezt mondjuk: activ és passiv levén а von 
zat, az egyes (mondat szavai egymásra vagy activ vagy 
passiv vonzattal vannak. Módosúlást, melly ragozásban 
áll , szabályszerim a ‚разы‘ vonzatú, vagy vonzást szen 
vedő szók nyernek. 
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66. §. Mil: a vonzo’k? mik a» полигона/г?` 
Szóvonzás következménye rag. i . o. vonzás вы csu 

pain mo'dosz’tó ragokat fölvehetö szók jönek: гей?“ ne’v és 
ige. Ezek lehetnek azért "onzottak, Következöleg: von 
zo'k mìndenek ,‚ mik csak kényszeritö befolyással îvannak 
a neve-.zelt (“еще”) beszédrészekre, mik azokm’lk értelmi 
мамаша lehetnek ; a mint ezt зад‘ helyökön látandjuk. 

деду z et. A név és igehatározó természetéröl, мы egy 
tekr‘nlelben vonzottakúl mutatánk be, minthogy а nyelvszokás 
némìleg megfordítva használja o'ket, saját helyökön különöseb 
ben fogunk szólani. 

67. §. Valamelly mondatot tevö szók рейд nem 
mind esnek vonzat alá. Nem névszerint azok, mellyek 
а potentìalitást és logìcát egyesitik magokban, mìllyen 
az alany és (fökép ige) mondomány viszonya; merit e 
-re'szben sajátság, nem logica tes'z törvényt. 

Mellyik lesz tehát Ушиб’! mellyìk vonzott?-n 
Valamint eddìg is alanyon, lnondományon e’s köt 

ìgén alapítottunk: úgy most is csak oda térünk vissza. 
T. i. azt állitjuk, hogy minden mondatban Ушиб а) а 
mondain/ing, szabály szerìnt, мёд; pedìg mind a ue'v', 
mind az ige-mondomäny, melly utóbbìban а kötige is e 
gyesl'il. Ez azonban nem аж teszi, hogy 6k ma'r lnagok 
vonzottá nem lehetnének; söt igen, mint meglátandjuk. 
Továbbá b) vonzók lehetnek г} m’ag'y/Lr/ízók , vagy a név 
5 igemondomány határozói. Es végre c) mandato/l Мой’, 
de csak bizonyos körhöz szoritva, a re’szecske’h s némelly 
eszmeegészitök.-Nem vonz а kötìge és alany. 

Tudnunk kell pedig, hogy e vonzási erô, sajátság 
olly válhatatlan a kijegyzettektöl, hogy még viszonyi 
tatlan állapotjokban sem („мать meg tôle. 

Mellyik szón gyakorolják pedig hatalmokat? ‘аду: 
hozzájok képest mellyik а vonzott’! Az, melly értelm'l 
terjedelmök határát (elöbb közelebbit, azután távolabbit) 
mutatja, melly kihatáuknak képviselöje. Nevezetesen 
pedig 

' a) Határozókho'l. képest vonzott az igemondomány. 
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b) Melléknév-mondományhoz марш, az eszmeegé 
„так közöl a lai/midst mutato’. 

c) Igemondoma'nyhoz képest az eszmeegészítö nevel: 
egyike. Pl. Ha ige a vonzó: а vonzott semmi esetre nem 
lesz más, mint azon fönév, vagy annak helyettese, melly 
alanyon és névmondományòn ШИН az eszmeege'szítök 
közt találtathatik.-Én szeretem öcse’det. Öcséd megdi 
csértetett мышцами stb. 

Jegyzet. Magyarázók külön, nem esnek vonzás alá; 
mert melléknevek leve'n , azok fönebb említett törvénye alá tart 
И!‘ magokat; p. o. a tam'tó megdícséri а sznrgalmas gy‘ermeket. 

68. §. Мёд némelly adatot ezek záradékaúl. 
1) Ragok, mik а vonzottak módosulását eszközlik, 

lesznek: helyg m'szony-, sza’m-, s az igékre nézve külö 
nösebben ñata'rozott formamg. Ezek közöl mellyik von 
zassék: elöszsò'r a szóló akarata, azuta'n a vonzó termé 
szete hatzirozza meg, 

2) A kérdésekröli azon köz szabály, mellyre egye 
temes nyelvtan szerìnt a természet vezérel bennünket, 
nyelvünkben is legelsö s igaz: а millyen raggal kérdez 
nek, ollyannal add а feleletet. Tehát: А házb/m voltál’! 
A házòzm. -Kie’ ez a könyv? Pétere’. — Kinek adtad a 
pénzedet? Миома/г. _ Kine'l voltál tegnap? A papna'l 
stb. Ugyanezt kell értenì а ragatlan alanyról is, melly 
re, ha rag nélkl'íl kérdezteténk, szinte rag nélkl'il kell 
felelnünk, így: Apagyz' volt tegnap nálad'? Apagyz', 
vagy: az stb. 

3) А Шопдайшпй vonzókat így osztályozzuk: _fó' és 
al re'szek, mellyek ismét alsóbb cikkekre oszlanak. 

nLsö szAxAsz. 

А (F6 nÉszEK KózóL, А) MONDOMÁNY VON 
zÁsÁRÓL. 

69. §. Amondomány vonzási ereje (а mennyiben 
tudva van elöttünk , hogy minden mondatban az alany 
bír f6 ranggal, következésképen а mondomány vonzási 
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tekìntetben is nekìe hódolni tartozik, a nélkül hogy az 
alanyra vìsszaható eröt követelhetne magának, mìlly й 
szonyosságot az egyeztetésnél, némell)T esetekben МН! 
tunk) soha nem a {б mondatban magában ‘аду annak f6 
részei közt, hanem azon kívül, az eszmeegészítök körl'íl 
gyakorolja hatalmát, még pedig az elöre megmondntt 
elvhez képest, mîndenkor azon~szón , mellyet a beszélö 
célja legközelebb hozott vele értelmì viszonyba. Illy 
szempontból ekkor, a tavolabbìakra semmi ügyelet, s 
ha azokon is látunk ragî alkalmazkodást, аж ìsmét maso 
kért, 'magokra nézve történìk; pl. а bu'zrit fölcseréltem 
árpávul. A két ragos szóhoz képest, az ige, mint von 
zó mondomán)T kétszer jö ügyelet alá,- mert egyszer 
где/шайб, máskor segz’tö ragot vonz ;A és e két különbözô 
rag, két különbözö körben , mondatban jön elö , s egyik 
a másìktól függetlenú'l. Hogyan kell е kétféle vonzásról 
értenünk: alább megmondjuk. ` ' 

А mondományt, mìnthogy kétféle: ne'v s ige, két 
külön cikkelyben veendjük vizsgálat alá. 

ELsó CIKKELY. 

А NÉVMONDOMÁNY VONZÁSÁRÓL. 
70. §. Mivel рейд ne'vmondornäny llìzonyos esetek 

ben fönév is, névmás is lehet; azonban ezek semmi sa 
játságos vonzással nem bírnak : szl’íkebb körre szorítjuk 
e cìkkely tartalmát, s csak a melle'Ía/:e'v-momlományolaat 
veszszük ke'rdés ala. 

Vonzanak рейд ezek а mondatbani eszmeege'szz’ló'l; 
közöl, s vonzzák аж а szót, melly velök olly szoros 
vìszonyban all, hogy elhagyása által, az elöterjeszteni 
мамаши eszme teljességét elvesztené. Erejök egye 
dl'íl a fó'nevelare hat, mellyeknek helyetteseì azonban le 
hetnek fönevi rangra emelt melle’kuevelz, ne'vmásol: s ige 
neve/a. 

Jegyzet. Az {двигает-е (mult és jelenrészesülo') szüksé 
давней tartjuk, rövìdség okáért megjegyeznì, hogy МОК mind 
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пуща" axon ragga! vonzanak, mellyel törzsökigéik; azért küliin 
rólok nem Родник tam'tani, eredetökhöv. utasítván а tudnìakarót. 

71. §. Történik pedig a vonzat ue'vkahírozo' mgi mo' 
dosula’s által. Az önálló határozók közöl csak néhány vé 
tetìk föl, valamint а ragadókból: némellyek innen az 
igékre szoríttatván. Ezek azok : fordz'to' (vá vé), где/шайб’ 
(t), Iii/Lato' (ból , böl). 

J egyzet. Mie'rt rekesztjük el а kz'hato't is: oka, тег! 
többek által használt illy példákat: Ã-ò’nyzvbò'l tuda's ,ff’jbó‘l 1111112! 
Ian, fattyú kinövéseknek tartunk. Van illyen: штаб: шт“! 
világismeret nem Бока: e'r, — s ez jó magyar mandat; de ez ide 
nem sorozható , mert a vonzó igene'v. ’ 

72. §. Azon közönséges szabályok, mellyek szerìnt 
bizonyos szellenn’í névmcndományok, е vagy ama név 
határozóval módosílják a velök viszonyított печей, а 
mennyire вы а nyelvszokásból, mint közönségeseket 
ki lehete vonnì, így következnek: 

1) Beh ató (ba , be) raggal vonzanak а де elöragns 
igéktöl származott igenevek (mnltrészesülö) és ez a mel 
léknév: имей/вез; pl. a testvér Mánuel önhugábu volt азе 
relmes. Bele untam a sok körneri bnmbaszt hallgatásába. 

J e gy zet. Igét illetöleg Маг! alább. 

2) Benmaradó(ban, ben) raggal vonzanak az (Ш 
hatatosságot, valamíbení foglalatoskollást, re’szveve’st, 
jártasságot s ezeknek ellenkezsó'z't, ~--továbbá tel/zetetlen 
se'get jelentö melléknév-mondományok, mìllyenek: aka 
ratos, bůnò's, bízalaodo’ , gyamis, gyakorlott, re’szes Stb; 
úgy ezek is: gyors. байт‘, fe'le'nla, nag , kz'csz'ny. Pl. 
Re'szes a király megölésében. Jártas а határban. Nagy 
‘жду а nagyokban,' bölcs vagy а kicsinyekben. Állhata 
tos föltételeìben. 

J egyz et. Jártas, z'smeretes és ezeknek ellenkezöi, ha Лау 
nevet kell vonzaniok, ат alapz’lo' (п, on, en) raggal is “так; ki 
vevén e szót: Imm, melly mindig benmal'adót тона; pl. Nincsefn 
ember а magyar hazában. Jártas a. Мин-м, vagy határban. E 
gyébiránt: a helynevehril láss alább еду külön §-t. 

З) Okadó (ért) газа! vonzanak a _)'ótállás eszme’ii 
szók, ha személyröl ,--a ńfêhulatos s ezek ellenkezôit 
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jelentôk, ha az аж kívánó téteményröl mondatnak; pl. 
kezes Pétere'rt. Háladatlan az elyett jótéteményeke'rt. 

J eg у z et, Aja’tálla’sz‘ вибй9 ha а lekötött tárgy is fenfo 
rug: azt más raggal vonzzák; pl. kezes vagyok Jánosért-20 fo 
rìntíg. Ezt`csak elölegesen. Lásd alábh. 

4. Köz е11&б’(1102 , hez) ragot vonzanak a давший; 
sńgot , lilq'landáságot, jo'z'ndulatáságot 5 ezel: ellenkezâz't je 
lentö névmondományok; mineml'íek: даты/нм , hajlalz 
dó, jo' , ниш , hideg, meleg , деду/08, szeh'd, Ãeggetléu , e'r 
гамму (indulatú) stb. pl. Napoleon sokban Ладони volt 
Nagy Sándor/wz, Caesar/wz. A miniszter, midön utólszor 
nála vale'k ‚ igen leereszkedó’uel: mutatkozott Ландш 

Jegyzet. 1) Hajlando’, ha személyre vitetik, iránttal is 
‘они pl. Hajlandóirántam; de a másìkban több sajátszerůség van. 
Ha реф; dologra néz: mindìg ráhatóval (ra , re); pl. Hajlandó a 
roszra (dologra). 

J egyz et. 2) Jo': épen illyen pl. jó vagy arra, mire sen 
И nem kër. Meleg, ¿mé/feng, {Мини járnak. 

Je gyzet. 3) HasonZo'-nak, ha ezt veszem ellenkezo'jeül: 
Ã-iilänbiizò', ez távalz’ta' (tól, töl) мёда! vonz; pl. Különbözö az 
én apámto’l. ' 

5) Határvet ö--z'g-ról láss 3 alatt. 
6) Ala p i t ó (оп ‚ бп, en)-röl szólottunk egyet а ben 

maradó alatt. Erröl is bövebben alább. 

7) Tulaj do nitó (пай, nek) raggal vonzzák , au'. 
alkalmatosságot , tartom'st , ártalmast , давить‘! , illendó't, 
kedvesse'get , szühse'gesl' , s ezel: elleulaezó'z't jelentö mellék 
nevek ‚ _- mìdön velök valakinek valamit tulajdonitunk, 
а szeme'lyt, kîre a.tulajdonitás néz. Illyenek pl. adds, 
alkalmathm, veszedelmes, unal/nas stb; pl. magyarúl tud 
ni , mìndennek, ki magyar alkotmány alatt él, szíikse’ges. 
Ködös levegö таят; az egészségnela. >Alkalmmr, katoná 
nah. Adós a papokmzk. 

' Jegyzet, 1) Alkalmas, „штаны“ s az illy jelentésüek, 
ha dologjelentô névró'l mondatnakzfelhata’ (ra, re) идём vonza 
nak; pl. Te nem vagy alkalmas azon térhes hivatalra. Szer atol 
vajságra. Ügyes a kapálásra. ` 

J e gy z et. 2) Kedvex, h'állhatlan eszmeůek: ей!‘ névhaœá- ‚ 
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года: is vonzanak , söt ez utóbbiak egyedñl azt látszanak; pl. 
kedves elò'tled, úgy Щит, а rabszolgaság eszméje, mint én 
elò'tlem kiállhatlan, vagy: 5уй1ё1е$ев.-—КИП/юная 11e/lem -nincs. 

8) Veszte glö (nn'l, пе!) raggal vonz minden má 
sod fokra emelt melléknév; pl. a bor jobb a víznél. 

J едут et. 1) Értvén , Воду e mellett az elsö fok ragzati 
tulajdonsága sértetlenül шагам]; pl. Péter hajlmldv'ìlb JIÍ’IUSÍWE 
Pálnál. 

.l е gyzet. 2) A mint-teli hasonlítás is szokott kìfejezés; pl. 
Péter nem szebb mint Emilia; de ez németesnek látszik, s al 
kalmasint onnan ragadt ránk. Azonban jó. 

9) F el h ató (ra, re) гады vonznnak az ollyr mellék 
nevek, mellyek ‘(Майн/1836550!($2е1пе1уг61 mondatván, do 
logra vitetve), erösse'get, e’r/lemesse’get s ezekkel едем/‘вы?! 
vagy hasoula'tjelentenek, minemüek: eró'tlen, alkalmatlan, 
me’lto', biiszke, 'iìgyetleu stb és ez: valo’ ; pl. yÜgyetlen 
а lovaglásra. Erös а dologra. Az én Наш gyenge még a 
munkára. Semmìre való ember! Jutalomra méltó csele 
kedet. 

.l е gy ze t. Hajlm/dn', ju', так lásd fentebb. 
10) Leható (ról ‚ röl) raggal vonzzzík а Íu’r/¿e'v-je 

lento" melléknév-mondonuínyok azon okmutató nevet, mely 
lyen az ö швы alapszik; pl. z'smeretes, nevezetes, ln’ 
res, ggd/¿12s, emle’ńezptes sth. ——- Tolvajságról ìsmeretes, 
vagy: gyanús stb. Tokaj boráról, Éjszak-Amerìca па 
badsa'ga'rrìl, Anglia falkntm'rvínyáról hires. 

`’11) Távolító (tól , (Ы). - Mindazon melle'kne'v 
mondom'finyok, mellyek a mondatban valamelly ok ered 
ményex'íl :illanak , melly ok az eszmeegészitök közt van , 
-- az ждете! , теПу öket szülte , azaz: а rájok hatással 
volt fönevet , mellytöl lételöket “тек, -midön lételök 
1:61 „мамаша; akarunk itélni,-táv0lító raggal vnnzzák. 
Igy akkor is, midön Vvalakiuek vagy valaminek valamì 
töli ärtatlanságáról szńlunk; pl. tiszta a bl'íntöl. Ártatlan 
vagyok ez igaz ember чел-6:61. Mocskos a mìmkától. не: 
'SZeg a bortól. ‚ 

J egyze t. А távolím, mint eredményeztetô rag, bízvást 
fölcseréltethetik az okjelentö miatt, Pò'vell‘ezte'bmr határzókkal: 

| 
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megjegyezrén ладу az {geneve/i ide nem tartoznak. Pl. Szép a Гений‘ 
miatt: jó; de énmíatlam fììggò' doing - е. h. “Нет függô -nem 
volna helyes. 

12) S egitö (val, vel) raggal vonzanak az вешали 
se'get (de nem ha’sonlóságot) laorban e's tulajdonságban, je 
lentö ~melléknevek, mìdön а kor és tulajdonság szó, ha 
nyilvän kitétetik: u,1'¿ végzetl’í lesz;-továbbá a Lata' 
rosslígz'ak, ôó'velkerle'sz'ek s ezeknek ellenkezá’z‘, ha nem 
tagadó szócskával ke'pezvék. Ide számlálható azon eset, 
midôn а re/¿deló' szám uta’n mag/lm stb névmás tétetik. 
Amollyan szók: egyenló’ , egg/ioni, Май, határos, teljet; 
pl. liar-mad magammul voltam a borral bövelkedö Tokaj 
ban, mellyr Mäddal határos; s társaim közöl egyik, épen 
egykorú vala ‘ищет. 

13) Az {ММ-1151 Volt szó. 
14) Köz öt-tel vonz a hasonlitási legfensö fok , pl 

Elvira legszebb a szomszéd leányaì kó'zsó'tt. 
J egy z e t. l) Némelly grammatìcusaink vonzati ragok kö 

zé számlálják а wélkiìl-t is. Ez iránt mi azt tanácslanók , hogy 
a mondományok melló'l, hol t, i. elöhozatik, töröltessék ki ;y sú't 
igék közöl is a szrlkò'llrò'dik-nek ne engedjük meg, mert, nem tud 
juk: más, mi legalább szerfölött erötelen, söt boszantńnak látjuk 
az illy kitételt: pe'nz wél/»121 гид/15115112‘!- е. h. m'ncs pe’nze. S mino” 
czikornyás ez is: Az nrw/y ne'llrül elle/zelf?, pénz nélkül nem le 
hete el. _(Vajda). 

Jegyzet. 2) Az illy kitétel: „та le'leklrel biro', úgy is 
változtathatik, ha a Mrd-t elhagyván (mikor szabály szerint a 
vonzatnak is el kell maradnia), а megcsonkított szót и (íi)vel pó 
toljuk ki, pl. „ваш keblů.- Ez а változás csak olly mondatrn. 
tartozik , hol a vonzó bz’ra’st _feier/tri „а pl, bíró, van, Stb, 

MÁSODIK CIKKELY. 
Az IGE-MoNnoMÁNY VONZÁSÁRÓL. 

_ 73. §. Az igemondomány, mar említett tulajdonsá 
gához ke'pest az eszmeegészítök közöl vonz, s azt, mit 
többször is kijelentettünk; névszerint pedig nevet és z'ge’t; 
mindenkor az elöadandó módosúlattal. 
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Hogy pedig tanítmányunk annál vìlágosabb, szaba 
tusabb legyen: hasznos lesz mind két vonzatról külön 
értekeznì. 

А) 
IGEMONDOMÁNY ‘Тони NEVET. 

74. §. Nem lesz helyén ШИН , megemlítve'n elöbb, 
hogy a vonzat, a máx’ tudva levòI ragadható névhatározók 
z-íltal megy véghez, meglátnunk, elöbb hogysem magá 
hòz а tárgyhoz fognánk : vajjon az igemondomány vonzó 
ereje meddig hat be az eszmeegészítö egyes nevek sorába? 

Minden névszó, melly az eszmeegészítök sorában 
helyt foglal, viszonyban tartozik lenni a vonzó igével, 
már csak azon szempontból is, mert az egész mandat ha 
tározottsa'ga az igén alapszik (verbum regens). Alegterje 
delmesebb mondatot vevén is föl: lehetlen а vonzutt пе 

vekre ne'zve észre nem vennünk, hogy a vonzó igével, 
logicailag nem mind egyaränyli távolságban ällanak, — 
egyik távolabbi hatását érezvén csak vonzójának, "Щ; а 
másik állapotját a legközelebbrôl látjuk a föhöz kött‘ïet 
ve. Nevezziik e vonzottakat-vouzús Ízutását {её/‘036 vagy 
mutató tlirgyneve/mek. És minthogy már rangoztuk öket: 
а közelebbi legyen elsó' мы , а távolabbi másodz'k tárgy 
s így tovább (objectum regimìnis). Аж azonban még meg 
jegyezzük, hogy második s а többi még ott sem 32111: 
ségkép jelen lenni kellö,--hol különben az elsö kitéte 
tett; de másodrendl'í, elsö nélkül nem állhat. E szerint 

а) 

IGEMONDOMÁNY NÉVVONZÁISA А HATAS ELsó 
TÁRGYÁRA NEZVE. 

` 75. §. Legyen legelsö kérdésünk is ez: a vonzott 
nevek közt mellyik az elsö rendü vonzott, vagy elsö 
Ищу? 

Emlékezzenek vissza olvasóink ап’а, mint a mon 
dat részeinek logicaì rendéröl tanitottunk, s körmyen ki 
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'találhatják , hogy ez más nem lehet, mint mellyet а lo 
gica, az eszmeege'szitôk közt elsö rendüvë 'tön ; vagy: а 
mellyre van az igemondománynak egyenes kihatása, leg 
közelebbi ereje; pl, а tanító, tegnap ею“, igen meg 
dicsérte tanuló-társai elött az én ñamat. E mondatban, 
bär milly hátra löktem 15 а jîamat, bär logica törvé 
nyei szerint szótársai közt leghátúl kelle is állanîa: de 
érzem, hogy а megdz’cse’rte igének egyenes, legköze~ 
lebbi hatása, sem egyikre, sem másikra nem tartozîk, 
hanem épen örá. —- Az apám borral cserélte föl buzá 
ja't. E pe'ldában hasonlóan vannak nevek, miket газов 
állapotba a {Негатив ige tett=borral, buzája’t. De 
ha az egyenes hatást, az elsö tárgyat akarom tudnì , lo 
gìcaì rend szerint elfogadnom mást nem lehet, mint a 
Миф/(1!- Innen látható, а föntebbì §-ra vonatkozólag, 
millyen 5 mi az, mit mi mondatban másodrendůleg von 
шт név alatt értünk. 

76. §. А különbözö szellemii igékre nézve mellye‘k 
a hatás elsö tárgyai? Е kérdést is jónak látjuk föltenni 
elôzô'leg 5 megfelelnì rá. A Vizsgálódás processusát mel 
Мне , csak az eredme'nyt adjuk; 5 azt a következökben; 

a) A kiható езде/седле!‘ elsö hatás-felfogója azon 
tá'rgynév, mellyre egyenes Vìtetése van. 

b) Visszahatónak: önmaga a szóló. 
c) Miveltetönek az a név , mellyre a mivelés е 

redménye tartozik. 
d) А kihatóból lett szenvedó'nel: az, honnan а szen 

vedés származik. 

e) A Ãò'zse’pzge’nek az, mellyre logicai legközelebb 
vìtetése van. 

J e g y z e t. 1) Középigének nevezzük: 
a) mellynek hatás-elfogadó neve nem szenvedô (t) raggal 

vonzatik. 

ß) На pedig valamelly ige egyenes vonzattal, bár külön 
böz'ů `jelentéssel, szenvedö s másféle газет is vonz: jele , hogy 
az kìható is, közép is. Kihatónak тени а szenvedö, közép 
nek a másféle raggal. ‘ ‘ i 
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Jegyzet. 2) Némelly közép-ige'knek sem elsô , sem m á 
sodrendíí tárgyok ninos ,- minemiiek: идет/041%, kéhll, sárgu'l' 
fò'llegesedz'k; mert hogy ezek miatt, s több illy okjelentô határo 
zókat vesznek az окне" mellé: azt nem nevezzük vonzásnak. 

77. §. És így elértük a kérde'st: az igemondomá 
nyok mìcsoda ragokkal vnnzzák elsö rendl'í hatásta’r 
gyokat? 

Vegyük öket serba. 
CSELEKVÓ IGÉK. 

А melly igék kiható, visszaható és míveltetve cse 
lekvô szellelni'i'ek; kivétel пенал szenvedö raggal vonzzák 
elsö rendü hatástárgyokat; pl. Péter megverte также? 
kodó _fáL-Az жопы-82631 hadmenet ‘мыши meg Nu 
poleont. Minden ember, ki társaságban él, köteles ma 
gu't a törvényekhez alkalmazní. Csz'uáltasd meg a kovács 
csal az eltörött [баба 

Jegyzet. A visszaható ìgék , nyelvsajátság‘szerint, egy 
gyé is lehetnek tárgyaikkal, így: alkalmazkodik, gyönyörködik 
(-tatja,---teti magát), s akker, mint пиши, hatás-tárgy nel' 
kiili köze'pigékké alakulnak ай. М1 esetben történhetik pedig ez 
meg: а nyelvszokás mutatja; vizsgálni а. szónyomozásba tar 
tozik. 

78. §. А sze/wea'o” даты. 
А kihatóból lett szenvedö ige ta’uoh’to’ (tól , töl) rag 

gal vonz , pl. а jó szomszéd szerettelz'l: szomszédjálo'l. 
J egy zet. Néha, de csak ha переезде! nem ellenkezik, 

(Им! is használtatik а ne'v теней, így: Napoleon, az egyesl'ilt 
hatalmasságok ‘Ми! megrereteu. De véleményünk szerint, jobb 
lesz е szót, a. másodrendû hatzistárgyakhoz utasitani, mit az ér 
telmesség is ajánlani Швей‘; pl. Napoleon az egyesůlt hatalnias 
ságoklo'l, azok seregei állal (tôl) igen megveretett; már сзаК а 
zért is, тег: így tanítniányunk, s általa elôadásunk is szaba 
tosabb lesz. 

79. ё. А láó'ze'pz'ge'lará'l. 
Minthogy a középige'k közöl némellyek állandóúl а 

zon egy rnggal;-más0k most еще! majll amazzal "ота 
nak: ahhoz képest ke't kiilön osztályra kiilönözziik öket 
s iigy szólunk felölök. 
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1) MINDENKOR AZON EGY RAGGAL VONZÓK. 
а) В eh ató (ba,be) raggal vonzanak, mellyekfoga'd 

más, vegyíile’s, “Лед pedig bele-merülés eszmét fejeznek 
ki, minemú'ek: a'zalu'dilg, (шаг/10201 , bonyolo'dz'ls, z’zeledz'k, 
keveredík , bebocsátlsozz'k , beò'th'k , fúlad , ereszkedz‘k ,- —— to 
vábbá: bolondu'l, bószůl, kew'z'l, ‘дым, mellyek tehát 
‘Ной! e’rtelmii belemerülés jelentésl'iek ; végre ez : ‚тете‘, 
ha nem cselekvö ige; pl. az angol királynébu szeretett. 
Az ötlött eszembe. Rosz tärsaságba vegyl'ílni. Vízbe fúlt. 
Soli pénzbe kerl'ílt a házépítés. Mìnek avatkozik olly 
dologba’! 

b) Benmaradó (ban, ben) ragot vonzanak: „Эхе 
sůle'st , valumz'ben gyó'uyá'rkò'de'st, fáradozást, csalalìiozlíst 
jelentök; pl. örvend szépen felnött Найди/а. Gyönyörkö 
dik a laptázásban. Téved kegyed abba/z a dologban. Mi 
дел fárad az úr? 

с) Okadó (ért) raggal vonzanak a Мёд/“(Мг e'rtel 
mú'ek, a bl'ínhödés okára,--a jo'ta’lla’s eszme’üe/a а személy 
re nézx’e , ki iránt а jótállás történik; pl. meglakolt a 
számtalan véteke'rt, miket mások ellen elkövetett. Ke 
zeskedem öne’rt , ha igéri , hogy el nem szökik. 

d) Köz elítö (hoz , hez) raggal vonzanak a Àó'zele 
de'st, mozga’st , vouza’rlást , даю/‘[116.9! jelentö közép-igék, 
elsö e's átvitt értelemben, mineml'íek: туши/101121: , sze 
gó'a'z'k , szz't , pártol, fe’rlaezz'l: , folyamodz'le, dò'rgöló'dzz'k , já 
“И, Àò'zelz’t , Íaò'zseleclila, Íez’vá/Llaozz'k, „там, hasoulz’t; 
továbbá ezek: tud, в“, spjt, ¿lli/i (ha tettró'l van szó); 
p. 0. а bíróńoz folyamodott , de az ki nem hallgatta. Nem 
szít Ímzzá. Tud, ért, sejt а dolog/zoz. .`\em illett ńozzád 
azt cselekednek. 

e) Hatzírvetö (ig)-vel vonzanak а meghatározott 
pontig ńatást, jula’st, теней‘ jelentö k. igék, minemü: 
hat, Мы! stb; pl. szívz'gr hatott a pap beszéde. Halálz'g 
küzdött а szerecsennel. 

f) Alapító (on, en, n) raggal vonzanak а valumín 
túI/zágást , [сила/аист“, elz'gazodást, gyözellelmeskede'st je 
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lentö k. igékg-továbbá, mellyek a le'lek aggodalmát, 
száuakozását és ezel: ellenhezó'z't jelentik, minemüek: ug 
gódz'k, kò'wyörůl, ММ‘), pac/idx, щита/30:27: , глуши/ют}, 
rógo'dz'k (anyagi értelemben is), Áegyetleuïiede'ń ,'-amazok 
közöl: ‘Ним , fithíg, (it/iat, „б! vesz, gyâz, ta'gz’t (illyen 
testi értelemben is), Mall, túlad, és tengá’dz'l: (dolog), ¿zö 
rò'g; pl. ajó Нину nem kegyetlenkedik jobhägyaz'n. At 
esett a censurán. Kikapnak rajáa. Ведет látom, hogy 
szlveden valamelly bú rágörlik. Csonto/L rágódnak a ku 
-tyäk. Nem ta’gíto‘tt az ellenségen. Nem lehet a bíró зайт 
adása'n elìgazodni.--Kórón tengödik. 

g) Tu lajdonító (пай, nek) ragot vonzanak: 1) а 
hz'zeláede's, kedveskede's és Àò‘nyú'rge's eszmeü k. igék; pl. 
kedvez, kedveskedìk , köszön (salutat) , tömjénez, isten 
kedik, rimánkodik , könyörög, esedezik , imádkozik ; -- 
továbbá: 2) a Ízasználás és a'rtu'è, мин/зам, ajá/Llkoza’s, 
„Мумий, megfzete's és számolu’s (személyi'e nézve , amaz 
még bosszú értelemben is), ellemnoudás, („Из jelentésü 
ek, minemiiek: ellene ай}, beñzet, becsenget, haszná 
lok, megfelelek (saját értelemben is , a személyt tekint 
ve), beszámol;--továbbá: 3) vzsllamellyr (шарами álla's, ha 
a hivatal maga, annak egyîk egyénében személyesitve 
van (р. királyság: király) ‚ minelm'iek: születik, terem, 
felcsap, beáll sat;-továbbá; 4) е személytelem’il hasz 
на“: egyes igék: меняй, temi/â, z'zlz‘la, fa’j, nella' ered 
és van, mikor vele valami birtokát tulajdonítjuk; pl. Má 
tyás kìrálynal; „шт“. Van 11e/az' реже. Böviben van a 
Szalmának. Keseríí (van) a szäjmzk. Hizelkedik az anyá 
nali , hogy a leányát elnyerhesse. Felcsapott а Íìú kato 
nánala. Felesküdött ügye'sznek. Beszámol a датам‘; 10 
malaccal.--Becsengettek nein' (rosszlil járt). Példáúl (20d 
t.) szolgál леди}. 

h) Felhat ó (га, re) raggal vonzanak a vigyázást, 
jz‘gyelmet (felügyel , gondja van, vigyáz, hallgat, fìgyel 
mez) , a lélek rosz indúlatait=haragot , z'rz’gyseget, gya 
„мы, társa1laodást;---továbbá valamz're véletlenůl ta 
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lálást (rábukkan, talál, akad,) „штаты, mamás: je 
lentö k. ìgék; végre még ezek: buzdúl, ce’loz, [ад/1114, 
fanyalódf'l., felszorúl , эдакий/1, uehe'zkea'î'li, rúszorúl, ve 
temedz'la , tó'r, ráe’r; pl. Vigyázz magadra. Tanitód sza 
vára fìgyelmezz, hallgass. Nehezen tudtak а lovak hely 
re igazodni. Ki felebarátjára haragszik, irígykedìk ok 
nélkül, torzsalkndik, fenekedik: nem jóra céloz 161161 
Ьеп. Az erdöben jártolnkol'-, oll)r sok kincsre bukkan 
tam ,ïhogy szemem, szám elállott bele. Bélának Andra’s 
életére tört , s olly tettre vetemedett, hogy miatta а test~ 
vér méltán haragra buzdúlhal'ott. Alkuszik а búzára (a 
zsidóval: 2-od tárgy). 

i) Leható (1‘61, 1‘61) raggal vonzanak a 501160510 
dást, гида/102611651‘, eUelejtkeze'st, ve'le/:edeß‘t jelentö kö 
zépigék, minemůek: gon/doskodom, kérdezösködöm, 
tudakozódom, megfelejtkezem, gondotviselnì, itélek, 
tal-tok, vélekedem sat; továbbá ezek: Iemand, letesz, 
Юта/1171; pl. a melly nemzet apostolairól hamar elfe 
lejtkezik, s letesz azon kötelességröl, hogy emlékök 
Тенты-11156161 gondoskodjék: nem 1116116 hogy róla jól vé 
lekedjünk. 

J еду z et. Az ide tartozók közôl a némi kétséget jelen 
tôk íránttal is vonzanak; pl. hogyan vélekedel iránta? De а tel 
jes bizonyságot jelentök épeu csak lehatóval, pl. letesz a me. 
netel-ró'l; rosz volna: menetel z'ránl.--Ugyan így keu ¿rtenünk 
némelly igékre nézve a feló'l-röl is; pl. Kérdezôsködtem felôle; 
de nem tudták megmondani. 

k) Távolító (tól töl) ragot vonzanák, a mellyek 
akár testi, akár lelki ellenszenvet, elfordulást ‘аду „о 
nalaoda'st jelentenek, minerm'iek: elidegenedik, elémelye 
dik, elválik, elszakad, elfordúl, eloszlik, fél, irtózik, 
iszonyodik, elijed, elbucsúzìk, menekszìk, megszaba 
dúl (tárgy, nem Ízely), elszökik, elfajzik v. elüt, 65 а 
kiilò'nkò'zse’st jelentôk; pl. meg nem menekszel a haláltól, 
ha a rosz társaságot nem kerl'ílöd. Irtózik a bonctantól. 
Megijedt а katonaságtól. Anyám kiilönbözik az apa'mtól. 

7 



98 I ш. нЁ52- szóviszoNY. 

J eg y z et. A különhözésiek , ha nem-mel képezvék: a fo' 
ige természetét tartják. 

l) F ord 1 t ó (vá, vé) raggal vonzanak az átváltozás 
szelleml’í középigék; pl. камней lett. 

Jegyzet. Ezt а ragot körülírással így lehet másképen 
Щиты; Nagy ember lett beló'le. Katona lesz még belò'lf'. 

т) Segítö (val, vel) ragot vonzanak az ёзтеНигь 
de's, [змей/10:12.‘: т1т1еп nemeit, „тамады, cz'vo'dást, ` 
e'rtelteze'st, megele'gede'xt s megegyezefs‘t valamz'vel ‚ továbbá 
valamz'veh' даны, e'le'st jelentö középìgék, a millyenek: 
ismerkedik, barátkozik, szerelmeskedìk, édeleg, ösz 
szeölelkezik, kötödîk, komäzik, bolondozik, izetlenke 
dik, gyülölködik, ellenkedik, tanakodik, e'rtekezik, da 
col, civódik, veszekedik, beéri, megelégszik, megegye 
zik, megfér, bánìk, bajlódik, bíbelödik , él, viszszaél 
Stb ; továbbá ezek: туши (rosszúl járt) , szez‘nbeszúll, 
[иди/изд , fele’r, tó'rte'm'k , felüt, ke’rkedz'l‘. , eltelz'k, fel 
liagy; pl. ha korábban ismerkedtünk megr egymással: 
most talán nemtörténik veled e szerencsétlenség; mert 
megoltalmazálak vala e bal lépéstôl. Értekezetta bíróval 
(e dologro'l: ‘.Z-od tárgy). 

J egy zet. Tärte’m‘k :-_. on (n)- nal is vonz; pl. mi történt 
rajtad tegnap elůttïI 

n) Nélkl'íl határozót kívánnak a szl'ikölködést je 
lentô едят, elleáet; pl. Ellehet a ваш. -A 321115016’ 
dik-röl föntebb emlékeztünk. 

0) Után-nal szoktak vonzani: ой”, várakozz'k, (МЫ 
kodz'k, pl. várj utánam , mig kijövök. Mindig a'rulkodìk 
társai után. 

Jegyzet. l) Ezek közöl az utólsó: ellen-nel is használ 
“ШК , ritkán felñalo' raggal; az elso‘bbek vegyesen az utóbbì rag 
gal; pl. várakoztam rád, de el nem jöttél. 

Jegyz et. 2) А föntebb elszámlált névmondományoktól 
netalán származó szenvedö és középigék azon vonzó ero’vel 
birandanak, mellyel névkol'ukban. Ennek példáját a most be 
végzett §-ban is láthatta. az olvasó; de jónak láttuk külön is meg 
említvén Íigyelembe ajánlani , тег: ha. valami hiányosság talál 
tatik e tekintetben» а közelebbi §-ban: az ennek tulajdogítandó. 
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Így lesz pl. híres-tő! hiresulni-z Ez a katona bátorságáról Ми 
xedett el sat. 

Je g y z e t. 3) Е négy középigét: mulat, lakik, tengődik, 
fíirrlz'lr (helyről mondva) nem láttuk szükségesnek különösebben 
kitenni, s csak ez átalános szabály alatt említjük meg, misze 
rint ltelyben maradó, Lármelly мёда! vonzanak. Ne'mellyek egye 
dúl Ilan ami)"; szorították őket. De illy szó több is van; s így 
mint ezeket, csaknem minden igét használhatunk (a cselekvők 
ide nem tartozhatnak), valahányszor az állapot helye meghatá 
roztatik. Az ágyban alszik, a vízben úszik ‚ а kórházban táplál 
так s több illyenek, s az említett négy ige közt a vonzásra 
nézve semmi különbség nincs. Nem is az ige vonz ezekben: ha 
nem a hely tétetik ki, mintha ez volna kérdés: holíl mert pl. a 
a mint mondhatom: а házban lakik, úgy mondhatom: ház 
mellett, ház tetején, ház mögött, ház alatt sbt lakik -a hol 
nekie tetszik. De nem így a többi közép igében. mert nem mond 
hatom: csalatkozik az úr mellette; hanem csak benne. Itt hát 
a benmaradó rag nem helyet mutat, mint amazokbau. Ide számlás 
landók a menést (gyalog, hajón , kocsin), állást , íilést jelentő ка. 
zépigék is. 

2) 

A TÖBBFÉLE RAGOT VONZÓ KÖZÉPIGÉKRŐL. 
80, §. Nem tartjuk szükségesnekxhosszasanmutogatni, 

hogy valamint minden, úgy e nyelvnek is, melly miénk, 
kifejezési színezet-gazdagsága, a többek közt, itt rejlik; 
e's nyelvünkre nézve alig állítanánk'sokat, ha monda 
nók, hogy igéink ragos vonzását illetőleg, a gazdag la 
tínnál is, aligha gazdagabbak nem vagyunk. De ezt mel 
lőzvén, csak tárgyilletőleg kívánjuk középigéinkről ki 
jelenteni, hogy közöttök némellyek, nem mindenkor és 
kirekesztőleg állandóan egy, hanem többféle ragokkal 

x is lehetnek s vannak viszonyban, a mint t. i.A a mondat 
nak részint árnyéklata, részint változott értelme kívánja. 

Hármat kívánunk pedig előre megjegyezni: ‚ 
tl) A melly igék itt előfordúlnak: azok a föntebbi 

§-ból kihagyatvák. 
2) Nem tartoznak ide az ollyan igék, mellyek von 

7 (l 
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zanak ugyan két különböző ragot: de úgy, hogy azon 
egy mondatban mind két rag megállhat; pl. jól múlatott 
a bálba/z, azzal az idegen úrral. Fő jelleme e cikknek: 
hogy a különböző ragok egymást kizárják. Nem mond 
hatom pl. szegbe akadt a nlhämra. Amaz eset,. a hatás 
másodtárgy nevei közé tartozik. 

3) Igaz, hogy illyesmi inkább p'nraséologiába vagy 
synonimiconba tartoznék: de azért jónak láttuk ide is 
betenni; részint hogy a tanítmány csonka ne legyen, ré 
szint hogy az érdeklett, de ránk nézve még csak szüle 
tendő tudományokra egy két adat itt is találtassék. 

81. ё. Az ide tartozó igék, egyenként így követ 
keznek: 

AKAD. 

Vonz két ragot: ba (be), m (re).-Ha a szót első 
jelentésben (haeret) темных: а hatást elfogadó tárgy 
az alanynyal, mellyról az igemondomány állíttatik, azon 
viszonyban lesz, miszerint első esetkor (ba) az alany 
belűl,--másodikzor pedig ugyan ő kívül esik a tárgyon. 
Pl. Horogra akadt a hal, azt jelenti: hogy a horog be 
lűl van a halon, mert attól elnyeletett; beleakadt el 
lenben azt jelenti: hogy a hal benne van (a hálóban), 
mert bele тем. -— Anomalia tehát az illyen: szegbe a 
kadt a пьёт; mert nem mondjuk: akaszd a szegbe, 
hanem: szegre; és logice így kell szólanunk: ruhámba 
akadt a szeg.-A m (re) tekintetéből még illy jelentéssel 
is bír: talál; pL'Pénzre akadt. Ráakadt az elveszett jó 
szagra. 

ВИЗ. 

Vonz szenvedő (t) és segítő ragot. -A bírásnak nyel 
vünkben három jelentése van: ритме‘, par, ‚ст-Мне’. 
Első értelemben Vonz mind-két "Taggal; pl. sok földdel 
bír, sok kincset bír. Másodikban csak segítővel; pl. 
nem bír vele ,' azaz: nincs ollyan erős vagy gazdag. Nem 
bír vele kikötni. --Harmadikban , melly cselekvő: csak 
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_ szenvedôt; pl. nem hírna el hat mázsát.'--Nem bir hat 
mázsa'val: ‘аду par, vagy possz'det értelmů. 

BI'ZIK. 

Vonz kò’zelz’tá' és marasztaló ragot. Ha a kettö oko 
zatát egy mástól meglehet különböztetni: nem látunkmás 
viszonyt, mint hogy а tárgy ìránti bizakodäs egyszer 
irányzólag, máskdr benne helyáeztetöleg munkálkodik. 
Azért, mikor а bizodalom, remény eltökélt, ingad0~ 
zatlan , határozott vìszonyú tartozik lenni, vagy az is: 
mindenkor ban-nal élünk; ellenkezö esetben hoz-zal. Így 
istenhez csak bau (ben) illik , bär igy 15 énekelnek: 111 
20111 Ízozzád 6165 1111161. Emberhez 5 151611611 kivú'l min 

den lényhez, а mondat szelleméhez képest akármellyik; 
pl. ne bizzál a hajóban, se erödhez ne légy szerfölötti 
bìzakoda'ssal. 

Az eiféle bìzonytalanságok legnagyobb bajt okoznak 
a nyelvésznek; 5 1111 15 mondjuk, hogy sehol az egész 
munkában annyi/ra elhagyatva nem érzök magunkat, 
1111111 111уе5 е56161‹116п‚ 1п111у6п még lejebb is található. 
Azért senki ne botránkozzék meg, ha egynél több ‘1616 
1116пупуе1 15 zillunk 616. Igy ragasztunk ide is egy má 
sikat. 

Gyakorlatban 11 Ízoz és ban többnyire vegyesen hasz 
náltatnak. Értellnesség okáért: 611 biznäln abba”, kitöl 
“Еду! várok; hozzá bíznám a/Lñoz pl. elnberhez, kiböl 
valamì jeleset várok; pl. e'n а2оп gyermekllez, ki 151611 
beu 5 tanitóibau nem bizik, legkevesebbet 56111 11120111. 

B0LD0GÚL. 
Vonz segz'to' és дат/штаб raggal. Egyszerl'ien 11111 

gos,> lnîképen 'val személy~, vagy legalább személyesitett 
tárgyróh-«ban pedig munka, igyekezet-, szándék-s több 
illy szelleml'í szókról mondatìk; pl. nem boldogúl а 116 
vaI-azon dologban(2-od tál'gy), 11111 olly elszánt akarat 
tal yl'zivánnn kivinni. Ne engedd uram а hamist semmì 
dolgaiban boldogúlnì. 
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Bó’ VEL KED IK. 
Használtatik, mint аж elôbbeni. Ragai egylnással 

vegyesen fölcserélhetôk; pl. boi-ban bövelkedik (k. i. e 
röteljesebb ez: ninos sziiksége rá). Magyarország bol-ral, 
buzával igen bövelkedik. 

BÜSZKÉLKEDIK (Am'zyiedik). 
Mellynek eröteljesebb magyar foi'mäja ez: bíiszke 

vagyok; s itt épen igy veszszük. Vonz val (vel) és ban 
(ben) raggal, mellyek értelem-vältozás nelkiil fölcserél 
hetök; pl. mivel büszkélkedìk oil)r nagyon’ê-A bíiszke 
vagyola forma мёд/1:6! is vonz; pl. kevély', vagy biiszke 
vagyok е ue'vre! 

ELÁMÚL. 
Elámúl, elcsodálkozík, мы: stb s minden, а lélek 

meglepetéét jelentö igék vonzanak felhato', alapz’to' s be 
kato' raggal. Kíilönbég köztök ollyan forma, mint a bz’ 
zz'k-röl említettük; pl. Elbámúlt тара. Cak elcsodálkoz 
tam rá hogy meghallám. Elhi’i'lt bele, hogy meglátta. 
Majd meghalt szégyenében. És ezt mi igen szép idiotis 
musnak ismerjük. 

EMLÉKEZIK. 
Vonz le-e'sfelńato’ ragokat, s föleserélve. Mi lzeret 

nénk illy kñlönböztetést: Emle'kezsni vonzzon [едкий így: 
emlékezzél rám , Байта, mondásodra. Meg elöraggal 
vonzzon lehatót így: emlékezzél meg' rólam, mikoron jól 
leszen dolgod.--Az illyen: emlékezzél úr isten híveid 
rá'l (ó zsoltár) még csak mehet; de ebben: megemlékezzél 
а szombatra, аж erötelenségen kivi'íl még idegen szin is 
látszik. 

ÉR. 
Vonz Íaò'zeh’tt'r'vel és ráhato’val. Elsö esetben a latín 

tangz't jelentéssel bír; pl. ne érj hozzá. мама esetben 
átvitt értelemben idö s alkalom létét mutatjn , melly va 
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lakinek valamelly dolog véghez-vitelére van; p.0. Nem 
ért rá, hugy Pestre menjen. 

Ha Ízelyró’l van szó: mindenféle helyragot vonz, a 
` körülményekhez képest. Lásd lentebb. 

ESKÜSZIK. 

Vonz alapz’to' és „мы ragot. A kettö közti kiilönb« 
ség csak az, hogy az alapító, bìzonyos cselekvô színt 
szokott az igére ölteni. Egyébìránt ezek кат, határo» 
zott formáu ige egyiket em vonzhatja; pl. nem jó: axon, 
vagy: arra eslaiìszz'; valamìnt eskiiszz'k nem jó volna szen 
vedö raggal. Нант“: kìfejezés: azon, vagy: arm eskíi 
azi/a. Еду könyvben, melly 1639.jött ki, olvasom: Aron 
esküszsz'l; idvezítönk szent János evangeliomi könyvében. 

FOG. 

Vonz alapz’tó és kò'zelz’tâ ragot, s mindenikhez ké 
pest egymástól igen eltérö e’rtelemmel. Alapítóval ugyan 
is .sí/zeri, közelítövel рейд valamihezkezdést értíink. 
Fog тли а szó; nem fog ò'cse'dena kérés-azt teszik, 
hogy szónak és kérésnek nincsen sz‘kere, jó következé 
se.--Fog à dologńoz; mìkor fog az irás/1oz? - аж jelen 
tik: tett-e ma'r [фей benne, Ízogy munhálkodje’k? z'1j'on?sat. 

Едва. 

Vonz alajn’lo' és ta'voh’to' raggal. Eredetìleg, hibe 
töen, csak az alapító volt meg, s értetett а természetì 
valahova felakasztás elsö következménye: lógäs, csün 
gés. Minthogy pedig erkölcsi értelemben valamelly dol 
got, eredményt szintúgy lehet vìszonylatba tenui ember 
rel, okkal вы): azért vitetett által az eszme, hasonlatké 
pen, az erkölcsì függésre. 0k és eredményi tekìnletben 
гены az abstractokra nézve akár mellyik rag vonzatìk. 
De ha két vagy több személynek személyes , söt átalá 
ban mìnden >személyes vagy dologi függés is , mz'dön az 
bz'zonyos fensöse'gi eh'smerefst , engedelmességet föltételez, 
legyen az egy ‘аду több: egyedú'l тон“; raggal vonz; 
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pl. плит Vagy [Нет függ, elmenjek-e vagy sem jó; de 
ezek közöl: Töled härom (‘х-51213 függ --- ; -a magyar 
kìrályon sok nép függ-- csak az elsö helyes.-Rövì- 
den : alattvalóì függés = to’l ; »- erkölcsi fíiggés = on, 

GONDÜL 

‘Том segz’tó' és fel/cata' гады. Az elsö gondoskodás, 
másodîk emlékezés eszméjét foglalja magában, s hasz 
nálatuk módjára épen Pz vezérel; pl. nem gondol шага‘ 
Val (c: nem gondoskodìk, elhagyja magát). Её em gon 
dol. Kira gondol a kìsasszony (emlékezìk) '_' 

GONDOLKOZIK. 

Alapz'tó és leható ragot vonz, mellyek használatá» 
ban semmî értelmi kiilönbség; pl. nem gondolkoztam még 
róla, vagy rajta. Valamelly vérizgató tárgyon, vagy: 
tárgyról sokat gondolkozni, tüzes képzeletíí és rajosko' 
dásl‘a hajlandó embernek káros. 

Jegyzet. Egyszer és mìndenkorra megemlítjük, hogy a 
a ra'l rag, synonim a feIò'l-lel; в így többször fölcserélhetôk. 

ILLIK. 

‘Том kò'zelz’tôvel, „маты ёз МЩМит’ббиаЬ Elsô 
esetben bîzonyos me’ltóság;---|násodìkban lziilsó' all/:alma 
zottságí eszme, -harmadikban alkalmasság rejlìk a mon 
datban , bizonyos harmonìával a fenforgók közt; pl. nem 
illett ‚щиты olly alávalóságot cselekedned.--Nem 11111;` 
rá а zeke, azazr: nem nekì való gvagy nagy, ‘аду ki 
csîn. -Nem illik neked a palást.--Ha а közéletben nem 
mìnden példánk illy szelleml'í: jó volna rájok nézve illy 
határozottságot alkotnì. 

KÉTELKEDEM. 

Vonz „ММ, marasztalo' és alapz’to’ raggal. Személy 
re vitetik а marasztaló; pl. kételkedem benned- Dologról 
mind а háŕom mondatik; pl. А dolog valóságán, va 
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lnmint а körülményekben is kételkedem. Kételkedem e 
pénz igaz voltáról. 

MEGBETEGSZIK, MEGBoLoNDÚL. 
Marasztaló és távolitó raggal vonzanak , amazt bel- 

s6, ezt külsö erö hozzá-járúltakor; pl. megbolondúl, 
megbetegszik búvában, vagy az orvosságtól. 

öRÜL, дн VEND. 
Vonzanak шрам és мамаши ragot. Ha az örven 

dés tárgya szeme’ly: nale-kal; ha dolog: mindkettövel é 
liink; pl. úgy örl'iltem „вы, mikor meglxíttam. Örvendek 
rajta. 

SEGÍT. 

Vonz alapz’tu’ és tulajdom'tó ragga] ‚ különbség nél 
kül ; pl. Péter вез": а bátyjának. Segít a bátyján. Ennyi 
azonban а nyelvszokásból ki jö: hogy ha emele's eszme 
forog fenn, s az, ‘ай-дуга nem személyre vonatkozólag: 
mindenkor alapz’tóval vonz; pl. segits azon afán, azaz: 
emeld. 

szÁMoL. 

Vonz tulajdom’to' és "(Май raggal. Elsö а személyt 
érdekli, ki részére a számolás történik. Vagy: elsô eset 
ben а kiada's, másodikban beatarta'f eszme 'a fö ; pl, 51.4 
molok a grófnak (sza’mot adok). Szämolok az úr segítsé~ 
gére (számot tartok). 

TART. 

Négy különbözô: z’g, t, val és tó! raggal том. 
Két elsö az alany bizonyos ìdeú' fenmaradását jelöli; pl, 
három hétig tart a gyl'ilés. Két órát шпон а lecke.--- Har 
madìk az alanynak еду másikhozi társalgási viszonyát 
mutatja; pl. Péter Palival tart.--Negyedik az alanynak, 
más ellenébeni félelmét, pl. tart az istentöl. Tartottam 
tôle. Tart a kutyától. 
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TARTÜZIK. 

Vonz Íaò'zelz’tó' , tulajdom’to' 65 rai/zato' raggal. Elsö аж 
alanynak valaki birtokában létét jelenti; pl. Esterházy 
uradalmához tartozik.-Második az alanynak , nem csu 
pán kereskedöi szempontbóli adósságát; pl. ищет; Pé 
ее! neked megñzetni. Tartozol mindennek megadni az 
illendö tiszteletet.-Harmadik aztmutatja, hogy az alany 
belsö egybeköttetésben van egy másikkal; pl. a nemzet 
50г5а minden hazaíira tartozik. 

ш: (few. 
Vonz minden [лит-(155111 65 határozóval , meg any 

nyi különbözö értelemmel , a hány a vonzott rag.---Nem 
térsz el mellette? Nem tér fölibe. Te'rj be hozzáln. Nem 
fér (tér) a bor еду hordóban. 

TöRómK. 

Vonz négy i‘agot , u. m. Ícò'zeh’tó't és tulajdom’to't, a 
lapz'to't és segz’töt; mellyek közöl а ke’t elsöt, valamint 
a két utólsót is jelentésöknél fogva egygyé vonhatjuk. 
Mert pl. neliz' tò'râdz'lt 65 Íiozzá to"ro"dz'k épen úgy egyek, 
mint azon tò'ró'dò'm és ими! tò‘ró'dò‘m. Аж е156 osztályuak 
külsö alkalmazkodást, az utolsók bensö lelki munkás 
ságot jelentenek. 

TÉPELÖDIK. 
A tó'ró’dz'k két utóbbi ragával vonz s épen úgy, mint 

amannál. _ 
URALKoDIK. 

Ha ne’pre hat az uralkodó hatalma: alapz’to' raggal 
vonz; pl. a jó fejdelem igazsággal liralkodik alattvaló 
in. — На pedîg országra, városra szól: Марий’, vagy 
benmaradót kíván. Mellyiket, mikor kelljen használni: 
alább еду külön cikk tanítand róla. 

та)’ fil. 1, ÁHI'ToZIK. 
Ha vágyaink tárgya между: hoz-zal, vagy инди 

nah-fha рейд dolog: ra-val vonz; pl. igen vágyom az 
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apámhoz. Nagyra уйду; 'pedìg koldús. Ãhitozik testem 
lelkem , tehozza’d élô istenem. 

82. §. Középigéink fölvett osztályába nemcsak a 
mondottak tartoznak; Vannak még többen is, mellyeknek’ 
egy csapatját ismét itt adjuk. Megjegyezvén 

a) Hogy ezek két értelemben vonzanak, n. m. {Ми} 
don és átvz'tt jelente'sůleg (proprie et inproprìe). 

b) Hogy а tulajdon jelentés mindenker ‚лед/гад, 
vagy бед/Мыши; által nyilatkozik , kijelentvén , hogy e 
zek elö sem fognak alább adatni , s csak magára az ol 
vasóra bizatik а próbák megte'tele , illyen formánr Hxiz 
ba iparkodik; a pad alá szorult Stb. 

c) Kéretik az olvasó hogy а mozgásiakhoz , helyben 
maradástjelentö igékhez nekiek megfelelö ragokat s ha 
tározókat vegyen példaúl. 

Azon igék pedig így következnek: 

HAJLIK. 

Ahelyragokon НИЦ az abstractokat „Майдан! vonzza; 
p.o. az úr fia igen hajlik а roszra. Hajlik а bolondsägra. 
Hajlik a rosz emberekñez-azt jelenti, hogy a междуг 
het , mint Személyeket tekintvén , Леша] veszi; de ha a 
zolmal: Íaelye is ñgyelemben van: már akkor visszakapja 
helyhatóságát; pl. melle'm hajlott. Fò‘h'ôe hajlotf a ha 
lottnak. 

IPARKÜDIK. 

.Helyragokon НИЦ, а valami utáni fáradás eszmé 
jét jelentö nevet alapz’to'val vonzza; pl. Erzsébet azon 
iparkodott, hogy Stuart Mária't megölethesse. 

KÉSZÜL. 
Midön nem helyró'l van szó: kò‘zelz’töt és ra'hato’t 

vonz. Ez utóbbi, úgy látszik, tárgyät pontosabban kìjelölì. 
Készl'il “Машина, —- készül a harem. Lakomához és 
lakomára készl'il. Köztük igen ñnom a különbség. Ha 
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egyébiránt a ráható olly abstractot jelent , mit ha con 
cretté változtatunk , belöle szeme'lyes ‘Шарм lesz', pl. ka 
tonaság, katona: a cuncret akkor nah-kal vonzatik; pl. 
papnak készl'íl. Papságra készůl. 

MEGNYUGSZIK. 

A tulajdonke'penì, testi értelem kíilönbözó helyra 
gain kívül, том alapz’to' és marasztaló raggal. А bizo 
dalom ban-nal,----a мг 0п-па1 vonzatik; pl. megnyug 
szom benned, és vállaidon. Dolog illetöleg vegyesen 
hasznälható. Egyébira'nt az erös elhatározottság, akár 
állítólag, akár tagadólag, mégis inkább bau-nal vonz. 

MEGÜTÓDIK, MEGÜTKÖZIK. 
A különbözô hefységeken шип, ¿wm értelmaleg 

alapz’tóval ‘ют; pl. megütödtem а dolog hallásáu. Meg 
iitödtem тара. Es így a lélek meglepetését fejezte az ige 
ki. A hajó, a part теле”, egy zátonyou, igen megütö 
dött a homoktorlatban. Megììtkò'zz'k-ban-nal is vonz. 

szoRÚL. 
Erkölcsi értelemben csak ráůatóval vonz; pl. adja. 

isten, hogy nim ne szorúlj. Viz kôzé szorúlt. Fába szo 
rúlt féreg. Megszorúlt a karó közt a kutya stb. ' 

TÖREKEDIK. 
Egyezik az z'parkodz'k-kal , azon különbséggel, hogy. 

ez ra'ńato'val is vonz; р1. arm törekedett, hogy csak egy 
szer vághassa földhöz tanuló-társát. 

b) 

Az IGEMONDQMÁLSY NÉVVONZÁSA ‚А HATÁST 
FELFOGO MAsoD TÁRGYRA NEZVE. 

83. §. Némelly igéink nem elégesznek meg azzal, 
_ hogy erejök az elsö stadiumîg elhatott, túl is terjednek 

azon; аж is kívánják nevezetesen kimutatni, hogy 6k, 
mint vonzók, a már említett s tudva levö (elsö rendl'i) 
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vonzottakra мышка: mi ok, mód, körůlmények között, 
mi eszközzel, melly idöben és helyen tevék; illyenkor 
azért a mondat egészitö részei közt sziikségkép kell ta 

y láltatnia olly tárgyszónak is, mellyr a ható igének egész 
állapotját, teljes legtávolabbi terjedelmi körét s annak 
hata'rát kimutassa.-E szó által egyszersmind a beszé 
lönek egész célja, eszméjének teljes kifejezésével el6- 
adva, befejezve van ‚ hogyha t. i. ez az elsô hatäst fel 
fogó tárgyszó által még megtörténve nem volt. 

A kérdésben forgé szót nevezzük: дать‘! felfogó 
тайга‘! remlů tárgynak; pl. a tolvaj megverte az apámat 
bottal. Az öcsém fölcsere'lte árpáját bnzával. E példák 
ban a: botta] e's buza'val másod rendl'í eszmeegészitök. 

Hogy lehessen рейд megtudni, mellyeket tekin 
tünk illyenek gyanánt: mit már egyszer mondtunk, mest 
is oda utalunk ‚ t. i. íigyelmezzünk а logicára, s a mint 
az rendezi elöttünk а tárgyakat, szókat: ahhoz képest 
sorozzuk öket elsö vagy másod rang alá.' 

Jegyzet. Sok igére nézve а 3-ad, 4~ed вы 5-öd rendů 
tárgyszókat is kimutatjuk; de ezt tenni fölösleges munkának, 
tartanók, mert ап‘а különben is ezek tudása után maga an 61‘ 
telem vezérel. 

84- §. Elöadási rendszeríink az leend, mit az igék 
nél föntebb követtünk. Mihezképest nincs egyéb hátra, 
mint` a mellyr igéket (nem állitván hogy több nincs, nem 
lehet) ide i kihatóknak találtunk, számláljuk el, hogy 
megláthassuk: millyen ragozati változatokat okoznak ha 
tásokat felfogó tárgynevökön. Tehát 

I. 

CsELEKVó (kiható) IGÉK. 
85. §. Azon ragok, mellyekkel а cselekvô igék 

vonzza'k másod rendl'í 'tárgyaikat , következc'ík : 
1) Ban (ben), n (on ó'n en),v т“ (ne’l). 
2) Ba (be), ra (re), hoz (hò'z, hex). 
3) Bo’l (bó’l), ro’l (пл), tó! (löl). 
4) Val (vel) , ig, пай (пе/г), vá (ое’). 
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Mivel azonban ezek közöl а kilenc elsö (1, 2, 3) 
mint helyjelentök, inkább ezen kérdö szócskák által: 
hol (1)? Ízovú (2)? és Лоты? (3)’! látszatnak vonzatnì; e 
zen részecskék vonzása szabályai pedig, alább, a та 
gok helyén elöadatnak: csak annyiban fogjuk öket itten 
tekintetbe venni, mennyiben nem azon három kérde's а 
lá eshetö mondatban,--és így nem tulajdon értelemben 
vett helyjelentöleg--jönek elö. Lássuk azéi‘t: 

1. Ban (ben) raggal vonzanak: a) átvitt értelemben 
аж illyenek: титан‘, marasztal , vesz (részt), pl. részt 
vesz а mulatságbau. Alperest elmarasztották а perkölt 
ségben. b) A szív 5 lélek indulati kifejezésére intézett 
cselekvö igék; pl. néném könyeket hullat fájdalmában. 
Bort iszik bújában, Vagy jókedvében. 

2. u (оп , д'п, ел) raggal vonzanak: a) аж aggo’dást, 
gondot, búslakodást jelentök; p. 0. azon töröm a fejemet; 
b) az adásvevé'st jelentôk; pl. eladta a házát 20,000 forin 
ton , és falut vett 15,000-en. ' 

3. Na'l (пе’!) raggal атм értelemben csak akkor 
vonzanak а cselekvö igék, midön ezen szó: _fogva rövid 
ség okáért kimarad; pl. engem orroxmza'l (fogva) nem rán 
gat senki. Azonban , tulajdonképen ez is máshova lát 
szik tartozni.' , 

4. Bo'l (bó’l)-lel vonzanak: a) A М Szócskával össze 
telt szinte minden cselekvö igék; pl. Àz'tette’k hivatalábo'l 
(аж ispánt). Egy utazo't мешать minden pénzébó’l. А 
prókátort Íaz'forgatták minden tudományábo'l. b) A szerete 
tetet, gyůlo'lse'get, fe’lelmet, úta'lást, undorodást, meg 
мы 5 е féléket jelentök; pl. szeresd az istent teljes szi 
vedbó'l, lelkedbó'l 65 minden erödbó'l. A bi'int lelkembó'l I 
útálom. c) Midôn: keve’lyse'g, híu'ság, штат, yůlò'lse'g 
s más illyen, z'událatjelentó' abstract szo' van a cselekvés 
okául felállítva; pl. a majom ñát szeretetbó’l agyonszo 
rítja. Az ember legtöbb dolgot hiúságból tesz. 

5. Ro'l (ró'l) raggal vonzanak: a) A mellyek еде/де 
de’st, íte’le'st jelentenek; pl. roszat itélnek róla. b) Az 

y шт ‚ dorgála’st jelentök 5 le szócskával összetettek , át 
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vìtt értelemben is; pl. intsd а gyermeket a pajkosságról. 
Lebeszélték a теме"! szándékáro’l. —- с) А Ín'resztele'st 
jelentök; pl. арии‘ elkz’rlelte torkosságáro'l. 

J еду z et. A le szócskára ne'zve, az igaz, illyet is mon 
danak: letették hivatalábu'l. Azonban ez jobb Жду: Htették híva 
talábo'ì: tehát rendre igazítandó. 

6.' To’l (tó'l)-lel vonzanak: а) А megtuda'st, Íudla'st, 
e'rte'st, ke're'st, nyere’st , reme'le'st, ji'iggeszte'st jelentök; 
pl. újságot Ízallottam а bätyámto’l. Tiz talle'rt луг’! а had 
nagytól. b) Az illyenek: ‚си/ш”, few, z’rz’gyel, ‘лед/‘вид, 
megkz’me’l , megvou; pl. irigylem öntó'l e szerencse’t. c) Mi 
dön а tó’l ezekkel: ńó'z, ‘аду не’! felcserélhetíí; pl. fötó'l 
еду nagy , lábto'l két kisebb И! tettek neki. 

7. Ba (be)-vel vonzanak az illyenek: ejt, (wat, ig 
tat, helyez, bevezet (mind бы“: értelemben); pl. а gyer-' 
‘пе/ее! kéfségbe ejted. Miért avatsz asszonyt titkodba? 

J egyze t. Midön tò'bb z'nda‘m'duum van szóban: :wat lfözeïvel 
vonz; pl. ne avasd magad ollyan emberek közé. 

8- Ra (re)-vel vonzanak: а) elvont értelemben az ily 
lyenek: vet, tart, веда‘, ò'sztó'nò'z, int, nógat , magya 
ra'z, csa'bz’t, Àapat, sza'n, mutat, tam’i, bz’r, számottart, 
ad ‚ e’rdemesz't, fordz't, рацию! S а hozzájok hasonlók; 
pl. nagyra tartja magát. Férje't ra’ bírta. Keveset arl a 
mulatságra. Иду’! halálra szánta. b) Minden igék, ha a 
ra ezzel: ve'telre, fölcserélhetô; pl. pénzt Кара": ruhára. 
(шт-„ты. 

9. Hoz (МВ, hex) raggal vonzanak átvitt értelemben: 
а Ízasonlz'tást, ó'sszeme'refst jelentök; pl. miért mérne'd te' 
magadat а nagyokhoz. Ember-t istenllelz hasonlítni vétek. 

10. Val (vel)-lel vonzanak: a) Minden igék, midön 
a cselekvésnek valaki tfírsaságában történése jelentetik 
ki ; pl. verset {г a`bátyjával. Ъ) Azzal vonzza mìnden cse 
lekvö ige az eszközt, mellyel valami csînáltatik; pl. 
árkot ás ásóval. с) vádnl, Май], 1'iz (tréfát Stb), лифта], í] 
let Stb elvont értelemben t. i. mikor akár а társaság akár 
az eszköz eszméje nsak abstracte gondoltatik ;pl. a rosz 
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Ей atyját gyalázattal (eszköz elvont értelemben) illetì` 
Öt tolvajság bl'ínével (vzldla's eszköze) vádolták. Számot 
vetett а tiszttartóval (társaszíg, de elvont értelemben). 

11. Ig-gel vònzanak szinte minden cselekvö igék, 
midön a csekvésnek hatära mutattatik ki; még pedig: а) 
Helyjelentöleg; pl. lovaz't Váradz’g küldte. b) Számjeleu 
‘Лед; р1. ezer forintz'g,r tették а számado’t adóssá. Ötven 
fol-inni,r verték fel az árát. с) Idó'jelentäleg: уйма/1 ta 
vaszz'g, de nem tovább. d) Mz'llyense’gí fokozatot [Лемм 
leg.’ pl. nöjét bolondulász'g szerette. Az ételek gf'íze ét 
vágyát kínzász‘g nevelte. 

12. Nal: (nek) raggal vonzanak: a) Az тыл‘, ми,‘ 
dom’ta'st, hive'st, monda'st, Íaò'szò'ue'st, {МЫ/Мн‘, sokalla'st, 
keveselle’st, „мы.“ s több illyeneket jelentôk; pl. A 
boldogság érzelmének ez ereje’t nein' köszönöm. Irigylem 
a pénzt a fösvénynels. b) Az efïélék: Теги ‚ lloronáz, laine 
vez, keu, va'iaszt sat, midön valamelly hívatalba lépe'sröl 
van szó , s midön a ual: rendesen vá-val felcserélhetö; pl. 
Hildebrandot tették pápá/wk (vagy pápa’vá). Szeretné, ha 

' alispánmlk választanák. .Pétert aljegyzönel; nevezték ki. 
13. Vd (ve’) raggal vonzanak az illyenek: va'itoztat, 

ген, kz'nevez, {едет р1. Sault, midön atyja szamarait 
keresné, Sámuel próféta kii‘álylyá kente. 

п. 

szENVEDó (kihmóból származó) IGÉK. 
y 86. §. A szenvedö jelleml'í mnndatban következöket 

lehet ñgyelembe v_ennì: a) a szenvedöt; b) a szenvedte 
tôt; c) magát a szenvedést (ige). Ezek itt nem esnek kér 
dés alá. -Továbbá d) а szenvedés от! és eszkò‘ze’t. Ezek 
alkalmazására ne'zve szólunk itt. 

Oka а szenvedésnek , valamint a szenvedtetésnek is, 
mint 0k, természetesen nem construáltathatik mással, 
mint: e'rt, ‘аду: mz'att-tal. Tehát: az én ñam igen meg 
dicsértetett tanítójáto’l jó tanulásae’rt. A mz'att nem впу 
nyira szép , sem szokott. 
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Eszk öz , mellyel valamit teszünk , csak val eszmét 
foglal magában; minthogy azonban ‚им is gyakran e16 
fordúl: a kettö közt igy kivánnók felosztani a szerepet: 
val ragasztassék dologne’vllez , (ИМ! szeme'lyre vitesse'k. Te 
ha't igy: e szép haza honkeresö ‘битый! karddal szerez~ 
teték.- Elsô felvonás ntán szavaltatni fog: Eleven szo 
bor, Vörösmartyta’l, Egressy Gäbor által. Olvasd ide а 
föntebb e tárgyban elöhozott példát is. 

lll. 

87. §. Középigéink közöl nem sokan birnak túlhat 
ni az elsô tzírgyon; а mellyeket kifürkészhettiink, ig'y kö 
vetkeznek : 

\ 

ERT, 
Okadó raggal vonzanak: esdekh'k, rímánykoda'k, ís 

tenliedík, /aò'nyörá'g (ММ! ш’); pl. hiába esdeklett a kor 
mányzónul; apja életee’rt. 

RA (re). 
Ráható гады: vonz: мед/‘еда! , alliudozík, egyezkedz'k. 

Pl. Csak engem hivasson, majd megfelelek e'n не“ az elöa 
dott vu'dra. Mire alkudoztäl azzal a zsidóval? stb. 

307.061). 
Leható ragot vonzanak: szzimol, хит/лада‘, megfelel; 

pl. számolj sáfa’r istennel: sáfárságodru’l. Arró] megfelelek 
én aka'rkinel.' На elvitted: számolj ro/la а gnzdának. 

VAL (vel). 
Segitö ragot vonzanak ezek: nrallaoa'ík, z’te'l, деду/е: 

!еп/аекИ/е ‚ laellvesliedz'k, elmegy (az indulás és tärsra nézve) 
kz'nálkozik , /n'zelńedík , árt, Ízaszna'l ‚ beszn'mol, szolgúl, 
{иной/а, végre mellyek az elsö'tárgyat z'g gel vonzzák; 
pl. a jó fejedelem igazságga! uralkodik és itél népe’n. Ba 
rátnéjánal: еду gyíirl'ivel kedveskedett. .ló kedvvel, és s0 
kad mngával ment katonánu/a. Botta] kegyetlenkedelt mj 
ta. Egészséges léggel hizelkedik és kínálkozìk az мазка/а 

S 
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Provence. Mìvel дай-Шаг vagy használhat ведет’! Mivel 
szolgäljak@ tartozom az uraknak? Halálz'g küzdött аж el 
lenséggel. 

Ide tartoznak még: [uM/l, tengá'dz'k, птиц, pl. hogy 
mulatott ön a Штат ажгш! а 5ж6р idegenuel? О, ki ez 
elött palotában' lakott a legnagyobb ke'nyelemmel, most 
alig tengödik apjával egy rongyos viskóban. (А hely, hol 
valami történik, elöbb való rangu а benne történtnél, a~ 
zért adtunk elsöse'get a ban ragnak.) 

Jegyzet. 1) Az башен” ige’k vonzásáról, minthogy ott 
f6 szerepet az elò'rag visz, az elo"ragok , vagy határzók vonzása 
közben szólandunk. 

Jegy zet. 2)Amult és jelen ideů részesülök törzsök-igéik 
hez hasonlóan vonzanak: azért feleslegesnek tartjuk o'ket kiirni, 
a tudni vágyó önmaga is kikeresheti; ez egyet jegyezvén meg, 
hogy a. velük való élés, a mennyiben lehet, cum grano salis 
történje'k , шеи а gvakori s ügyetlen használat elrútítja elöadá 
витка‘. 

В) 
Az IGEMONDOMÁNY voNz IGÉT. 

88. §. Ha аж ige egyszerůen vonz igét: а vonzott 
mindenkor [кампании mo'rlbem dll, i’gy: шаге! gyalogol 
m'; диете! dz'cse'rm', диете! dz'cse'rtetm' (ha szenvedöje 15 
van); szeret mást gyalogoltatni (mííveltetö). Ez eser :ikv 
kor is megmarad, ha a vonzó határozott, ‘аду rngos for 
máu; pl- szereti az эру“, magát dicsérni; de csak a cse 
lekvö formäban. Szeniedô formában ällandóúl, valnmint 
elsö esetben 15, szépség kedvee'rt ‚году-дуга! vonz, midön 
а ionzott hata'rozott formában lesz; pl. szereti, hogy di 
csértetik,- tessék stb. Szereti аж embert meggyalogol 
tatni : szereti, hogy más gyalogoljon. .o 

MAsonix szAK‘Asz. 

A MONDAT ALRÉszEI voNzAsABóL. 
89. §. Е nevezet alatt befoglaljuk mind azon szókat, 

nlellyek csak valnmelly mondatban, a fö részeken kívül 
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feltalálhatók , -és igy a magyara’zókat is. Minthogy pe 
dig megmondtuk, mikép ez utóbbiak nem vonzanak: 
azért, keskenyebb értelemben, az értelem 5 mondat 
teljesbbé tételére szolgáló beszédrészek teendik e sza 
kasz tartalmát, és így: a fö részek tulajdonke'peni határ 
zói közöl az {дамам/е (а neviek ligy, mint névhatár 
zók nem vonzanak) , és az ege’szz'tó’k. Ezekröl két külön 
cikkben fogunk beszélni. 

ELsó CIKKELY. 

Az IGEHATÁROZÓK voNzÁsA. 

90. §. Igaz ugyan, hogy îgéink elöragai, magokban 
állva fölötte rìtkán használtatnak, s legfölebb is, зайт 
ságos feleleteìnk alkalma'val , pl. lez' volta'l a mezöre? ki, 
a honnan е1бга8г és ige egymással annyira egybefl’izöttek, 
hogy nem külön , hanem együtt véve eló'ragos ige ne’v а 
latt mennek nyelvtanainkban: mindazáltal ez ellent nem 
állván, mi vonzást illetöleg, sokkal értelmesebb eliga 
zodást látunk, ha öket egymástól elva'lasztjuk, s az ige’ 
ket tekintetbe sem vevén, minthogy minden erö egyediil 
ezektöl függ, minden iigyelmet és súlyt a ragokon, ‘аду 
а ragadható igehatárzókon központositunk. Eddig felho 
zott igepéldáink is, mind egyszerl'iek e tekintetben; s 
ha elvétve, еду kettö elegyedett is közéjök más forma: 
az nem szükségböl történt; mert а tanitmány, kimaradá 
Suk esetén is csnk úgy egész lesz. Ezért hagyattak ki 
összetett igéink, az ige-mondomány vnnz'físáról tanitó 
cikkböl. Itt is, a netalán közbejöhetö olly igékre, Sza 
bályt Ш‘ыёЛеёг semmi ügyelettel nem leendíink. 

Mivel pedig az igehatárzók, szìntúgy mint más von 
zók ‘аду пе’и, vagy ige felett uralkodnak: azért е cikket 
ismét kétfelé опций. 

8* 
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A) 

IGEHATÁRZÓ ‘ют NEVET. 
91. §~ Midön а néVSZÓ lételének, tettének stb mód 

ját, helyét, körl'ílményeit igehatärzóval s (löbbször e 
gyült) igével hatärozzuk meg: az a határozót kétképen 
fogadja el; t. l. ‘аду pusztán , minden wiltozás nélküljá 
rúl ez utána, pl. a hn'z fâlò'tt; ищу pedig a név, név 
határzó ragot vesz; pl. a Körös , а kerten alli! foly; túl 
a Duna'n lakom. Elsö esetben, hogy а kötés helyes le 
gyen : -mivel az a helyzettöl fíigg, elöadtuk a sznbályt 
a második részben; az utóbbinak törvénye't tanítnndjuk 
most meg. 

ltt tehát a névvonzás rag által, esik, azaz: hogy 
név e's határzó egyma'ssal viszonyulhassanak: szükség a 
névnek, а vonzó sajátságához képest, önhatárzói közól 
едут vagy mást fölvennie. 

92. §. A névvonzó igehatárzók ma'r, renddel így kö 
vetkeznek : 

ALA’ _ RÓL (мы). 
Valahonnani lemozdulást jelentöleg; pl. alli bukntt 

a házro'l.. 

J e gy z e t. Nem zavarandó ide: alá ment a. háznuk; mart 
ez birtokos нежели; ше11угб1 alább. 

ALÚL-on (дн, en'). 
Helyben lételt jelentve; pl. alli] van a Ватт; le 

jebb mint az. 

ÁT, Анд-ом «м, „). 
Helyjelentôleg, synonymja s magyarázńja: детен 

tůl; pl. ailment а vízen. Atalröpült a tornyou. Евгении 
а tón. 

BA (be, bele) --- BA (be). 

Valahova mozdulást jelent; bement а házbu, Be csak, 
be.’ a házba! 
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J egyzet. A megfelelô több is lehet, ahoz képest, mint 
а mozdulás iránya van; pl. be ment а királylmz, meilé---, az 
öcscsével stb. De ezek távolabbi hatás-felfogók. 

BAN (benj _ BAN (ben). 

Ben le’telt jelent; pl. ben szorúlt а várban. Ben 
vannak még а templombau? 

BELÜL ~- oN (n). 
Helyjelentöleg‘, а llely korlátját, külkerú'letét te 

kintvén; pl. Bel/12] van a ház таит. Nem voltam a Íaáœon 
bel/il. 

EG YBE, EG YÜTT, EG YÜVÉ-VAL („вы 
Társasitás , összeköttete’s eszme'jével; pl. egyiive' 

„так а lovakkal. Egybe-adatott már a mátkájával? El 
ment, a tens úrral egyiitt. 

EL — RA (re). 
Afelhata's eszméjével egybekötve; pl. Eljötta piacra? 

EL --- BA (be.) 

Behatást jelentôleg; pl. eljösz а szinházba? Нет 
jösz el a szölös kertbe? 

EL -- lTóL (ш). д 
Távolilólag szólván; pl. elment “Нет, meg jókor 

reggel. El! az oltártól! El! szemeimtôl e fáklya világot! 
EL- BóL (ш). 

Kihatásì eszmével; pl. el innen barátìm! El e temp 
lomból. 

J e gy z e t. Kíilönbözö árnyéklatokhoz képest többféle ra 
gokkal vonz; pl. el e Ищут/11. El szemeim ей“. El atöbbì mfllö'l stb. 

'ÉRTE — ÉRT. 
Példáúl: Menj e'rte öcse’de’rt. 

FEL — RA’ (т). 
Felhata'sì értelemben; pl. felmentünk a hegyre- ~Ki 

megyen _fel а szent helyre? Az úrnak ö нем hegye're? 
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.l egy z e t. Ha a детей belsejébe irányoztatik а hatás, bn 
(be); pLfelmenni Jeruzsálembe; а toronyba. 

FELÜL- 0N („1. 
Helyben lételt jelentve; pl. felůl a templomrm. 

Foa VA _NÁL (м). 
Okadólag 65 temas értelemben; pl. annál fogva: nem 

megyek. Imre kezé/ze’l fogvz vezette ki Andrást (611016 
1)61. Mell)r példák forlnájából az látszik, hogy а két ha 
tározó mendben megfordíttatik. 

НО! — HOZ (irez). 

Mellé mozdulási értelemmel; pl. hozzú ment a ser 
fözö/nò'z feleségi'íl. 

Hoz — KÉPEST. 
Hasonlítólag; pl. ehhez képest igy osztályozzuk `6 

ket; Pétere'hez ke’pest még kicsin szakálla van. 

INNEN- 0N (n). 
Helyet jelent; pl. innen lakik a Dunán. 

KI _ BóL (ш). 
Не1уЬ61 kihatólag, pl. ki ment а házból. Szintúgy, 

mint ba, be, el: másodrendüeket, többeket is vonz. 

KI'VÜL — 0N (n). 
Megfordítása а belůlnek, de amaz szellemének meg 

hagyásával; pl. Май! а házo/L. Kz’vül lakik а városon. 
KöZEL -Hozmí 

Melle mozdulást, vagy mellette mozdulást jelentve; 
pl. Kó'zel van a folyóhoz. Kò'ze! ment el Íwzzám; melly 
utóbbi esetben теле” 15 használatos. 

KÜLöN _ To’L (ш). 
Valahonnan elmozdítást s mozdulást jelentve; pl. 

Àülò'n választották а többitó'l. Hasonló az el-hez. 
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[мг-1:61, (мг). 
Egyenesen lemozdltással; de távolabbi hatásra néz 

ve hasonló az eZ-hez; pl. leszállították а lóro'l. Le a ka 
lapokkal uraim! Hely bensejét illetöen egyez afd-lel; 
pl. a pap leszállott a papszékbó’l. 

MESSZE — TóL (ш). 
Elmozdulás vagy annak eredménye; p1. messze töled 

sziilö földem! Komor búban Году életem. Messze mennék 
e hazától, ha lehetne. 

НАМ _- NÁL fm1). 
Példáúl: мы“ lakik az ipána’l? bárha ezt, mint pó 

riast, mással is fölcsere'lhetnök. Egyébiránt lielyben le' 
telt jelent. 

ÜDA- Ног (nez). 
Melle' mozdulással; pl. Oda ment Íwzza’. Rosz tehát: 

amada van.’ és semmivel nem jobb: а Karancsz'e'lzna'l me 
gyela-nél. 

UDA -NAK (ne/a). 

Midön physicai célozás (puskával р1.), vagy tulaj 
donitás forog fen; pl. oda célozott a nyiilnak. Nein' cé 
loztam, mégîs más fele' ment. Add oda nein' ezt a könyvet. 

ÜTT _ lielybenle’ratz'g. 
Ott voltam nn’la benne stb. Nem jó tehát: ott vol 

tam La_za'; vagy ege'szen más értelme lesz, a célzottnál. 

öSSZE- VAL (vez). 
Példáúl: ò'sszeveszett lvele. 

RA’ — м (re). 
Felható értelemmel, pl. rá ütöttek а házára. 

RAJTA--- 0N fn). 
Példáúl: Нила kapták а lopáson. 
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RA (re) ~ NÉZVE. 
Okndólag, megfordítva használtatik; pl. erre ue'zsve 

mondtam én, hogy jó lesz el nem menni. 

SZÉT, SZÉLJEL-ON mu. 
Pl. Elmegyek, hogy szétnézhessek a tengeren. Ha 

a kifejezés úgy alkalmasabb lesz: a bau (ben) is hasz 
náltatik. 

TÁ VoL _ TÓL (tő!) 
Messzese'get jelent, mozdulással vagy nyugodalom 

mal; pl. ha tőlem messze jársz: emlékezzél rám. 

TÚL- 0N ru). 
Helybenmaradást jelentő; pl. túl a Dun/ín. Erre a 

kérdésre: honnan, ról-lal felel pl. Dunán túlról jövők. 
Túl a Dunáról gyüvök (Vörösmarty). 

. VISSZA — HOZ (hez). 
Visszament szüleilzeas.- Ezen kívül, a különböző 

körülményekhez képest, másodrendűekűl több ragot is 
vesz; pl. Visszament hazájába. Visszaadta a kalmárnak 
pénzét. 

'93. §.Itt van helye megemlíteni, hogy, ha a vonzott, 
személyes névmás: annak a vonzásrag nem utána járúl, 
hanem ő fog ragadni a névhatározókhoz, mint ez már 
említve is volt; pl. leesett rólam a ruha. Az alapító on : 
rajta lesz; pLbelűl rajtam (én-en) van a szív. 

Mellyek legyenek pedig az illy ragozható névhatá 
rozók, s mi különbség köztük s az igehatárzók közt: 
az a szónyomozás dolga. 

94. §. Nem lesz szükségtelen a névhatárz'ók “birto 
kos szerkezetére is megemlíteni (hova azonban csak az 
önállók és a ragadók közől a ban számláltatik), hogy az, 
kivált emphaticus mondatban, ha előjön: a névre magá 
ra mindenkor na}: (nek), a határzóra nézve pedig 3. sze 
mély birtokragával történik; pl. belőle a háznak; alatta 
a folyónak stb. 
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B) 

1GEHATÁRZÓ voNz IGÉT. 
’ 95. §. Nem mìnden igehatárzó jön itt kérdésbe, 5 

а vonzott ige Àis csak szám tekintetéböl. A szabäly igy van: 
Ha a szám és soksági nevek an , en képzökkel van 

nak határzólag alakitva: mint vonzók, igéjöket minden 
kor többes számmal vonzzák; pl. solían vannal.' а hivata 
losok, de keveA-en a választottak. Tzfzen estek el, дай-‘шт 
sebesittettek meg. 

мА SODIK CIKKELY. 

Az EszME (mondan-EGÉSZI'TÖK VoNzÁsA. 
96. §. Eszme- és mondat-egészítökként beszédünkben 

l‘ëszînt neve/a (névmások), részînt re'szecsäe'kjelennek meg. 
Aze’rt e'cìkkely kétfelé oszlik. 

А) 

ESZMEEGÉSZI'TÖ NÉV VoNzÁsA. 
97. §. E vonza's csupán ige’re, még pedig vagy for 

maragos, vagy жажда/гидов tekìntetben tartozik. Ezt is 
mét két külön ösztályban látjuk meg. 

а) 
EszMEEGÉszI'Tó мг" voNz IGÉT, FORMARA 

Gos TEKINTETBEN. 

98. §. Hogy szabályunkat kellöleg világosíthassuk 
fel: elöre e ke't jegyzést ajánljuk az olvasó Íigyelmébe: 

1) Formális változás alá csak cselekvó’ (kiható s mü 
veltetö) ige esìk. Itt гена: csak ez forog fenn. 

2) Tudjuk, hogy az ige помог: állapotában sem ta 
gadja meg azon kitünö sajátságát, miszerìnt vonzójára 
visszahatással van. Mivel pedig mindemcselekvö'ige, а 
hatást felfogó elsö nevet, mint ezt maga helyén láttuk, 
szenvedö raggal "опят: következik, hogy a vele 7152011)’ 
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latba tett е156 név (5 itt épen arról van szó) , ha vonzóvá 
válik is , a most vonzattá lett igéhez csak szenvedô rag 
да] fog alkalmazkodni. , 

3) A forma ñatározott 65 áatározatlan. 

и ) 

A HA'I'ÁRZATLAN FORMARÓL. 
99. §. A szenvedö ragú név határzatlan formába 

vonz cselekvö igét 
1) На, mint tárgyszsó ki nem jelölve, társai közöl 

(Íeò'zne'v) ki nem emelve , közönösen , szóval: határzat 
lan e’rtelmůleg jelen meg (a 5ж6тп6‘7 sem vétetvén ki), 5 
ha elötte (ha különben fölvehetné is) névmutató ninos; pl. 
könyvet olvas. Húsz medvét öltek meg. Ha pedig Иди] 
dan ne’v.- úgy magyarázójával ezek állanak: velar/n', bizo 
nyos Stb. Pl. аж ifjú, ki а fensö emeletben lakik , estve'n 
ként bizonyos Emz'lz'át emleget. 

2) Ha mit, lait, hányat stb egyszerl'i, nem pedig 
birtokragos szóval ke'rdem'ink, vagy jelentünk; pl. mit 
m0ndott?Hányat hozott? A hányat csak hozott (nem hoz 
га), mind elvették tôle. 

3) Ha a hatás-felfogó elsö tárgy elsó' vagy Майами/а 
szeme’lyů ne’vmás; pl. igen he'rt engem, mennék el hozzá. 
'l'éged kértek olly esdekelve? 

Ide számlálhatók а viszontagló névmások; pl. egye 
dül magamat kértek meg. 

ß) 
нА’гАвжотт FORMARÓL. 

100. §. A szenvedö ragos név, határzott formába 
vonzza а ráható cselekvö igét: 

1) Ha tulajdon név, 5 épen meghatárzott személy 
röl értetik; pl. gróf Széchenyit nagy honlìnak ismerem. 
Ez а tagadó (nem-meli) mondatról is értetik. 

2) Ha köznév, 5 névmutatóval, vagy mutato név 
mással is , titkon vagy nyilván , el van látva; pl. tudom 
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(ат) , hogy eljönél. Azt a kapilánt értem, ki török fog 
ságban volt. Ferdinánd kìrály, a magyar academiának 
ajándékozta, koromíza'si ajándékának egy részét. 

3) На а vonzó név birragos szó; pl. Voltaire тере 
tette Fridrik ajándékát. 

4) На harmadik személyl'i név, névmás, ide értve'n 
a viszontaglókat is; pl. gyi'ilölik egymást. Magát szere 
tem, de viseletét nem. 
l 5) Az il: végx’i nevek; pl. а jobbikat vette me". А 
harmadikat nem szeretem.-Ide 16 az elsa" is; pl. az el 
só't megajándékozta , de az utolsa't nem. 

b) 

EszMEEGÉszI'Tó NÉV VoNz IGÉT, szEMÉLY 
RAGos TEKINTETBEN. 

101. §. Ke't eset 16 е16; egyìk a határtalun, másik 
a Лампа” módot illetöen. 

и) 

HATÁRTALAN MÓD. 
Szabály: Midc’in valamelly mondatban, а hatás е156 

tárgya vagy felfogója fó'ne’v (1‘6 vagy annak rangjára e 
melt melléknév, névmás) 5 tnlajdom'to’ ragga] lill: az, a 
ható ige határtalan módját (а melly, mint említök, min 
denkor határzott mód által elôzendô meg nyilvánl vagy 
titkon) szám- és személyileg neki megfelelö személyrag 
gal "Овна; pl. jó (van) mìnekünk itt laknunk (nem lak 
ni). (Nekem) haza kell меняет (nem: menni). Péternek 
nem szabad oda menm‘e. Jó а katonáknak itt lakniak. 

J eg yzet. 1) Nyelvemlékeinkböl tudjuk: hogy e szabály 
egykor az будет’! 15 adott illy vonzási szabadságot. Ne menj е 
gye'b mezöre gabona ‘бы szedned. --Mik0r meg akarnám. vigyáz 
tatnom Izráelt (Bécsi Codex 151. lap). 

Jegyzet. 2) Ha. a vonzó személyes ne'vmás: az , gazdál 
dálkodás és szépség tekìntetébôl ki is maradhat; pl. holnap jó 
kor kell fò'lkelnem (nekem). 
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ß) 
HATÁRZOTT MÓD. 

102. §. Ezt illetőleg ez egy sajátságos törvényünk 
van: Ha mind az alany, mind a hatás első tárgya szemé 
lyes névmás és ez utóbbi második személyben, még pe 
dig, természetesen szenvedő raggal van: a cselekvő lal; 
(leli) ragot vesz; pl. én szeretlek téged. Ez rövidebben így 
van: e'n szeretlek; vagy csak: szeretlek. 

B) 
ESZMEEGÉSZÍTŐ RÉSZECSKÉK VONZÁSA. 

103. § Részecskék közől csak a kò'tszo'k vonzanak. 
Vonzanak pedig vagy navet vagy z'ge't. 

a) 
A KÖTSZÓK NÉVVONZÁSA. 

104. §. Minden dolgot te’r és idő határoz. Tér- és 
idő tekintetben lesznek azért meghatárzandók a kötszók 
által vonzott nevek is. Más kötszók, s ahhoz képest a 
többi ragok is kirekesztetnek. 

1) HELYHATÁRZÁSOK. 
105. §. A hely- vagy térkérdő kötszók valamennyien 

e 3 fő alá sorozhatók: Honnan? Hova? Hol“! Ugyanis, 
a tér momentumai nyugvás és mozgás; a nyugvás pedig 
az .=elbagyott s újan elfoglalandó helyre nézve kétféle. 
Honnan jött (nyugvás)? Hova megy (mozgás)? Holvan 
(nyugvás)? Pl. A bírótól, a paphoz ment, s most a pap 
nál van. А házból a templomba ment, s most a templom 
ban van. -(Az itt nem jöhet tekintetbe, hogy valaki a 
templomra is mehetett; itt szabályos, logicai progres 
siója van adva az eszmefejlődésnek.) 

106. Ё. A'vhelyhatárzó kötszók nyelvszokásos ren 
de ,'a nekiek megfelelő belyragokkal, következő táblá 
ban adatik : 
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HONNAN? HOVA? HOL г 
1) Padro'l Padra Padon 
2) Biróto'l Bíróñoz Bírómíl“ 
3) Templomból Templomba Templomban. 

Ennek jelentése abban áll , hogy a melly nevet e 
zen kérdésre: hofman? ról-lal ragoztam: az a hova-rá fel 
hatóval, a kol-ra alapítóval vonzatik; és ezen módon a 
többi is, a táblában egymásnak megfelelő módom-Az 
már a kérdés,-s ezen Cikkelynek is feladata: hogy a 
nevek , mint helyjelentő vonzottak , a nevezett ragok kö 
zől , az előadott három különböző kérdésre , mellyikkel 
(osztálylyal t. i.) fognak szövetkezni? 

Itt mindenekelőtt két dolgot kívánunk megjegyezni: 
1) Az említett, három rendbeli ragok, egyetemesen 

tekintve kétfélék, u. m. egyik osztály (1. 2.) épen bele 
mutat a helybe; pl.Debrecenbe Pestről; másik annak csak 
mellé, kozzá, kívül azon, p. o. a királyhoz ment; a temp 
lom/iaz szaladt (kívül azon, csak azon, csak mellé). Ez u 
tóbbi,la'tszik, egészen határozott: egy irány, egy cél, egy 
rag; s így iránta kétség nem lehet. Nem úgy az előbbiek. 
Egy irány, egy cél és де? rag. Itt szükségkép fennaka 
dásnak kell előállania. Közelebb járulván célunkhoz: e 
cikkely épen ennek eldöntését tűzte ki. 

2) De még innen is közelebb jöhetünk a sajátképe 
ni kérdéshez; mert ám próbáljuk , s meg fogjuk tapasz 
talni, hogy n kétség nem mind a három, hanem csak 
egyik kérdő kötszóra tartozik. Ez a harmadik: bol? Úgy 
hogy, miután ezt eldöntők: a többi a mondott rendben, 
szabályszerűen fogja a kérdés-változáskor őt felváltogat 
ni. Mondja pl. valaki, hogy Pest alapító raggal vonzatik; 
mingyárt tudom , hogy Pestről és Pestre lesz a többi mo 
mentum. E cikk tulajdonképeni feladata tehát ez: Erre a 
kérdésre: ha]? melly szók vesznek alapító, mellyek ben 
marado’ ragot ‘ë ° 

107. §. De mielőtt e kérdésre, minek megfejtését 
a végetlenú'l tétovázó nyelvszokás, sok tekintetben, fö 
lötte nehézzé teszi, nem ugyan még most kielégítő, de 
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legalább megközelítô próba feleletet adni megkísérte 
nök : különbséget kívánunk tenni és tétetni az ide шмо 
zó nevek között, azaz: megismerniink öket ‚лед/гейши! 
ben 5 osztályoznunk, hogy, mi nélkiil el nem lehetünk, 
elvet vagy okfôt állíthassunk rájok nézve fel. Értsük meg 
мы: е következôket: 

а) Némelly nevek úgy inondatott (földrajzi) topogra 
phz'a’ra tartozók , kò'z 65 kiilò‘n osztálylyal; pl. falu, erdô, 
váras ‚ Pest ‚ Bakony. 

b) Mások épen csak tárgy- , nem topographi nevek; 
pl. szív, lélek , isten Stb, de mellyek improprie, olly 
kor lehetnek tzírgyai a Lely-kérdésnek. 

c) Húzamos 65 több oldalú vizsgálódás után , minek 
processusát elöadni semmi tanulságos nem volna, azon 
alapszabály felálitásának szükse'gére jöttünk, hogy az 
említett, két rendbelì nevek közöl, némellyek jelentés 
vagy e'rtelem/zez ke'pest, mások „сумма; képest von 
zassanak. 

d) Szükségesnek tartjuk pedig elôre is kijelenteni, 
hogy идущей/мех Áe’pestz' vonzás alá tartoznak а Magyaror 
szágifaluk , va’rasok nevez' ; a másik osztályba а tó'böz' ne’v 
mind. 

ELsú' Fó' вы‘. 
JELENTÉSÖKHÖZ KÉPEST voNzATNAK MINDEN 
наш’- És 'róB’B HELYiLEG VETT lyÉvs/ZÓK, A 
MAGYARoRszAGI EGYES FALUK Es vARAsoK 

NEVEIN KIVUL. 

108. §. Azok pedig rendszerben így következnek: 
Нет topograpkz' tárgynevek. Ezekre nézve а hol? 

kérdés többször határozatlan; pl. hol van baja? In capì 
te Feje’u-e’! vagy fejében? Illy neveket illetöleg, ha a 
mondat kérdö: legcélszeri'ibb a min-t vagy mz'ben-t kiten 
ni ; v'agy ha csakugyan /zol-lal tétetik a kérdés ;---- vala 
mìnt nkkor is, ha a mondat nem kérdö: а köriilmények 
hez képest adjuk a feleletet vagy nyilatkozunk; pl a 
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csìllagok az egen tündöklenek. Isten, azt mondja Moses, 
az e’gben lakik. Szívemen fekszik terhes adósságom. Keb 
lemben él а szív, melly keblelnen .'-ípoltalak tégedet, ha' 
ladatlan gyennek; és e szív dobbanása, minden nap bi 
zonyságot tesz ellened a mennyekben lakó istennél. 

109. §. Topograpbz' tárgynevela. Мёд pedig elöször: 
topographi Iso'zneveh; a millyenek: erdö, viz, megye, 01’ 
szág, nem jelölvén ki, hogy in specie mellyik erdö (Ba 
lcony), víz stb. De az értelmesség lne'g ezek közt is vá 
laszfäst javal tenni , söt parancsol; mihez képest némely 
lyekröl jegyezzük meg, hogy terme’szetz' topograpbíáboz, 
másokról, hogy apoh'tz'cm'boz tartoznak. Illyenek: falu, 
väras stb; amollyanok: klit, tenger, hegy, егс16 stb. 
És igy: 

Terme’szetz' горит-0111115 kò'znevek. Minthogy ma'r ezek 
nek rajlok 15, bennò‘l: is lehetünk, s ahhoz képest де? kü 
lò'nbó‘zô' álla'spontba , m'szonyba tehetjük magunkat velök: 
innen a ke'rde'sre úgy adandjuk a feleletet , mint helyze 
tünk kivaínja; pl. tengeren utaztam, de benne nem vol 
tam (t. i. vizében). Hol voltál? a kútan, nem a kútba”, 
Hol voltál? vizen. (Igy teszik ki Biharmegye déli 11116 
kán a vz’ze’rt menetelt.) 

.l е g y z е t. Az erdbfe'le'k , шеф/61611‘ ‚ puszla'k ki vétetnek s 
alább tartozni látszanak. 

110. Ё. Politie/zz' topogrnplzz' Isò‘znevelá. Physìcailag 
ezeknek felettò'k nem , csak дел/26% szoktunk lenni: mi- 
hez képest logicátlanság, hogy а nyelvszokás a már em~ 
litett mind két ragot használja, fölveszi. De ugyan csak 
az elvböl az is világos, miszerint и Íw’l, egye'bíránt kà 
lò'nbò'zo" тётя/Ъ, ke't Íaüló'nbözö jelente’se , и mondott ‚ее?‘ 
fle’srez' felelet {иглу/(266! @gy Майдан nem lehet , 5 а velök 
élés promiscue történhetik; pl. falnn lakni , faluban lak 
nì. Várason, vagy: viii-ashun tölteni а nyarat sokkal e 
gészségtelenebb , mint falun. 

Mégis nem lehet ‘115116111,- hogy magyar fiil e ve 
gyes használatban e'rez némi szokatlanságot; de mit érez 
ni inkább , mint kimngynrázni lehet. Falun lnkni ege'sz 
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ségesebb mint nagy várason: érzem, tudom il hogy jó. 
Inkább ellaknám én a faluban mint azon ШИН: érzeln 
hogyjó. Hova ment a`gróf úr Párizsból laknì? F alaba. Itt 
már allagyar fül jobban szeretne: falura-t hallanì. Nyár 
ban az udvar falubem lakik, szìntúgy idegen elôttem. Ha 
tehát érzés után ki lehetue puhatolni egyik “аду másîk 
helyességét: talán ebben állapodhatnánk meg: Ha teljes 
meghatárzottan értek еду falut (helyet): а név vonzat 
hatik bármellyìk raggal; pl. nincs olly derék legény az 
egész faluban. Száz puszta faluban párja ńìncs. Kerestet 
tem az egész várason , de nem találták. -Ha pedìg ha 
tározatlan e'rtelemben veszem а falut (helyet): on-nal ma 
rad; pl. falun «тем а nyarat jobb mint vzírason. Amaz 
még névmutatót is vehet; ez nem. 

J еду‘ et. 1) Az erdr'»y вы) а fentebbi §ból ide гад. 
2) Megye csupán benmaradót vesz. 
3) Vidél‘ csupán Марти. Összetételérôl alább. 

'111. §. Külò'n @agg щи! topograpñz' nevek; pl. Afri 
ka, Be'es , Kunság. Ide tartoznak a világrész- s ország 
nevek, vìdékek, s egyes, szintúgy külföldì, mint ma 
gyar birodallni helység-nevek. 

Ezekröl egyenke'nt így : 
а) Világrefsz- s пишущие/е, ha 1) minden toldalék 

nélkül állanak: beumarado’t vesmek; p1. Anglìában, Ázsiá 
ban. 2) Ha [um toldalékkal vannak: benmaradóval;--ha 
orsza’g toldalékkal: mind a kettövel vegyesen; pl. Angol 
honban. Spanyolországban. Magyarországon. Olaszhon 
ban lakik a pápa. 

b) Vz'de’k-, tartoma’uyuevek, 1) ha sa’g (se'g) végzetl'íek: 
a nyelvszokás mind kétfelé wig; pl. Kunságon, Kunság 
ban. De vonassék alapz’tóra. Ide jö: Ha'lszegeu. 2) На 
keriilet vagy víde'li toldalékunk: benmaradóval; pl. И“ а 
dunai kerületben. A szabolcsi egyházvìdékben. 3) Ме 
gyék akar pusztán, akár toldale'kkal, benmaradót уезж 
nek; pl. Aradban, vagy Arad megyében. 

c) Egg/es , nem magyar bî'rallnlmí várasok, faluk, ki 
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vétel nélkül mindig benmnradóval vonzatnak; pl. Bécsben, 
Bagdadban ‚ Aleppoban, Alexandrìában. 

MÁSoDIK FÓ'ELV. 

vÉGzETòKHòz KFZPE§T vogîzA'rNAKI MINDEN 
шут MAGYARORSZAGI VARASOK Es FALUK. 

112. ё. Snjnzílnunk kell valólmn , Imgy, midön eddig 
mìnden tételünknél philosophiai alnpot rakhatánk: Ш: 
puszta mechanìsmusra kell szorúlnunk , hogy bìztosan, leg 
ala’bb a mennyìre lehet , célhoz juthassunk. De jelen kö 
rú'lményinkben, bîzony! máskép nem lehet, nem tudunk. 
Jelente's itt elôttíink feltárva nìncs; тег: topographì ne 
veìnk eredetì jelentése még csak hìhetöleg is, annyival in 
kább bizonyosan meghatározva nìncs. (А pälyázásì sikert 
sem tudjuk, mert az academìa neln közlé). Most tehzít csak 
a mechaniamus segít rajtunk némileg. Egyébiránt elôre И‘ 
jelentjük, hogy el. is szl'ikkörl'í tapasztaläs eredménye; a 
lnellett a nyelvszokás, itt is, mint mindenben , söt itt leg 
többet, sok ellenvetést, anomaliát gördít elénk. -Az 
osztzílyozást itt is szükse'gesnek talalva'n: e llárom fö sza 
bályt állítotluk fel, mìszerint némelly värasnevek 1) ben 
maradó ragnsak; 2) alapító гидов“, és 3) vagynak, mely 
lyek ke't felé vágók; a hova azokat számla'ljuk, mik ‘11116 
Ъап olly зайти kivételekkel bírnak. hogy а kive'telekböl, 
ha egygyé te'temek, egy hasonló terjedelmü és erejü szabály 
állhat elö, _Ha valamellyìk f6 szabäly alól csak néhány, 
s a lnellett nem osztályozható kìvételt leltünk: azokat meg 
hagytuk kivételeknek. Ezel( szerìnt 

ELS ó SZABÁLY.l 
BENMARADÓ RAGOSAK. 

113. §. Benmnradó raggal vonzatnnk az ollyan ma 
gyarorszägi helységek nevei, mellyeknek végbeh'íje: ё, 70,”, 
“у, и, bármi lggyen is eweket megelôzô; pl. Piskiben, 
Esztergalnbnn, Ujfaluban, Szederke'nybe'n, Szebenben, Bö 
könyben. 

  
 

9 
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книжек; 

1) т, ha az elöttei magänhangzó kiugratása által a 
szó eredeti alakját visszanyeri; pl. Szeghalmon, Köhal 
mon. Ezt az értelmiség is így liívánja; inert pl. halomju 
ninos, s ha az usus illyesmìt mutatna : etymologiánál s eu 
phoniána'l года kötelesse'günk az îgaz utat megmutatnì. 

2) ó'zly alapitóval vonzatik; pl. Szônyön, Bônyön. 
3) А” л-ге vannak egyesek; pl. Tete'tlene/L. 

MASODIK SZABALY. 
114. §. A melly va'msok e's faluk j, l, ly, r végbe 

tüjiiek , azok közöl a mássalhangzók ею“, magánhangzók 
hoz képest, némellyek benmaradót, lnäsok Марий! vesznek. 

1) BENMARADÓ мешок. 
А ger, or , 1", ò'r; — a'Í, е’!,„ alg-01g végüek; pl. 

Csengerben, Välbnn , Bátorban, Orben, Predemirben, 
Szakállban, Beelben, Szaknlyban. 

Kivétel. Egyes példák az ál-ra; Szent - Рай-оп. Átalá 
ban jegyezzük meg, hogy a keresztnevet viselo'k, tudomásunk 
szerint legalább. mind alapítóval vonzatnak. 

2) ALAPI'TÓ RAGOSOK. 
Az ár, e’r, o'r, ter, yer;-al el, ul; ely, и], aj 

ve'güek; pl. Kolosva'rnn , Mńron , Siteren, Megyeren , Kis 
Eren, Szent-Antalon , Tarcalon, Ekelen, Szakulon, Tedely 
en, Sajón , Bnjon , Bajon , Muzsnjon. 

Kivéte l ek: ely. Sze'kelyóen. De rendre igazl'tható. 
aj. Gyulajban, Tokajban, Kútajban. 

Jegyzet. Az fir, szabálytalannak látszik; pl. Keresztúl' 
ban, Túron. ne legyen = оп. 

НАВМАВ1К szABALY. 
115. ё. А többi végzelek ezeken ШИН, mindnyäjan 

:nlupitó rngosok; csak a következöket tala'ltuk egyes kivé 
telek gyanánt. 

0. Kálló-ban. Ez egynél lôbbet nem tudunk; de geo~ 
graphusaink ezt is alapítóval használjaik.. 
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Ö. Kis-Jenöben, Boros-Jenöben. 
S. Belényesben. Eltörölhetö. 
Sz. Kara'szban, Haläszban. Ez is. 
T. Nagyszombatban. Erröl még maga a vz-írosbeli ty 

pographie sincs tisztában; írja mind а kettöt. 

TOLDALÉKÚL. 
116. §. A де? t (tt) végzetrôl ezeket mutatta az usus: 

Alapíto helyett, tt-ét vesznek fel 
1) а belg végl'íek; pl. Maros-Vásárhelytt. 
2) a mir végú'ek; pl. Kolosvártt. 
3) а bály végl'íek; pl. Szent-Mihálytt. 
4) a vásár ve'gl'iek; pl. Jász-Vásártt. 
5) Györ és Pécs. 
Egyébiránt jelen szaba'lyoknak mi annyival inkxíbb 

nem követelíink csalhatlanságot s eldöntö tekintélyt, mert 
az egész orsza'g ebbeli zokäsa eló'ttünk tudva nem leve'n, 
csak egy-két ìsmeretes megyéröl vettük aft s próbältuk 6 
ket a'talánositani. Itt az egész hon szokásainak tudása , a 
zoknak egybevetése foghat csak eligazltani. ’ 

2) InóHA'rÁRozÁsoK. 
117. Ё. A dolgok z'lló’ben is vannak. Ezekre is sziik 

ség némi figyelmet forditanunk; mert nyelvl'inknek itt iS 
vannak sajátságni, mikröl egyetemes nyelven nem értesít 
het bennünket- Az idôt ke'rdö kötszók más nyelvben is su 
játsa'gos vonzattnl bírnnk; pl. a lntinban a mz'laorra: ablati 
vussal felel, praepositio nélkül Stb. 

Kérdést, többet is vehetni fel; de a mellyek, szinte 
mint al föntebbi eselben, csak három momentum ala' “001111 
tók. Igy: mìkor? mi alalt? = hol? — mìkorról? mikor 
ból? :honnan ’.l-mikorra? meddig’? :hova’l 

Ezen elszámlált kérdések közôl sajátságos мёда" 
vonzata csak а: mz'lior'i-nak van; a töbhi , a vonzott 1116 
nevet, saját ragával fo‘gjn vonzani; pl. Mikorro’l valo köl 
csön ez? A múlt évró'l. A most folyó érbó'l me'g három nap 

. 9* 
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van ha’tra. Mikorra fizetendi meg a zsidó adósságát?“ Jövő 
hétre. Meddig fogsz Pesten mulatni? Három napig. 

E cikkecskének sajátképeni kérdése tehát csak ezen 
egyre terjed: Mi raggal kell felelnünk a mikor? (mi alatt, 
hol kérdő lu'itszricslm'rz«l?a Erre а nyelvszokás négy külön 
böző ragot mutat, u. m. [um (ben), ом (en), «val (vel) és Igar. 
Kérdés: mikor mellyik járuljon a vonzotthoz? 

Felelet tárgyai azon nevek lesznek, mellyek az e'v, ho' 
nap,he't, nap, óra,e'vre'sze}l-közőnséges nevek alatt, mint 
alosztályi egyének befoglaltatnak. Ezekről egyenként. 

118. ё- Év, Ízo'nap, és óra. _ 
Együvé vontuk ezeket azon okból, mert mindnyájan, 

kivétel nélkül mindenha bemnarado' raggal vonzatnak; pl. 
minden időben féljed az istent. századokban, sőt ezredek 
ben is ritkán történik. A múlt hónapban egyszer sem vol 
tam ki a faluból. 

Jegy z et. Ha az idő tartás (duratio) eszmét foglal magá 
ban: akkor alatt határozó járúl utána; pl. három év alatt sem 
végzi el. Öt óra és hat másodpercz alatt ment végbe a szertartás. 
Tudod , hogy egy órában 60 perc van, s öcséd a 60 perc alatt a- ‹ 
lig csinált annyit, mennyit máskor egy negyed óra alatt. 

119- §. Не? Sé annak ищут‘. 
A hétnek egyes napjai mindenkor alapítóval vonzat 

nak; pl. hétfőn mondtam meg, hogy csütörtökre kész le 
gyen; s még pénteken haza sem jött. De maga a бей, ha 
úgy vétetik mint több egyesekből álló egész, s az egyes 
részek mintegy számvevés ala’ jőnek: benmarado't vesz; pl. 
egy hétben 'van hat nap, hetedìk a vasárnap. 

J egyz e t. Egyszer mindenkorra megjegyezzük , hogy, haa 
nap, akár egyszerüen, akár összetételben álljon , alapítóval von 
zatnék: a rag el is maradhat; pl. vasárnap semmit sem ettem. 

120. §. A nap s annak re’sze'i. 
1) Hajnal, de?, ejfe’l: benmaradóval vonzatnak; pl. 

hajnalban jőtt haza. Délben szoktunk ebédelni. 
2) Szürkület , allan/¿gat , „aII/lelet , napnyugta: k 0, r 

végzeltel vonzatnak; pl. alkonyatkor el hozza'm. Nap 
nyugatkor jön a ló. 
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r 3) Reg, пар ‚ ш, e'j: segítö ragosok; pl. regge] jó 
kor és a késô estve (|) stb. Amúlt e'jjel semmit sem aludtnm. 

.l е gyze t: A nyelvszokás шаг-1; használ est-tel helyett. 
4) Евы/улиц, ejem/aa.' alapítóval vonzanak. 
J еду z e t_ Ej mha rag nélkül is áll, nyelvszokás szel‘int. 
121. §. .4Z e'v re'szez'ró’l. 
1) Ü/mepek; pl. karácson , husvét, bôjt stb. kar, ban 

végzetůek. Ez utóbbi szebbnek‘látszik. A duratz'o-eszme itt 
is Щи“. 

2) Te'l, nyár.' bennmradóval és alapítóval. Ha а név 
határozatlanúl vétetik: mind еду, aka'r mellyik; de ha épen 
megjegyzem, kimutatom, egyet a többi n_várak közôl ki 
enlelek: akkor alapítóval й". Télben nyárban egyaránt 
hasznos. Télen nyáron fl'ítenek. Az elmúlt télen (nem tél 
ben) történt, hogy stb. 

3) бы, tavasz.- alapítóval és segítövel. Határozott 
gyanánt ve'tetve'n: mind kettö állhat; de; határozatlanság 
esetében csak а segíto'. Az elmúlt tavaszszal(tavaszon) jött 
Наша Pozsonyból. (Зимы, tavaszszal (nem öszön) egy for 
lmín virágzik. 

4) Évszakaszz' mlm/Ea ММ,- pl. szántás, vetés, aratás 
stb. lsor, ‘(аду o/z (n)nal vonzatnak, melly utóbbì duratz'o 
esznléjével bír. 

J e g y z e t. 1) 'Lakodalam , keresztelò' , az all-l: , ban-nal is 
szokták fölcserélni. 

J egyzet. 2) Az ìdòlìárásl (\Vetter) nem határozhatnì meg A 
ennyire mint ezeket. 

J e g y z e t. 3) Helylyel helylyel voltak ugyan már effélék em 
“Не: de a rendszer úgy hozza magával, hogy itt is, és рейд bo" 
vebben , elöadassanak. 

b) 
А KÖTSZÓK IGEVONZÁSA. 

122. ё. Ige't vohz a többek között: míntůa; vońzza 
pedìg аж foglaló mo'drlal; pl. mìntha látuám bérceidnek 
barna föllegét: Elragaflva tárom árva karjaim feléd stb. 

Úgy de ez e’rtelmz' „миг: tehát nem tartozìk ide! 
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Igazsága van, Ищу szól. Ez által csak аж akartuk ki 
mutatni, hogy itt а hatär, hol az értelmi vonzatnak kezdöd- 
nie kell; e's e Szót: mint/za, s meg nem sok tärsnit , te 
kinthetjiik azon kapcsoknak, mellyekkel a két rész egy 
máshoz láncollatik. Figyelmes olvasó , a mii folytában, né 
ha'ny illy átmeneti szócska'ket találhatott. 

BEREKESzTÉ& 

123. §. Es еще! be van rekesztve a magyar szókötés 
szabályainak elôada'sa. Mìelött pedig tôle Vmegválnánk: 
ezeket mondjuk olvasóink s illetöleg birálóinknak; 

1) Rendszeríinkhò’z képest soknak ki kellett maradnìa, 
mit mások felvevének. Így: az ornata syntaxis, körmon 
datok stb. 

2) Nem állitjuk, hogy a sziikségesek наш is, teve 
désböl vnlami ki nem maradt. 

3) Kihagytuk önként а nyelvhasonlitást, а magyar 
szóköte's historiáját; csak ne'hol, hol fölötte sziikse'gesvolt, 
emlitvén meg. 

4) Rendszerlil a Надо“ ke'rdés rendét tartottuk meg; 
de n logicfího'l. képest lijon alakítható belöle az й] , s ter 
me'szetesebb rendszer. 

5) Végre: mi а slz'lz'slz'kát kíilsó're és belsó're osztjllkâ 
amabba a nyelvi, ebbe а logica.' elöadást tevén. Illy нет 
pontból hivatkoztunk mindig e tudomänyra. 



А‘ 

мАшмв szòKörEs 
szABALYAL 

A’ »lemma 'runós 'rÀRsAsAa 

ALTAL 

niJAzoTTPALYAMUNKA 

lRTA 

FABIAN ls'rvAN 

szÉrLAKr PLEBÁNOS. 

 

P E S T E N, 
EGGENBERGEB J. És FIA ACAD. KöNYvAnUsoKNAL. 

1846 



Heil dir! unsichtbar Kind des Menschenhauehs 
Der Engel Schwester, süsse Spmclie Du! 
Ohn' deren treuen Dienst das volle Herz 

-Erlaege unter der Empfindung Last. 
' HERDER. 
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Minden cselekvésünk kürét, módját а’ czélra 
nézvén, mellyre irányoztatik, határozhatni meg 
legbiztosbban. „Quidquid agis — respice íinem.“ 
Igy van ez nyelv körüli vizsgálódásinkkal is. 
Hogy e’ foglalkodásban türekvéseink czélhoz Ve 
zessenek, ezt szükség mindenek eló’tt kijelelni. 

A’ nyelv, mellynél semmi `101113211 nem nyer 
tünk а 1е1‘еп110’1б1, minthogy nélküle rajtunk а2 
ész is keveset segítene (Quintilian libr. I. de inst. 
01’а1.) azért adatott, hògy а2 anyag kütelékeibe 
szorított isteni emberszellem ezáltal magát kije 
lentse, kinyilatkoztassa. ’S ím ebben van kif'e 
jezve a’ nyelvvizsgálat czélja, melly abban áll, 
hogy a’ tübb évszázados `ezredes kjjelentést szét 
taglalva felfogjuk egész kiterjedésében, ’s ezt е 
gyéb mellékczélokon kivül azért, hogy megértvén 
e’ szellemi kìjelentés minó’ségét, tudjuk, millyen 
nek kell beszédünknek lennie, hogy ez 1152116 
peink tükéletes rajza legyen. E’ czélhoz képest а’ 
tudományos grammaticának —— hogy különbözzék 
az empiricaitól, melly csak azt értí, а’ 11111 jelen 
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Íleg lát — az alapot, az igazságot kell megismer 
nie, vagyis, а’ lett nyelvet felfogni leendősé 
gében. 

Az út e’ czélhoz maga а’ nyelv természete 
által van kimutatva. A’ nyelv kicsi alapon állva 
folytonos képződésben , emelkedésben vagyon. A’ 
képződés jelen álláspontjáról leszállni а’ nagy 
mélységbe , ez természetes'utja a” nyelvbuvárnak. 
Ha lejutott az alaphoz: onnét felfelé halad, mint 
а’ nyelv, reconstruálva a” széttaglaltat, ’s minden 
fokozatain át kísérve a” szellemet, melly él а’ 
nyelvben, egy szóval: utánélni (nachleben) a” 
nyelvnek életét —— ez a' miről itt szó van. 

Ez igen messze terjedő mezőnek több, а‘ 
szónak különféle viszonyai által határzott osztá 
lyai vannak. A’ szó t. í. a.’ tudomány tárgya levén 
több oldalról vízsgáltathatik, egyszer alakja sze 
rint elemeire nézve; másszor beltartalma szerint 
mint a” benlétező eszmének képe, teste; végre 
ugy tekintethetik, mint az emberi beszédnek egy 
része. Tehát а’ szó I) mint egy leendő (das Wort 
als ein Werdendes) vizsgáltathatik; II) mintegy 
képzett egész, melly III) mint illyen Végre a' be 
szédnek egy részeként tünt fel. Az első részben a’ 
hangokkal és szótagokkal foglalkodikl а’ nyelvtu 
dós, а’ másodikban а’ szókkal, a’ harmadikban 
a’ beszéddel ’s ennek füzetével; de mind a” há 
romban csak a” szóval. Czimeik e’ szakaszoknak: 

Ha ng-,Szó-, Mondattan (Laut-Wort-Satzlehre), má 
sok szerint : Elemi-,Forma-,Szókötéstan (Elemen 
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tar-Formen-Wortfügungslehre). Ez osztályzat a" 
nyelvek közös természetéből foly; t. i. minden 
nyelv hangokból áll, mellyek betűk, szavak, 
mondatok által jeleltetnek. 

I) A’ hangtan, mint neve is mutatja, a' 
hangokkal, ’s ezeknek jegyeivel, a” betükkel fog 
lalkodik. Tehát olvasásra, vagyis а’ betűk han 
goztatására, kimondására (orthoepia) ’s helyes 
írásra (orthographía) tanít. De e’ foglalkodásnak, 
hogy e’ tan tökéletes legyen, a” hangok” genesi 
sével kell kezdődnie, másként azt, a” mi'utőbb 
azok” történetét képzi, megfogni lehetetlen. E’ 

. foglalkodásban a' legelső kérdés: hogyan, ’s mi 
nő irányban képződnek а’ hangok”! ’s melly vi 
szonyban állnak egymáshoz, midőn szőtagokká, 
szókká alakúlnak? E’ pontra nézve а’ grammati 
cusnak néha a’ physíologustől szükség tanácsot 
kérnie. Csak ezek után láthatni át, mikép változ 
hattak el а’ hangok, és mi nem eredeti hang (ori 
ginalis, organicus) а’ szóban? mellylrez ennek ér 
téke, jelentése Vagyon kötve; mert a’ szóknak a 
zon tulajdonságaik, mik szerint változásokon 
mentek, ‘в mennek át eredetük óta, részint bi 
zonyos hangok és hangosztályok természetén ala 
púlnak. 

Jegyzet. Illy változások a' tájbeszédek, ’s más (fő 
leg rokon) nyelvek összehasonlításából, tekintettel a'régi 
nyelvelnlékekre, kimutathatók. Többire e’ változások illy 
módon esnek meg: a) bizonyos hangok egymással fölcserél 
tetnek(Vertauschung), b) összeolvadnak (Assimilatio),c)a* 
szókban elvetés történik, d) azokhoz valami toldatik: a) be 
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-szökelés, v. р) kifejlödés áltai; e) végre a’ hangok ‘511151111 
` nek (Versetzung). E’ változások a’ kìjelelt okon kìvül a' 
’széphangzat vagy történeli befolyás okzíhól is történtek, 
s törte'nnek meg. 

II) А’ szó elemeire nézve megvizsgáltatván 
más oldalról jó’ tekintetbe. Itt а’ szótan kezdödik, 
melly а’ szókat azon oldalról nézi, mellyró’l be 
Szédrészekk'é képzó’dnek, ’s ez magában foglalja 
а) а’ szóképzéstant (Wortbildungslehre) vagyis e 
zen kérdést fejti meg: mikép támadnak а’ beszéd 
különféle részei а’ gyükerekbó’l, ’s egymásból’! 
és b) а’ tant а’ szavak hajlításáról (Wortbiegungs 
lehre , iìexio , declinatio , coniugatio) vagyis azon 
külünféle alakokról, mellyeket a’ szók egymás 
hoz , ’s а’ mondatllozi Viszonyaik szerint ültenek; 
а’ mi nyelvünkben ragozás által történik. 

J e gyze t. A"beszédrészek gyökerekbôl való képzôdé 
sére (Wortbildung) ’s az elsök hajtogatäsn'ra (flexio) ke'tféle 
út ismeretes: a) a’ törßsökszók belsö képzöde'se, fôleg hang 
zócserék által (р. о. а’ 11еЬегЬеп: katal, katel, katol, kit 
tel, kuttal) ’s b) a’ szónak külsö képzödése ke'pzôk , ra 
gok ältal. A’ harmadik (körülirási) mód a’ szókötésbe tar 
tozik. Nyelvünkben , hol ugy nevezett declinatiók (Ab 
Wandlung in casus) nincsenek, minden ragozäs által.' 
Nagy férfiak (Humbolt, Bopp) a’ grammaticai structura 
azon módjának, melly ragok és képzök által megy vég 
hez , tulajdonilnak a’ régiségre nézve elsöséget. Bizonyos, 
hog§r а’ nyelvek ifju korukban (régibb epocháikban) 211111 
lán több képzö ösztönt mutatnak, melly késôbb mind 
inkäbb eltünvén, a’ módosita'sok kìfejezésérea’ szókötésì 
körülirás iön sziikségessé. Hebr. Gramm. von Gesenius. 
Halle 1834. 68. 1ар. 

III) A’ szókütés , vagy inondattan (Satzlehre,A 
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Syntax) a’ szót már nem magában, hanem ugy 
Vizsgálja, mint а’ beszéd-nek egy részét, üsszeköt 
tetéseiben, ’s érintkezéseiben, mellyekbe már 
kiképzetten más' szókkal lépni képes. Ez össze 
küttetésben а) а’ 521111, ’s beszédrészek bizonyos, 
sajátságokat nyernek; b) bizonyos rendet tartanak, 
melly szerint а’ |1101111а1Ьа11 egymás után állnak 
(szókütés szoros értelemben); c) а’ fogalmak egy 
máshozi viszonya is külünfélileg módosúl, ’s e’ kü 
lûnféle viszonyok, nuance-ok, jelelésére а’ vi 
szonyragok különfélileg használtatnak, а’ mellyek 
jelelésére pedig a’nyelvben illyenek hiányzanak, 
körülirás által jeleltethetnek meg egyedül. 

Je gyze t. E’ szerint a’ mi egy nyelvben a’ szótanban 
végeztethetik, a’másikban a’szókütés körébe tartozìk. Nyel 
viinkben a’ hasonlíta's (comparatio) részînt a’ szótan, részint 
a’mennyiben körülîräs a'ltal történik, a’ szókôte'sbe tarlo 
zik, a’ latin-’s görögben csupán a’ szótanba, a’ heberben 
csupän а’ szóköte'sbe. Egyébira'nt az e'les különválasztás 
néha nehéz, sokszor, kivält elemi könyvekben, alkalmat 
lan is , minthogy általa az egy tárgy körüli szabályok kü 
lò’nféle helyvkre szóratnak el. ‚ 

’S 1111 0’ kürül forog а’ tek. tudós társaság а 
2011 nyelvtudományi kérdése , mellyet az 1840-ik 
évi september S-án tartott köz ülésében megfejtés 
re ekképen hirdettetett ki: 

„Fejtessenek k1’ а’ magyar szókötés’ 52111111 
1уа1 név szerint: 

a) Adassanak eló' а’ beszédrészek’ ebbeli sa 
játságai. 

b) A’ szórend’ szabályai, vagyis: mi sorban 
kell az egyes mondatok’ szavainak állani, ’s e’ 50 
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rozat szerint mellyik bil- nyomosító eró’vel, 's 
mellyik nyer nyomatosságot. 

с) А’ szóviszony’ szabályai, vagyis milly 
vonzattalvannak az egyes mandat’ szavai egymás 
га, ’s e’ vonzat szerint milly ragozási változást 
szenvednek Q“ 

E’ kérdésre készített feleletem részletei a 

lább küvetkeznek; itt nem mulaszthatom el ele 
ve azon megjegyzést Itennem , miszerint ez а’ szó 
nyomozattal szorosan van üsszekütve, melly en 
nek számtalan esetekben elébe dolgozik. Felté 
vén, hogy itt más valamiró’l is van szó а’ szabá 
lyok puszta felhordásánál, mennyire aránylag 
csekély eló’készületim , ’s idó’m engedik, ‘4155051 
táskedveért jegyzetimet szónyomozati észrevéte 
lekkel kisérendem. Ezért itt eló’legesen kif‘ejtem 
a’ szónyomozat czélja , ’s módja iránti csekély né 
zetimet. 

J е gyze г. A’ nyelv hiv kinyomäsa a’le'lek fogalmainak, 
a’szó teste, anyagja, Штат formája a’ benlakószelleminek, 
erönek, gondolatnnk. ЕМ a’szellemìt az anyagì szóból ki 
és megìsmerni végczélja, f6 feladata а’ nyelvtudomány 
nak. Ennek okát ma'r említém, a’ nyelvvizsgálatról Шам 
nosan szólván. Más az, hogy a’ nyelvalkotó szellem kö 
rül , ennek kijelente'sét elemeîre felbonczolván , vizsgálód 
nunk, ’s е’ nemünk’ el‘edetével iratni kezdeçt Oklevélböl 
(nyelvböl) a’ kornak, mellybe semmi történelì emlék fel 
nem lvezet, eszme'it, gondolkozását napfe’ny-re hoznunk az 
egyetemes tudolnány magas érdeke parancsolja. ’S hiszen 
mi mzír ezt megkezdök, de még mindig bolygól tüzek után 
mondatunk futkoznì. Legyen. Épen eze'rt nenn tartom (е’ 
helyütt sem) feleslegesnek az ujabb és иглы) megkisér 

#mi 
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tést, miglen egyikünk ezt, másikunk ezt legelfogadha 
tóbban fel nem года deríteni. 

A’ mód , теПу szerînt én а’ szóban létezö szellemi 
jelente'st, vagyis annak eredetì jelentését kìnyomozha 
tónak vélem, az ismeretes összehasonlító, összesoroló 
(l. Nyelvtud. р. mkk. П köt. Nagyna'l). Tudnillik a’ han 
gokkal (betükkel) véghezmenni szokott különféle “Шо 
zásokra ügyelve (l. fenebb a’ hangtan alatti jegyz.) a’v 
nyelv törzsök szavaival magából a’ nyelvböl, ’s az idege 
nekbôl, föleg a’ mindenkép atyaíìasakból a’ rokonszók 
nak össze kell soroltatnîok, hogy egyenkint ügyesen, ’s 
mìnden oldalról vîzsgáltatván а’ mindnyájokat (gyökér 
családot) összekötö átalános (genericus) eszme танца: 
hassék. E’ munka'hoz élesség kivántatik, hogy rokonnak 
tetszö szók épen nem rokonokkal össze ne soroltassanak 
példáú‘l: а’ je'l: dimidiurvn a’fe'l-lel = amicus, ’s egyìk se 
a’fe'l: tìmet ìgével. Ezen fölül tudnì szükség, hogy ám 
ba'r csupasz hangzó is birhat jelentöse'ggel (mint példálil 
ezekben: i-tt o-tt e-z a-z); mégìs átalán a’ szó jelentése 
а’ consona'khoz vagyon kötve иду, hogy a’ mellettök ál 
ló hangzók tekìntetbe sem jönek. Nyelvünknek ez a’ se 
mìtîcaìakkal közös tulajdona, ’s nlint ezeknek, nekünk 
is egy-härom ’s több betüshnássalhangzóju) törzsöksza 
vaìnk vannak (lp. o. korbács, bocskor). Példákat hozok 
fel vìla'gositásúl а’ mondottakra. 

Vegyiik fel е’ szót: e’grcoelum; mi véteték erede 
tìleg ennek elnevezésénél tekìntetbe’? Ennek kitudhatása 
végett összesorolom vele következöket : ég =ardet, 6g: 
öeg=üeg=üveg v. öveg (а’ ta'jbeszédek különbsége sze 
rint)=vìtrum ’s (aspiratioval) híg Stb; lnelly összesoro 
lásból kitetszìk, hogy e’ szókat а’ fény , világossa’g esz~ 
méjével lehet összekötnì. Az ög v. üveg felvilágosítására 
vö: heber zacucith = vitrum a rad. zacah, splenduit; a’ hig 
szóéra vö: lat. pellucidus a lucendo ’*) Idegen nyelvek 

") A’ szók eredeti jelentésének kikutatásában az idegen el 
nevezésekre sokat v'píthetni, тем ámbár a'tál'gyakat 
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böl e’ törzsökhöz vonatkoznak: ä'yiog ‚ â'yi/ôg a’ lehelet át 
menvén sziszegöre, latin: sac-er (beszökelvén az n), sanct 
us áttéve hihetöleg: cast-us heber: zac-ah а’ tisztaság, 
fényesség fogalmäval. 

Az áp-ol, ép, а’ heber apah (coxit, deimle mnturus, 
completus et integer fuit) meile' sorolandók, ’s а’ fölés, 
melegség fogalmából influlva fill-olni annyi, mint melen 
getni (mint ñaìt а’ madár szárnyaival); е); pedig а’ meleg 
ség által megérlelt, kifejlesztett, egész (integer, com 
pletus , plenas) ’s innét függ az e’p-it , e’p-l'íl, aedificat ige, 
’s innét határozó végzettel e'pen=integre, plene, plane: 
épen ngy van=plane sie est, ege'szen tökéletesen иду 
van (vö: német. vollends) ’s a' heberben is van .illy haszná 
latú szócska ap а rad. ap`ach. 

Az öl ige а lli-bez szit, ’s ha jól látok: mind kettö 
az l betünek a’ j-hezi rokonságát ’s kölcsönös felcserélö 
désök módját (mell és mejj) tekintve, az ej-t ige gyöke 
réhez, melly kétségen túl еду az es-ìk igeével (a’ j gyak 
ran átmegy sziszegöre p.0. ném: Jude m. zsidó gör: ë'gmv 
lat. serpo stb). Az utóbbi két igének igen világos , ’s más 
hol nem keresendö értelme engem arra vezet, miszerint 
аж vélem, hogy а’ kijelelt négy ige: es-nì, ej-`teni, ò‘l-ni, 
lli-ni egymáshoz ugy áll, mint а’ ‚мы! hat hangutánzó Зуб 
kérböl képzelt lat: cad-ere, cned-ere = ej-teni, t. i. vágva 
elejteni (vö : ném. fallen és fällen ige'ket is), oc-cz‘d-ere: 
ölni (elejteni); mellyr fogalom aztán világos a’ löni (nyillal 
[lövök :saggitariusok a’ régi iratokban] puskával elejte 
ni) igében is. A’ latin nyelvböl felvett ezen olly világos 
analogia nyomán tovább haladva kiviláglik , hogy а’ mint 
a’latin mondja: cadere de matre , Stat. Thebaid.`1, 60. ugy 
a’ külalakra ne'zve is az öl-hez vonatkozó ell-ik (ellellek 

 

mindenik nemzet eredetileg saját nézete szerint nevezé is 
el, mégis e’ nézet igen gyakran több nemzetnél ugyan 
annak találtatik t.i. a’ tárgy legjellelnzöbb ’s igy legszembe 
ötlöbh tulajdona, mellynek~ jelelésére a’ tó'nyelvböl más és 
más de hasonjelentésů gyökér vétetett, gyakran ngyanaz. 
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а’ juhok) igébenis az ejtés fogalma vagyon; vö. még а’ 
heber: napal ’s német: werfen igék ebbeli hasznälatát. Vég 
re a’ lat. uccidere igének illyen használata: sol occidit, 
Sol est in occasu, mellynek tökéletesen megfelel a’: leál 
duz-ik a’ nap, ide Vonatja velem az áld , úldoz (ó'ldöz ii] 
doz) ige gyökerét is a’ leesés’ v. leejte's’ fogalmával, 
mellybôl származékai: áldás, áldomäs (a’Régi magyar 
Nyelvemlékek 1. köt. = sacriñcium), áldozat а’ régiség 
szokásainak tekintetbe vételével könnyen értelmeztet 
hetnek. l 

Összesorolandók ezek is: or (v. orr, orcza), ó’r, e’r-t, 
’s a’ heberben fenlevô urzpastor, aram: har szókbńl in 
dulva ki, következö eredményhez jutunk. Ezek t. i. a 
beber: raah (gr. ôgáw =) vidit ige'hez vonatkoznak. Tehát 
or v. orr, orcza :visage (a’ voir, videre igétöl) ném: Ge~ 
sicht (a’ sehen igétöl), aztán ennek (arcznak) része=na- 
sus; 6r=vigil a vigilando, aspìciendo; ér-t=intellìgit 
szinte a’ la'ta's, nézés fogalmából stb. 

Honnan lett a’ könyv (hajdan КОМ) Ё A’ ko'nyv 651 
szevettethetik ezekkel: kong-it, kong-ul, kung/ó (v. kuny 
hó), gung-a (genye gunya), kò‘ngök, Mn, stb stb; mellyek 
mind a’ kony-ul ige gyökerében vila'gos hajla's (flexio) 
fogalmából értellnezendök. Tehät: könyv = volumen n 
volvendo (ñectendo) összekonyított iró hártya=tekercs 
ném. Buch a biegen ‚ beugen; beber: megillah a rad. ga 
lal=liber more veterum convolutns; kunyó: iv alakra 
épült lakzcamera a camerando; ehhez vonatkozik a’gu 
nyarcausape, mint а’ lat. casa-hoz (kunyhó) а’ diminu 
tiv: casula (öltözet, papi ruba); könyök is а’ kéz hajla'sä 
ról van elnevezve; vö. ném: Bogen (ivhajläs) és Ellbogen 
lat. Cubitus a cumbendo (hajlástól); kin = tormentum, 
franczia tourment a torquendo. 

A' kó'uyů (köny v. könyv) lacryma összesorolandó е 
zekkel: ‚так (nyákás, seimig) enge/i, gewag-edség, mely 
lyekben _a’ liquor értelme vagyon; vö. lacryma s liquor 
(lkr, lgr, Маг). 

1() 
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A’ tökél (tkl) szónak eredetì jelentése, sem a’ gönn 
hölyüségben (tök) sem a’ mérésben , fontoläsban (chald: 
takal ad trutinam exactum), а’ mint némellyek mondja'k, 
nincsen. „A’ tökélj meg engem uram ! = conñrma me Вне! 
Régì m. Nyelvemlékek 1. köt. Judith 13,7. megtökélem: 
perñcia|n;-hol tökéletted meg nliiedetzubi 'fecìsti opus Él“ 
szóla's-formäkat inkább а’ kötés’ fogalmábói értelmezhet 
ni. ’S valóban a’ tökél ezekhez vonatkozik: kötél, telek 
v. telenk, lakat, Кант-Ка tb. A’ kötél szó а’ köt: ligat 
igéböl ered (az lhihetôleg csak idöjártával kifejlett, ’s 
igy jelentéstelen beti'í, mint a’ telenk-ben a’ beszökelt п 
is) ’s értelme világos. Hozzá legközelebb áll a’ telenk v. 
telek (ostor telenk, telekes bocskor) ’s a’ szijakat, kö 
töket jelenti, mellyekkel az 05101- nyélre, а’ bocskor 5261‘ 
га köttetik; ehböl foly ki azta'n а’ telek=ager értelme, 
igy neveztetvén a’ föld, melly telelaekkel Мгла/еде! mére 
tett; vö. heber: chebel a) funis, b) ager fune admensus, 
hìnct possessio, haeredilas. Innét: Mikó telke (Kreszne 
rics Szótárában): Mikónak kimért föld, annak birtoka. 
A’ kötés fogalmából a’ tökél-é иду értelmezemiö, hogy 
egy egésznek minden re'szeit összevéve , foglalva, Àò'tve 
fogjuk fel, mire a’ lat. consummatus (consumo=össze- 
venni, foglalni, kötni) 's perfectas (perñcere, Бай-е) szók 
etymologìája is fölvilágosíta'súl szolgäl. A’ lakat és kalìt 
is könnyen e'rtelmeztethetnek a’ kötés , bezárzís fogal. 
mából. 

A’ bilincs, bölcsö, bölcs stb a’ kötés fognlmäból 
értelmezendök; bilincs = compes, "б. hebr. (arab. syr.) ke 
bel: compes a rad. kabal: vinxit, ligavit, constrinxit; 
bölcsô = р61уа, mellybe a’ kisded tnkartatik, mintegy 
köttetik; bölcs: sapiens, sajátlag: magus, fascinator, 
praestìgiator a nodìs ligandìs; vö. beber, kabarrvinxit, 
ligavit, dein fascinavit, gr. mwôám, xazáôsç‘uoç (1. Gesen. 
Lex. Man. 317. l.) Hogy а’ bölcs szó alatt magust, jóst, 
ta'tost (uit: aperit, tehát aperientem scil: futura -viden 
tem, prophetaln) kell, legala'bh lehet érteníink, elöttünk 



A' man" мы," ALAPvoNATJAI. 147 

hihetövé, söt bizonyossá leend, ha megvizsgáljuk, lninô 
észtehetségeket, erkölcsöket foglalt legyen az ó világ a’ 
bölcseség körébe. ’S nincs abban kétség, hogy а’ _]`ós0k, 
álomhüvelyezök, tátosok, büvösök is bölcseì közé $26 
míttattak. (l. Mózes. II. könyv. 7. 11.) A’ magus szó is for 
dul elö а’ sapiens e’rtelmében: venerunt magi ab oriente 
=bölcsek jöttek keletröl (Máté. 2, 1.). 

A’ böjt: jejunium, a’ bojt: под“ (а ligando) hihetöleg 
ab ore ligando mondatik; "б. heber: щит, cuius origo 
est: in ore clauso. l. Lex. Man. Gesenius. A’ ful, fulad, 
(fú-l) a’fú fujni heber: phuah, spirare, mellé sorolva annyi 
mint: eíllare (animam, vitam), fujt, (fojt fuit) рейд; annyi 
mint (animam) exspirare facit: enecat. 

A’ tárgy (obìectum) ma'r az arab : natal', nadar :ñ 
gyelmes nézés (honnét nadir) szóhoz soroltatott. Honi ál 
liíspontból indulva a’ tárgy összevettethetik ezekkel: 
gyertya (régi iratokban: 2‘дн-та), tükör (tkr, gtr v. gytyr, 
иду) ném: Kerze, mellyben a’ latin candela (a candeo) 
analogìäjära az ége's (heber: charah kur = arsit, ех 
arsit) vilägossa’g fogalma vagyon. тем: gyertya, candela 
a candendo; tárgy sajátlag = idea ab; абы, lat: video; 
tíikörzspeoulum, Spiegel ab aspìciendo. 

Példa , lepedö, pendel, lapta v. labda, laboda stb 
beber: тара], sajátlag(mìnt a’ talmudi szójáräsban) sarsit, 
assuit (átvitelesen: mendacia concinnavit , öólov êánwv: 
suere dolos), nzta'n föd, borít, тайм‘, rejt. ’S e’ fogalom 
ból értelmezendök a’ felsorolt szók, maga a’ példa is; 
melly régìbb használatát tekintvén , rejtett, 'eltnkart be 
szédet, parabolát, allegoriát jelent, minök а’ sz. irásbelî 
példabesze’dek, 

A' zsz'vány а’ zseb, suba sz'pka, v. sapka (mitra ==fas« 
cia), входа, zubony atb szókhoz ‘отнюдь, mellyek 
szinte a’ rejtés, takarás, föde’s értelme'böl fejtegetendök. 
T. i. zsíványrlatro (a latendo), ueb=valamìnek rejte'se’ 
re való hely a’ ruhän; suba és zubony = test fedésére 
valók, az elsô: causape , casnla, ’s mint ez a’ casu-hoz 

.10' 
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ugy áll amaz (suba) a’ szobához. A’ sz‘pka értelmét felvi 
la'gositjn a’ ne'm: Hut (pileus) a’ Hut = custodia (örzés 
fogalma a’ rejtéséböl) mellelt, mellyekhez a’ ném. etymo 
logusok a’ Haut (hör, bnritó) 511) 5261 is sorolják. 

A’ bor а’ for (foi-r), heber: fur (l. többet Nagynál 
Nyelvtudományi Pályamnnkák. 2.11. 192.1.)п6111. ’sfranczim 
bier 511) 526111102 sorolandó , ’5 valamint a’ bier (561‘, ce 
revisia) а’ megforrástól (brausen , braxare hangutánzó br 
gyökérböl) nevezteték el , иду а’ boris. Vö. heber : join 
(gr. oïvoç lat. vinum, ném. Wein) a rad: javan=aestua- 
vit, ferbuit; tehzít bor ab aestuando , fervescendo. (Ily 
1Уеп jelentésü a’ sör is a’ sär=lutum (65 2511) 111611611; 
Vö- lieber: javen :lutum és join=vinum, ‘аду: 0110 
тег = lutum 65 chemer: vinum szókat a’ chamar: ferbuit, 
aestuavit igétöl. 

A’ forll-ulás (verto) fogalmából értelmezendök: fort 
e'ly (fortélyos =versipellis), fíìrd-eni (vertere, volutare 
se in aqua) fodor, pödör, pò'rd-ül gr. 19mm (honnét tro 
pus) m. {тег/‘и =gondolatok, szavak, cselekedetek 61101 
ditása 511). 

A’ sas, aquila a’ heber: schusch = exultavit igéhez 
szit, mellytöl a) schusch, equus ab exultando dictns 
(szinte illy viszonyban állnak lat. equa ’s aquila), b) hi 
rundo a hilari et voloci volatu dicta est, mint a’ 5а5 15. 

А’ 521111105 keleti és nyugati nyelveken átvonuló vd 
vt stb (lat. vídeo, goth. wila“, néln. weten, wis-sen m. 
biz-onyos'? stb) gyökerek családjához, melly alatt a’ tu 
dás foga'lma, ennek kezdete'tôl fogva (das Kennenlernen, 
Erfahren, videre--actio inchoata---) végsö fokáig (das 
Kennen, wissen, weise seyn, tudni-actio finita —) rej 
tezik, nyelvünkböl tartoznak: „ан-6111 ve’d-elmezni; Уб 
1а1. tueri (védeni), intuerì (1162111); а’ d betü gy-re menvén 
ät; иду-112111, ’5 a’ v f-re változván: _)i‘gy-elni. A’ 0111 
ám-ban a’ látás ’s rokon világossa'g eszméje átviteték a’ 
kiderült arczra; vidám arcz--vultus serenus (laetus, hi 
larìs). L. az idegen nyelvekböl összesorolt gyökerek 56 
regét Gesenius, Lex. Man. р. 404.l 
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А’ szép, heber: japah = splenduìt, m. bót v. bolt a’ 
fr. voute (vouter, camerare), m. puszta a’ ném. Wüste (va 
sto), m. derék, lat. truncus-hoz (а truncando, fr. trancher) 
mint szinte a’ kard=gladius, heber: carat , gerenda: 
trabes secta, delata, ’s gerendely és dorong szók is в"). 
’S ez igy megy keresztül az egész nyelven! 

Ezeket elöre bocsátottam, hogy alább, hol hasz 
nosnak , vag’y szükségesnek találandom , ragaszte'kainkat 
fôleg viszonyragainkat, mellyeknek eredete ’s jelentése 
nyelvünk me'lyében gyökerezik, holnályos rejtekükböl e 
lövonjam , ’s mai használatukat а’ természet-vetette a 
lapra épitni én is megkisértsem. 

A’ kijelelt három részszel még nincs a’ nyelv 
tudomány bevégezve , hátra Van t. i. még еду lé 
nyeges rész , mellyet jelentéstannak (Bedeutungs 
lehre) lehetne nevezm'. Ennek a’ tudományosan ’ 
kidolgozott szótár egyes czikkek alatt tesz eleget, 
melly a’ szókütéssel párhuzamosan halad, ’s a’ 
két elsó’hez szorosan ragaszkodik, hogy pótolja a’ 
hiányt, melly támad., midó’n a’ szónyomozva ki 
puhatolt eredeti e'rtelemmel az ebbó’l idôjártával 
kif'ejlett, ma már határozott (íìxirt) ’s a’ szokás 
által megszentelt, ’s történetileg kimutatható kü 
lünféle jelentéseit a’ szónak összevetjük. Байда 
lom! hogy eddigi szótáraink mind f'elette szára 
zak, ’s hiányosak. — „Es Wird aber eine Zeit 
kommen, da das Verwachsene Gebüsch ein an 
genehmer Palmenhain seyn wird. . . . Die Wur 
zel des Mutterworts wird in der Mitte dastehen, 
und um sie her der Hain ihrer Kinder. Man wird 
in den Wörterbüchern durch Geschmack, Fleiss, 
gesunden Verstand, und die Zusammenhaltung 
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mehrerer Dialecte dahin kommen , das Wesentli 
che, und Zufällige in der Bedeutung zu unter 
scheiden, die sanften Uebergänge zu finden , und 
auch in Ableitung der Wörter, in Anwendung 
der Metaphoren eine wahre Eriindungskunst des 
menschlichen Geistes, die Logik der Bilderspra 
che früherer Zeiten inne werden. Ich freue mich 

auf die Zeit, und auf das erste Wörterbuch, das 
dies in vorzüglichem Grade thun wird.“ Herder 
vom Geist der Ebräischen Poesie. 16. LMennyire 
tehetségemben áll, annak helyén valamîcskét eb` 
böl is fogck kiemel‘ni. 
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nLsöszAKAsz 

A’BESZÉDRÉSZEKSZÓKOTÉSI 
SAJÁTSÁGAIKRÓL. 

' A.) 
А’ Mél/ML-` 

1. g. 

А’ Fó- ’s TÁRSNÉV, És Az ABSTRACT 's CONCRET 
ÉRTELMÚ NEVEK Kóz'rl “азот. 

1) A’ magyar nyelvben fó’név gyanánt állhat 
a’ társnév p. о. а’ szépnek, hogy hasznos legyen, 
jónak is kell lennie; а’ gyermekek szeretik az é 
безе‘. ’S ekkor а‘ fó’név természetét küveti. 

Jegyzet. A' beszéd egyéb részei is lehetnek fö 
név‘e (3. §. 1.). 

2) Viszont а’ fó’nevek is állhatnak társnév 
gyanánt; mi megtürténik fó’leg: a) az anyagot je 
lentâ fônevekkel (cum substantivis materiale), р. 0. 
агапу kehely, vas kard, fa Карп, posztó nadrág 
sth. b) a’ mérték-nevekkel (akó, messzely, icze, 
font, lnázsa stb), р. о. tiz akó bort adtam el, bu 
zát pedig husz méró’t. c) а’ nemzet-nevekkel, p. 0. 
angel aczél, franczia (Бум, török kaftan Stb. 

Jegyz. A’ heber nyelvben , hol a’ társnevekre 1162 
ve szükség, ’s azok némelly nemeire nézve épen hiäny 
vagyon, ez eset azon módon fejeztetik ki, miszerint az 
anyagot jelentô fönév hálul áll a’ birtokesetben, p. о. kheli 
cheschep=ezüst kehely; vö. des vases d’or. Иду lätszik, 
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nálunk is hátúl állvän az anyagnév, birtokviszony ér 
telmével van összekötve, р. 0. kardvas (kardvasa), kapufa 
(fája) stb. 

3) Mint minden nyelvben, -miénkben is fel 
cseréltetik az abstract értelmlî név concret értel 

ml’ível, ’s viszont. Igy: Istenség Isten helyett, 
Gottheit Gott , Deitas Deus; hitványság hitvány, 
Nichtswürdigkeit, Einf’áltigkeit, Einf‘áltig helyett; 
uraság=ur, herczegség=herczeg sth; p. o. nagy 
adó által а’ szegénység (szegények), cselédség 
(cselédek) igen nyomatik. 

2. 

А’ тАвзщё", óssz’EKórTETlgseEn FóNríyvEL, 
’S NEMELLY TAIRSNEV I’íULONOS SAI AT 

SAGAIKROL. 

l. Midó’n а’ társnév fó’névvel egy fogalmat 
teszen, ekkor mint társa (qua epitheton) ’s kive 
vén-a’ hasonlítót (comparatiót), ragozatlanúl elötte 
áll а’ fönévnek, p. o. а’ fris víz egészséges ital; а’ 
rosz társaságtól órizkedjél. 

2. Midó’n а’ társnév praedicatumúl áll a' 
mondatban, Vagyis ha тента ott lappang a’ 
létige (verbum substantivum): а’ fó'név száma sze 
rint egyes vagy többes nevezó'be tétetik,p. 0. ezen 
ember jo, ezen emberek jók vagy jók ezen em 
herek; szomorúk- а’ napoli; az éjszakák hidegek. 

3. Minden egyéb esetben az igétôlkivánt ra 
gokat felveszi, követvén а’ Гбпё" számát, melly 
re vonatkozik; р. 0. Vetten] lovat, pedig szépet; 
а’ huszárokat minden katonák közt legvitézeb 
beknek “так; millyen kalapot vettél’! f‘ejéret вы). 
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4. Az ú, lí ’s nyi végzetű főnevekből képzett 
társneveknek azon tulajdonságuk van, miszerint 
magok elibe mindig más társ (v. fő)- nevet kiván 
nak p. о. jó illatú, rózsa szinű, hat ölnyi széles stb. 

Jegyzet. Néha ezek elől v. után elmarad а’ név, 
de akkor ezt oda érteni szükség, p. o. (egy) maroknyi 
liszt; (egy) arasznyi széles stb; anyányi (nagy), parányi 
(kicsiny). 

5. Különös tulajdonságokkal bírnak ezek: 
mind, mindnyájan, minden, mindenik. 

a) mind, ném. all, csak egyesben jő elő. Ha 
főnévvel van kötve: az articulus ennek elibe téte 

tik, 's állhat egyes v. többes számban; p. o. az ö 
kür mind elfutott, v. az ökrök mind elfutottak. 
Néha a” mutató névmással van összeköttetésben, 
p. o. az mind, v. mind nem igaz; mind ezt neked 
adom. — Gyakran áll határozatlan névmás gya 
nánt is, önállólag, főnévre vonatkozva; p. o. mind 
elmentek innét hazól (t. i. az emberek); már mind 
tudom (azt), a” miről beszélsz. ’S ez esetben áll a” 
mindnyájan helyett is. 

Je gyz e t. A’ mind, számnevekkel így szerkeztetik: 
mind az öt, hat. Azonban az articulus néha el is marad; 
p.o. János és Pál mind ketten jó fiak. 

b) mindnyájan=alle, többes jelentésű, ezért 
az igét ngy a' főnevet (vagy névmást) mindig töb 
besbe kívánja, többnyire személyekről for-dúl e 
lő; p. o. az emberek mindnyájan halandók. Felve 
szi а’ személyragokat is: mindnyájunk, -atok, 
-jok, de, mint látszik, csak а’ többesben; de ekkor 
is, ha subiectumúl áll, praedicatuma egyesbe té 
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tetik; p. 0. mindnyájunk éhes, mindnyájok gaz 
dag, mindnyájatok szeret játszani. 

c) minden az egyesben = jeder, a’ többes 
ben = alle гамма“: áll; р. 0. minden állat === 
jedes Thier, minden állatok = alle Thiere. Do 
log és személyre egyaránt vitethetik. Önállólag is 
fordúl elő, ha t. i. egy alattomban értendő főnévre 
Vonatkozik; p. o. minden tudja (t. i. ember), min 
denek tudják (t. í. emberek); а’ historicnsnak 
mindent (t. i. dolgot) csak szárazon kell előadnia. 
Felveszi а’ ragokat is: mindenem, -ed, -e stb. 

d) mindenik, distributiv értelmű = omnis 
singillatim, unusquisque személy 's dologra VO 
natkozhatik, de csak az egyes számban, mellybe 
kívánja az igét is, többnyire önállólag, névre vo 
natkozva jó' eló' p. 0. meghagyom, jól viselje ma 
gát mindeniktek = jeder von euch; mindenik 
gyermekét szereti stb. 

3. ё. 
А‘ NÉV MEGHATÁROZÁSA lZKE (articulus) ÁLTAL. 

Az izke alap értelme szerint а’ tárgyra mu 
tat *) annak közelebbi meghatározása Végett, а’ 
miért névmutatónak és határozónak is mondatik. 

") A’ magyar ìzkének, szinte mint a' heber articulusnak (т, 
n, ny) eredetileg mutató értelme volt (der, dieser; “б. а’ lat: hic, 
haec, hoc, 's ném. der, die, das, articulusok eredeti jelentését) ’s 
egy a’ mutató névmással (az, ez). Utóbb határozó tulajdonságot 
vőn (abiit in artìculum definitív-um) ’s mint illyen főnevek elibe 
tétetik egyedül, ’s а’ beszéd egyéb részeit is főnevekké teszi; 
p. o. a' szép még az ostobát is megilleti; jobb a’ van a’ nincsennél. 
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Erre Inézve nem 611 011, 1101 a' tárgy határozatla 
mil, átalánosan, egyebektó’i meg nem különböz 
tetve gondoltatik; p. 0. fát vág, házat épit; mon 
da Isten: legyen világosság, Gott sprach: es Wer 
de Licht (or). Mozes I. 1 , 3. —- 611 pedig 011, 1101 
11а161’02011а11, mintegy megkülönbüztetve szólunk 
a’ tárgyról; p. 0. 1616 Isten a’ Világosságot, Gott 
sah das Licht (eth ha or); ugyanott. 4. v. 

1. Jegyzet. Ez utóbbi esetben az izkecsak a'poé 
zisban, ’s jeles mondatokban (sententiák- ’s pe'ldabeszé 
dekben) maradhat el; р. 0.‚1а$в\1 viz partot mos; pénz 
emberség , ruha tisztesség. Altalan av. izke a’ magyar Cs 
heber) poésisban ritkn'bban áll, mint а’ prcsában; p.o. 

Marta’lékaúl (а’) kaján idönek 
All а’ sírdomb , 's disztelen kereszt. Honmüv. 

1840.295. sz. 
2. Jegyzet. A’ német határozatlan articulust (ei 

ner, eine , ein) mi hata'rozó nélkül fordítjuk; ich habe 
einen Löwen gesehen :oroszlányt lzíttam. Mégis az еп 
nek megfelelô egy szinte mint a’ heber: echad fordúl elö, 
föleg elbeszélésekben, határozatlan mutatóúl; р. o. ein 
Prophet: egy próféta;; nabi echad (propheta quidam). — 
Еду kutya darab hust vitt egyszer mészárszékböl, nem 
pedig: egy kutya egy darab hust vitt еду mészárszékböl. 

A’ magyar tehát azen esetekben teszi vagy 
hagyja k1' az izkét (határozót), mellyekben a’ he 
ber, német sth; de nem 6161611 ’s minden 161161111 
seg ne'lkül. 

I. Az izke nyelvünkben rendszerint nem 611: 
1. А’ személyek (kereszt- ’s vezeték-, p. 0. Já 

nos, Gyula, Deák, Klauzál stb), világrészek (Еп 
гора, Ázsia Stb), országok (Magyarhml, Magyar 
ország, Helvetia, Sardinia, Italia sth), megyék 
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(Bihar,Gömör),kürnyékek (Csaló-,Rába-,Muraküz ), 
várasok (Bécs, Pest, Buda), várak (Visegrád),f`aluk 
(Szerdahely, Abony, Királytelek), puszták (Оп 
dód) stb tulajdon nevei elótt р. 0. Columbus 
Kristof találta fel Amerikát; Pesten jártam osko 
láha sth. 

Jegyzet. A’ személyek tulajdon печей köz nyel 
ven gyakran izkével fordúlnak elô: а’ Józsi, a’ Károly, 
а’ Pa'zmán. A’ görög nyelvhen is nyernek néha articulust 
a’ tulajdon nevek: Щатш és ü тату. Kôvetkezö esetek 
ben pedig mind szói mind irói nyelven izkével fordulnak 
azok elô: a) ha a’ tulajdon név több személynek tulajdo 
nittatik; р. о. mostani idökben ritkák a’ Platók, Cicerók. 
b) ha elöttök birtokos vagy mutató névmäs áll kíilönböz 
tetés végett, vagy midôn megvetést, fenyitést, barátsá 
gos megnevezést kifejezöleg szólunk; p. о. az én Ипо 
soln; вы а’ Jánost egyszer elnberse'gre tanitom; annak 
a’ B-nek mindig valami kifogásának kell lenni. с) ha 
társnévvel állnak a’ heszédben; p. o. a’ hire London Ang 
lia fövárosa; a’ szerencsétlen Belizár, а‘ vak Homér 
stb; de ez esetben is elmarad az izke, ha a’ társnév is 
meretes és annyira покой, hogy a' tulajdon névhez mint 
egy mivoltosan látszik tartozni; p.~o. nagy Siíndor, sz. 
András, knpasz Károly, vak Béla; nagy péntek, nagy 
hét stb. 

2. А’ hónapok, парой, ünnepek nevei eló’tt 
(ez eset egy az elôbbivel), р. 0. majust, juniust 
Prisznicznél tültém; karácsont Krisztus születésé 
nek emlékére üljük; husvét "акт ünnep; hus 
hagyókor vége а’ farsangnak; keddre „так Stb. 

.legyz et. Ha társnévvel köttetnek: ezek is felve 
szik az izkét: р.0. а’ tavali majus nagyon hideg volt. l. a’ 
fönt. jegyz. c) al. ` 



3. §. A' NÉvMEGuATÁRozÁsA пкв ÁLTAL. 157 

3. Átalán azen tárgyakat tovább meghatároz 
шип nyelvünk nem kivánja, mellyek máshonnan 
már eléggé meg танца]: határozva, ismertetve, 
kimutatva, vagy magokban elég ismeretesek (all~ 
gemein bekannt). Illy meghatározás hozatik а‘ 
mondatba: 

а) а’ f'elhivás által; р. 0. igyál ökör! tóvíz; 
Egek! stb; а’ felszólításoknál ismerjük, látjuk azt, 
а’ kit megszólítunk. 

b) а’ birtokragok által, mellyek személyes 
névmások (igy határozó ragocskák = Bestim 
mungssylben) levén , meghatározzák а’ birtokost; 
p. 0. nem kertedben termett e’ virág; apám el 
adta lovait (n. az apám а’ levait) stb. 

Mégis helyesen й" az izke ezekben: mînden botnak 
végén a’ feje; jó assznnynak boldog а’ férje в“). Illy 
mondatokban n’ birtokragos név nz alattomban értendö 
létìgére következik. 

1. Jegyzet. Ha a’ bîrtoknév elött а’ névmás Ы 
tétetik, kite'tetik az izke is; p. o. az e'n sznlgám, a’ ti 
kertetek. Hajdan ez esetben is elhagyaték; р. о. Tehát 
Nabukodonozor Нину megharagvék mind а’ földre, és 
eskevék б orszlígára, és ö székire, hogy ö magát meg 
diadalmazná mind e’ vìdékekröl. R. m. Nyelvemlékek. 1. 
köt. a’ Be'csi m. codexben. Judith. 1. fej. 12. lap. 

2. Jegyzet. Ha mind а’ bìrtokos mind а’ birtok 
név kite'tetìk: ekkor a’ bîrtokos elôtt álló izke csak а’ 
bírtokosra mutat, а’ birtoknév ragja Щи! különben is 
meg leve’n határozva; p. о. а’ kelet népe, az ur angya 
la, a' Нину етЬеге. Eze'rt ne’m tétetik izke а’ birtoknév 
elibe, ha ez ё" е1б1; p- о. népe a’ keletnek , embere a' 
királynak. 

с) A’ nevek, ha cziml'íl állanak (künyvek, 
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értekezések вы) felett) ez által egyéb tárgyaktól 
meg levén külünböztetve, nem kivánják az izkét, 
р. 0. Aurora, Dalhon, Hirnük, Jelenkor, Pasti 
Hirlap, Magyar Grammatica, Elsö rész, szakasz Stb. 

d) Ezen névmások: valaki, valami, vala 
melly, valamellyik, néki, némelly, néhány; 
akárki, akármi, akarmelly, akarmellyik, senki, 
külünf'éle , mivel alapértelmökuél fogva határo 
zatlanok -— ezek pedig: ennyi, annyi,- mivel иду 
is kimutató értelmüek (aznyi, eznyi): szinte nem 
veszik fel az izkét. A’ kérdó’ névmások sem en 

gedik magok elibe tétetni az izkét; р. 0. mi az@ 
künyv! - kik типа]: künn’! emberek; ’s ebben 
különböznek а’ visszatéró’ névmásoktól (а’ ki, а’ 
теЦу), ámbár ezek e161 is elmaradhat az izke , ha 
az értelmesség megengedi; р. 0. az а’ férñu, ki 
engem nevelt, hálámra érdemes. 

1. Jegy z. Általános szabályúl lehet tenni, hogy 
az: én, te, ö személyes —, úgy a’ ki, mi, és melly 
visszavìvö névmások ’s a’ fônevek elibe, kivált ha ezek` 
a’ birtokos névmäst vevék fel гады (l. е. §. 3- sz. Ъ)а1ай) 
nem tétetik, ha csak az „az0n, ezen“ mutató névmás esz 
méje, vagy еду szélésb értelmet герб kifejezés szomsb 
meghatärozäsa szükségkép meg nem kivánja _mond a' 
nyelvtudomänyi kaläszok szedöje (Jászay) a’ Münchenì 
Codexböl. „Hol vagyon ki ищете“ zsidóknakgkirälymî 
Hirdessétek meg Jánosnak , mellyeket hallottatok. _Es 
elvágá ö jog fülét,“l.1840-ki Athaeneum 6. sz. 85. h. 

2. Jegyzet. Ha a’ ke'rdö névmásokra magán álló 
személyes névmással felelünk: kitétethetik az izke; р. о. 
kié ez a’ ház? az enyém, a’ tied, az öve'; de el is ша 
radhat. Lb) Май. 
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e) A’ rendszámok is elég mutató (’5 kimuta 
tó) eró’vel birván, nem kivánják magok elébe az 
izkét szükségképen; p. 0. én Jánostól ötüdik Va 
gyok, vagy az ütüdik vagyok; _ a’ sarkszámok 
sem kivánják; р. 0. két szökött katonát megvesz 
szôztek; ’s ha. 011 611 eló’ttük az izke: demonstrativ 
értelml’í, p. 0. a’ két szükött katonát megvesszó’z 
ték (die zwey, und nicht jene). 

f) A.’ határozók eló’l is elmarad az izke; р. 0. 
tegnap nem leltelek hon sth; de a’ határozatlan 
értelml'íek felveszik; р. 0. mint vagy@ a’ mint 
vagy: a’ 110ду(ап) 161011; a’ mint, a’ minap, a’ 
mennyire stb. Azonban azok elibe izkét tenni, 
mellyek határozatlan értelmükbôl ki nem vetkez 
nek, nem szabad. 

g) E’ szó: Isten, mint egyetlen tárgy magában 
eléggé ismeretes ’s határozott, ’s ezért eló’le elma 
radhat az izke; р. 0. Isten teremté az еде1, földet 
’s mindeneket; monda Isten: legyen világosság 
stb. Mégis küz nyelven tübbnyire izkével fordúl 
eló’ ; p. 0. az Isten mindenható, megver az Isten, 
az Isten atyánk stb; ’s ezen csak némelly 526165 

I módokban, ’s a’ köszöntés formularjaiban találjuk 
a’ nélkül; р. о. Isten verjen meg, mentsen Isten, 
Isten hozott, Isten veled, Isten ugy segéljen. 
Többire a’ mythologiai istenkékre nézve, ezek 
nek _ellenében megkülünböztetésxîl mondathatik: 
az Isten; И). heber: gör. 11 âeóç, der einzige 
Wahre Gott. 

II. Az egyes esetek küzöl, mellyekben az izke 
kite'tetik, ezeket említjük meg: 
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All ez. 
1. A’ nemzetek печей eló’tt, ha azok gyüjtó' 

értelemmel (collectiv Bedeutung) az egészet jele 
lik; p. o. a’ török, az orosz. Igy a.’ нет. der 
Russe , der Türke, ’s heber: ha ibrim = a’ zsi 
dok, die Hebräer Stb. 

2. A’ köz nevekbó’l lett tulajdon nevek eló'tt, 
minó’k: az oktalan állatok-, hegyek-, erdó'k-, fo 
lyók-, tavakéi; р. 0. а’ villást igába fogta béresem 
(ökrüt); а’ csillag (lo) telivér; a’ Gellért (hegy) egy 
sz. férfiutól vette nevét; a’ Balatonból (tó) nyerjük 
az izes fogasokat; a’ Bakonyban (erdô) sok ‚мы; 
terem; а’ Dunán (folyó) gözüsük járnak Stb. 

Jegyzet. Az oktalan állatok, hegyek, erdök, fo 
lyók , tavak печей töbhnyire köz (appellativa) vagy köl 
csön гей tulajdonnevek; р. o. a’ Gellérl (hegy) szent Gel 
lérttôl; ’s némelly okra nézve ezeknek sajátivá tétetvén 
különhöztete's уедет: izkével kivánnak hata'roztatni. Igy 
a’ lovak nevei: ráró (saja'tlagzsas), szürke (fuscus); az 
ökröke'i: kajla (за-1. curvus, inñexus, infiexorulnl cor 
nuum), villás (furcatus); az ebekéi: fecske (hirundo, a’ 
sebesen futó ebnek, agárnak neve), hodri (crispus); a’ fo 
lyókéi: Zagyva (elegy-belegy, zavaros); a’ hegyekéi :Vér 
tes (loricatus) sth mind annyi köz nevek. Ugyanezen 
okhól тень artìculus a’ heberhen is a’ folyók ’s hegyek 
tulajdon neveihez: ha libanon (saj. Fejérhegy, der Weiss 
berg), hajor = Nilus (saj. folyó, Strom) söt néha a’ “Яга 
sokei elibe is: Hai (Ai = köhalom). E'Len alapon e'píil 
nek а’ nyugati nyelvekben is a’ die Neustadt, zum Kiel, 
le Havre, in der Eisenstadt, szólásformák. 

Tübhire a’ magyar a’ határozó izkét soha sem 
teszi határozatlan értelmú’ szókhoz; de a’ magyar 
sok ollyast határozottan gondol és mond , mi más 
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nyelvekben határozottan nem пюпйаыпшкР Fóleg 
ez ellîfordul: a) a’ lxasonlításuknál, mintgínhasonlí 
газ csak eléggó ism'ert dolgokhoz tétethetik; р. о. 
fürge , mint a’ csik; sebes mint a’ szél; fejér mint 
a’ hó stb. b) némelly elvont neveknél, р. 0. а’ 
szerénység illik az if'Jnsághoz; épen mint a’ fran 
czia: la modestie convientìà la jeunesse; hul a’ 
németek articulust nem tennének. Azonban ezek 

mind arra mennek ki, hogy az izke (mutató, lla 
tározó) csak Майн ismeretes tárgyakhoz függesz 
tessék. 

4. ё. 
А’ BIRTOKVISZONYRÓL. 

A’ független birtokos (ё) akkor használtatik, 
ha az eló’tte v. utána f'ekvô birtokra kihatás, ki~ 
mutatás (é = б = ille) türténik; ‚р. о. ez a’ pénz 
Ferenczé; Istené a’ dicsó’ség. 

Midó’n a’ biró ’s birtok határozottan 161131132 
ve elválhatatlan összef'üggésbe jó’nek: a’ birtol‘mév 
az e , a, ja (=ó’) eredetileg mntató erejü raggal, a’ 
birtokosnév pedig a’ nak, nek "‘) kütést jelentó 

") Hogy a’ nek, hak, v, neg, nag»ban a’ kötés értelme ere 
deti: kitetszik következô összesorolásból: heber тшЬ (per 
ain) y-_‘ torque seu collari ornavit, quod proficiscitur а p0 
testute strangulandi (kötés) ’s vele szomszédos gyökerek: 
anal` (per aleph) : m/gz' (szoronguttatnì) har/ak néln. hacken 
m. "_1/ak ’s nem. die ` Anke; továbliá gör. â'ylb lat. rmgustus 
ne'm. enger, Angst (szorultság) lat. nec-to nl. neg ". meg 
(шт) áttéve: emg v_ img :ih/g : imeg = ümög (а’ ги 
hazatok печей átalán a'kötéstôl neveztetnek; "ö: peri 
лота = köriilkötô) stb stb. Többire e' kötést jelentu' gyö 

1l 
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szócskával ragoztatik, miszerint e’ példa: István 
nak embere, sajátlag = homo (ember) ille (е) sc. 
Stephane (István) nexus, adnexus (nak)=ad eum 
pertinet, in illius possessorio est. 

Erró’l а’ következó’ket jegyezzük meg: 

1) На két fônév ugy áll a’ beszédben egymás 
mellett, hogy egyikhez (biróhoz) а’ másik mint 
birtok tartozik: mind almyiszor а’ birtokoshoz а’ 
nab nek ragasztatik, а’ birtekhoz рейд а’ birtok 
ragok а’ (személyes névmás kiholt formái) függesz 
tetnek, akár elâtte akár utána álljon ez а’ birto 
kos névnek; p. 0. а’ királyllak embere, embere 
a.’ királynak. 

Jegyzet. А’ birtokosrag (пай, nek) ellipsist szen 
vedhet; a) p. о. hallom az Isten igéjét (lstennek); ki tudja 
a’ világ (nak) végét? b) mi sziikségkép megtörte'nik, ha 
több birtok van egymástól fiiggésben, v. is: ha а’ bir 
toknak magänak is birtok tulajdoníttatik. Ha kettŕí a’ ra 
gos név: uz elsö; ha llárom: а’ két elsô szenved ellìpsist; 
p. о. а’ város (nak) lakosaìnak Байта; а’ császár (nak) 
népe (nek) vitézségének dicsérete. c) ha a’ birtoknév ш 
lajdonító ragot nyer; p.o. engedelmeskedjél щуки (nak) 
parancsának; d) mìdön a’ várasok, folyók, tavak, he 
.. 

kérszó a' bìrtokoshoz сан-имён (Angehörigkeit), a’ birtok 
nak ahhoz köttete'sét fejezvén ki, a’ magyar épen ат 
mondja, mit a’ hehex' a.’ lameddel (5) ’s a' gascognei е’ 
szólásban: la fille à Mr. N. t. i. melljekben a’ hozzá tal-to 
zás fejeztetik ki, ellenkezôleg azon szólásmóddal, misze 
rint az irói nyelven :> la fille de Mr. N. a’ származás jelen 
tetik. A’ késôhbì nyelvek indulnak ki ez ntóbbi fogalomból 
nz б de-jökkel. ‘ 
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gyek stb nevei appositioban állnak; p. o. Pest városa, 
a’ Balaton tava, а’ Duna vize, а’ Kai-pát hegye. 

Ellenben ellipsisnek helye alig van: a) ha a' praedi 
catunníl álló birloknév mindjárt u’ subìect nevező után 
áll; p. o. az ember Istennek képe; a’ heverés a’ szegény 
ségnek barátja; a’ nemes sziv az okos gondolkozásnak bi 
zonyos jele; b) ha a' birtoknév nyomosítás végett elibe 
tétetik а’ birtokosnak; p. o. embere a’ királynak; fogla 
latja а’ könyvnek. c) ha a’ birtokos és birtoknév közé 
több szó betoldatik; p. o. azon gyermeknek, kiről teg- — 
пар szóltunk, tanítója. d) ha а’ birtokos előtt mutató 
névmás (ennek, ezeknek) tétetik; p. 0. ennek az ember 
nek jószága: ezeknek a’ virágoknak szépsége. 

2. Jegyzet. Ha több szó egymás után birtokoskint 
áll (пай, nek-kel): ekkor elég azt az utolsó mellett meg 
hagyni; р. o. márványra méltó nyilatkozásai a’ hazafi 
erőnek, elszánás- 's önfeláldozásnak. De itt vigyázni 
szükség a’ hangrendre, hogy a’ nak több előre bocsátott 
magas hangu szóhoz ne vonattassék (а’ n e k viszont mély 
hanguhoz), különben az e’ rövidítéssel elérni kívánt czél 
kedveskedés a’ fülnek- el nem éretne'k. Azonban erre, ’s 
átalán minden illy ősszevonásoknál legcorrectebb irata 
inkban is kevés az ügyelet. 

2. A’ birtoknév rendszerint a” birtokoshoz, 
mint subiectumhoz köttetik; p. o. Isten szava, ha 
lál fia stb. — Néha. mégis а’ birtoknév az előtte 
álló főnévre (birtokos) mint tárgyra (Object) irá 
nyoztatik; p. о. а’ király félelme "‘)‚ (а’ királytól 
való félelem = а’ király а’ félelem tárgya? vagy 
а’ király szívében a” félelem, ő maga fél ’9) Mehe 
med Ali letétele; Győr ostroma; Buda visszavé 
tele; Isten imádása (Isten az imádás tárgya). 

*) A’ latin теща, és iniuria, heber: emath melech, e' fogalmak 
nál épen így fordulnak elo'. l 1 'i 
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.l egyz et. Еду látszik , az átható cselekvést jelen 
t6 fönevek mint birtok lelketlen dolgokhoz köttetvén, 
lniután ezekhez cselekve's nem tartozhatìk, ezekre inkább 
lnint tárgyakra irányoztatnak ; р. 0. kövek elhányäsa (kö 
vek az elhányás- actio-tárgyai), ház elbontäsa stb. Le 
het-e ezen egy szenvedö fönévvel mindig segiteni'? Nyel 
vünk a’ szenvedö formákat nem igen tú'ri.--Töhbire a’ 
jó stylista a’ kétértelmůséget itt is el fogja kerülni. 

3. Két fó’név a’hirtokviszony kifejez'ésének 
szahálya szerint üsszeköttetvén, nella appositio 
helyett áll; p. o. a’ Duna Vize, Gyó’r várasa, Octo 
ber hava, Buda vára. Ezeket igy lehet felolda 
ni:` a’ Duna, melly viz; Gyâr, melly város stb. 

.legyzet A’ lat. classicusoknál is fordúl igy elö: 
Cassius est in/ oppido Antiochiae, е’ helyett: in oppido 
Antiochia. Cic. ad Att. 

4. A’ birtokviszonyról meg ezeket is meg 
említjük a) ezek: atyafi, hazafi, háznép, szívf'á 
jás , névnap, birtokviszony értékével vannak 652 
szekütve ’s eló’ is fordulnak igy: atyámfia, hazám 
fia, házamnépe sth; b) nyomosítás уедет: ugyan 
azon szó megkettt’íztetve jó' nella elo’ : ert’íne‘k ere 
jével vitte el; butáknak hutája; c) a’ birtokosnév 
néha csak alattomhan értetik. Ez 'megtörténik fó’ 
leg a) a’ sark-, és rendszámok után e’ szókkal: év, 
hó, hónap, hét, nap, éjszaka, ora; р. 0. harma 
dik éve , vbava, napja '(annak) hogy sth.ß) a’ mér 
tékek neveivel; p. о. hogy’> a’ bor@ akaja„ icze'je 
l() forint, krajczár sth; у) ezen eseteken ШИН is; 
p. o. hogy elfelejtkeztél rólam , jele (annak) hogy 
könnyen élsz; én nem vagyok oka (annak v. en 
nek a’ mi t. i. alattomban értetik) sth. 
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5.l А’ birtokviszonyhoz soroljuk ezenl éçszref‘Í 

Vételt is: Ugy‘látszik, a’ birtokrag minemüséget is 
jelent. ’S innét volna értelmezeudó azoll шпа 
me’ny, miszerint birtokos nélkül is fordúl eló’ a' 
birtoknév; р. 0. buzája, embere, katonája válo 
gatja, azaz: minemü a’ buza, yember, katona (l. 
debreczeni gramm. 194. 1.). На jól látok: itt а‘ 
birtokrag egy azon képzó’vel (б, 11, ú. l. 2. 4. 
szám а.) ’s maga az ó’ = ille; melly fó’névhez га 
gadván minemüséget jelent; p. 0. szép arczú , kö 
kény szemlî v. szemó’. Tübb nyelvben, ha társ 
név fônév által küzelebbró’l meghatároztatik, ez 
a’ genitivusba (melly egy a’ mi birtok-esetünkkel) 
tétetik; р. 0. tristis animi, traurigen Herzensz 
agmej nephesch; bús lelkli, kedvú’. 

 .5 ’А  KEVEN  ÖZEMLETRÉ  LÓRÉSÉTZSEKREZS
(appositio). 

Ha két név ngy állíttatik egymás mellé, hogy 
egyik (melly rendszerint hátul áll й“) az elsó’nek 
felvilágositására, értelmezésére szolgál: apposi~ 
tio támad. Ez mogtürténhetik a) osupasz nevel( 
kel, ha t. i. név névnek e'rtelmezésére szolgál; je 
lesl'íl: a) fó’nevekkel, p. 0. Ferencz Akirály, István 
takács, Gábor diák, Miklós herczeg, Pál apostel 
stb. ß) társnevelckel, ha t. i. társnév hozatik a’ 

") Az apposilióban а‘ fölvilágosílásra oda velenv ne'v (das be 
stimmende Nomen) rend szerint hátul áll; ‘Ш azonban elül 
is, ‘s ugy Идиш: ide балет“ szavainknak "аду serege 
tartozik. lllyenek: a’ szüz leány, özvegy asszony is sth. 
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mondatba a’ fó’név értelmezésére; p. o. bort jót 
- igyál, ‘диет pedig friset. b) Só’t egész mandat is 
állhat appositió’ban; p. 0. а’ felhó’k , n’ tenger gó 
zölgései, a’ légben llszkálnak. 

Jegy zet. Az appositiót ezekkel lehet feloldani: 
ki, melly, ez, az; p. о. Ferencz, ki király: qui rex 
est Stb; leány, ki зяби; asszony, ki özvegy; a’ felhök, 
mellyek a’ tengernek kigôzölgései sib. 

в. §. 
А’ TÖBBES szÁMRÓL (de murali). 

Ennek képzóje nyelvünkben (k, ak, ek, 0k, 
ök) sajátlag, ’s eredeti értelme szerint kütést je 
lent *),melly épen azéri: vétetik fel а’ tübbes kép 
zó'jelil, тег‘; két vagy tübb fogalmat összeköt. 
Igy: ember-ek, sajátlag: nexus (pluralitas) homi 
num. Igy а’ kötés fogalmából fejlödött ki а’ több 
.ségé. Erre nézve: 

*X A’ többes ragaszték összevettethetìk ezekkel: ‘мы (belé 
köt, helyez), alr-aszt (‘мы tesz), ik-er (ik-jen' v. gyermek: 
proles nexae , iunctae = Zwillinge) lat. que (= ke: kue = 

_ que каша) 's a’ kifejlôdés ezen utján m. l‘évc (ke kue = 
kve = kéve); "б. heber: alummah = manipulus frugum, 
merges a. rad. alam: ligavit; továbbá: l-ára, kútkáva 
beber: kanal: congregavit: vizgyüjtö , a'k-ább, ‘аду beszö 
kelvén az n (vö. sacer sanctus) :potins (а’ sokaság, böség 
értelme'vel) stb. Más oldalról e’ gyökerek családjához tar 
toznak: ‘За; VÖ. iugum a iungendo; ig határvetö, mellyel 
a' haladás elzáratik (köte's fogalma); vö. terminus; ige a) 
p. o. egy ige fonal :egy kötet, b) verbum; "б: terminus (és 
a’ sermo dissero gr. ë'bëfl sôt a’ lieber: dabarban is а пе 
ctendi, serendi értelem eredeti. L. Gesen. Lex. Man); a’ ha 
tározó végzetü »'g-en nimiopere, valde (többség, bôség fo~ 
galma) ’s végre az ò'g, eg, og, g gyakorlatos igeképzô (p 
o. озер-её), mellyben szinte а’ sokaság , böség, többség fo 
Байта vagyon. (l. 15. §.) 
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‚1. Nem függed olly nevekhez, mellyeknek 
a) olly igen зайца az egység, hogy többség foga] 
та hozzájok nem fér, minó’k: Isten t. i. az igaz 
Isten (tübbesben а’ mythologiai Istenkéket jelenti), 
mindenki, kiki (unus singillatim) ’s átalán а’ de 
monstrativ végzetlî nevek: szebbik, jobbik, е 
gyik, némellyík Stb. b) olly nevekhez, mellyek 
kel csak egy tárgyat szoktunk megnevezni, mi 
nó’k а’ tulajdon nevek (l. 3. 1. és köv. szám 
alatt). 

1. Jegy z et. A’ темпе!‘ tagjait, a’ párosokatis, mint 
egy czélra alkotva'kat, egységnek veszi a’ magyar, mi 
kìtetszik a’ félszemů=monoculusç fél vállról néznì, fél 
kézzel vinni valamit з“) szólásmóclokból. Ennél Году‘! 
п'еш szükség azokat többesbe tenni, ’s a’ köztünk meg 
Ёлка]: nyugati nyelvek utánzására mutnt, mîdôn töb 
besbe te'tetnek; p. o. lábbal tapodta, saja't szememmel 
láttam, nem: szemeimmel, oculis, mit meinen Augen; 
hajät nyireté le, nem: hajait = suos capillas és seine 
Haare utánzása'ra. 

2. Jegyzet Az összefüggésben Куб anyagokat, 
kelméket stb is örömest egységnek (als eine Einheit) 
gondoljn a’ magyar ’s ugyanazért ezek többnyire clsak е 
gyes számban fordulnak elf'í. lllyenek а) az ételek , ita 
lok,_’s a’talán а’ folyó anyagok neveì: lencse, borsó, 
káposzta , kenyér, viz, ser, must, vér, lé, leves. lch 
esse Linsen, Bohnen =pisa, fabas comedo=lencsét, ba 
bot (n. lencséket). b) a’ növények печей: buza, rozs, ár 
pa, kender stb. c) azon anyagok nevei, mellyek össze 
sitô mértékkel adatnak: szìlva, alma, cseresznye; d) 
mellyek fonttal méretnek; hus, liszt, ezüst, arany; е) 
szövetek, mellyek röffel méretnek: posztó, flanell, 
gyolcs , crepp stb. 

De mihelyt a’ tulajdon neveknél több egyedet fog 



568 |. гимн. A' BEszÉDRÉszEK szóKö'rÉsl sAJÁTsÁGAl. 

lalunk еду név alá(3. ё. 1. а) alatt a’ jegyzethen) ’s ez 
összefiiggö anyagoknál, kelméknél egyes darahokra gon 
dolunk: “доп töhheshen állhatnak; р. 0. e'ljenek a’ Pá 
lok sth; horokat vettem; a’vizek kiáradnak; aranyokat a 
dott jutalmúl; szép esök, harmatok járnak. 

Megjegyezzl'ik itt azt is, hogy а’ vetemények печей 
(buza, árpa, len, kender sth) egy'es szämban a’ magról 
(de granis) v. magáról a’ növényrôl, töhhesben а’ beve 
tett földekröl (töbh darab földrc'íl) értetnek; р. o. a’ hn 
zákat, rozsokat, zabokat elverte a’ jég; a’ kenderekbe 
megyek nyulászni. 

2. Nem függed olly nevekhez, mellyekben 
a’ tühhség fogalma vnémikép тег eló’legesen meg 
van , mimik a’ души? és számnevek (colectiva et 
numeralia); р. 0. falka, csorda, sereg, par sth 
hat, nyolcz, száz sth és a’ hizonytalan számot je 
lentó’k: sok, töhh, néhány, elég, kevés, meny 
nyi sth. y 

1. Jegyzet. Ha а’ gyüjtö és számnevek társnevi’il 
állnak: utánok a’ fônév, és a1. ige egyes számha tétet 
nek; p.o. nagy sereg marha hajtatìk a’ vásárra; pár al 
ma hullott le a’ fáról; Ее: garas, százi- forint nem sok 
pe'nz sth. Megan állva, ha egységet jelentenek , felve 
szik a’ rendes'töhbest: seregek, шик sth; Rotschild 
nem százakkal ezerekkel , hanem milliókkal hir. 

2. Az egyek a’ yszoros összeköttetés (l. a’ 'töhbes 
képzc'í eredetijelentését), harátság jelelésére használtatik; 
p. o. Pal és Péter egyek: sunt intimi ,Lintime nexi (ek) 
== amici; vö. heher: echadim , lat. uni = iidem (in nnum 
coniuncti, uniti) mint Cie. pro Flacco. 26. 

3. A’ határozatlan szämot jelentö: sok, töhh, kevés 
l stb is fordlilnak elö töhheshen (sokaknak, sokakat, so 

kaktól sth, keveseknek, kevesekröl, keveseknél sth); de 
ritkän és szokatlanúl a’ töhhesfnevezôben (sokak, töhhek); 
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ez esetheny határozó ‘едины fordulnak elözsokan “а 
gyunk, többen vollunk. L. 8. §„ 5. sz. 

A’ plnralban fekvö többség (Mehrheit) fogalma Мё 
jártával egyéb roken viszonyokra is átvìteték, jelesú'l 
a) kiterjedésekre и) térben, p.o. fényrlux undique (lif 
fusa; vilägossa’g ß) idöben, p. o. élet, természet; b) tar 
tós állapotokra, erények- és vétkekre; р. 0. szomj, éhség, 
kedv, becsülef, boszu, harag, akarat. Ide tartozik az el 
vont e'rtelmü ság, se'g-gel *) képzett szavainknak nagy se 
serege> is; férñuság, barátsärg, szolgaság, ifjuság, öreg 
ség stb mellyek közöl kevesys ekkor is több egyse'g fo 
galmával, fordul elö többesben: mulatsn’gok, méltóságok 
stb. c) nagyságra, jelesl'il az eröre s uraságra vonatko 
zólag: erö, hatalom (hatalmak, hatalmasokat, egyes fe 

`« jedelmek töbhségét jelenti). 
A’ pluralis maìestatìcust legyen elég nevérôl emlí 

tenem. 

 .7 ’A  LÓRSAT’ILNOSAH  .)ойагартос(
А’ nevek hasonlításáról szólani ynyelviink 

grammaticájában részint a’ szóképzéstanba (Wort 
bildungslehre), részint, a’ lnennyiben kürülirás ál 
tal türténik, ide tartozik (l. a’ 1n. nyelv alapvo 
natjait а’ III. sz. шт). Mi itt аж, mit a’ logica 
élesen külünválaszt , összefoglaljuk. 
т, rég (Инта-5:15, Yékes-se'g) és szág (já-szág) fó'néval 

kotó „док összesorolandók ezekkelr :iig (siieg, süveg v 
söveg) a) [urgazfascia capitis; b) hajdan ez alakban for 
dult elö a’ ад! (etiam, immo) kötszú (l. 27. зап; v. мёд = 
а) uncus clavus, a’ mivel valami összeköttetik, b) szög: 
barna, a’ kötés fogalmából eredvén a’födés-, takarás- ’s bo- A 
rításé. Már látók, hogy а’ kötés fogalmából kifejlett а’ bö 
se'gé, sokaságe' is, ’s maga а‘ sok is e’ gyökerek családjá 
‘hoz látszik vonatkoznì. L. egyébaránt нет véleményét a' 
мёд se'g ragokról a’ Nyelvtud. pályamunkák l. köt. 87.1. 
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Két vagy több név, ha bizonyos tulajdon 
sággal egyenlő mértékben bir, egyszerl’ín össze 
hasonlíttatik, a' hasonlító mint vétetvén a' mon 
datba; р. 0. ez a' ló olly szép, mint a' másik. 

Mivel továbbá bizonyos tulajdonság egyik 
tárgynak inkább, mint à' másiknak, néha mint 
sok, v. minden egyébnek lehet birtokában, ezért 
a' nevek (főleg társnevek, részesülők, határozók, 
igen ritkán főnevek: emberebb, csodább stb), a' 
mennyire értelmük megengedi, a” hasonlításban 
egymás, vagy sok, vagy minden egyéb felett ki 
emeltetnek. E' kiemelésnek két fokozata vagyon ' 
(comparativus , és superlativns gradus). 

1. Nálunk minden hasonlítás a' mint “) 
szócska segítségével történik, tehát а’ kiemelve 
véghezmenő is, oda toldatván előbb a” bb (abb, 
ebb, obb, b) ragaszték а’ tulajdonság nevéhez; 
p. o. Europa kisebb mint Ázsia. 

") A’ mint, a' mi visszamutató névmásból, 's állapító t vagy nl 
ből van összetéve; vö. gör. aîç, melly a' relativ: őg-tól lat. 
ut, uti, sic uti, melly a' gör. ‘n relativtúl tért át illy 
használatra. A' heber 3 hasonlító képző is a' ‘3 :ki lat. 
qui (quae , quod) névnlásból véteték. l. Gesen. Lex. Man. 
sőt a’ ném. Wie is а’ was, wer relativból. Erre nézve a' 
visszamutató névmás eredeti jelentéséből hasonlításra al 
kalmaztatván = quo modo , wie beschaffen. A’ hasonlítás 
ban két tárgy értelmileg egymás mellé (vö. a’ nál, nél je 
lentését a’ 22. etym. jegyz.) állíttatik ’s a’ visszamutató 
névmás által (mi) megállapíttatik (t, nt), hogy a’ mi az egyik 
nek bizonyos, kisebb nagyobb mértékben sajátja (p. 0. nagy, 
rút, veres), sajátja emennek is." János olly nagy mint Pál, v. 
János nagyobb mint Pál. 
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il. Jegyzet. A’ ‚дм-мышца: a’ :em (mintsem) 
"аду helyette állhat а’ hogysem ha а’ eomparativusra igeI 
következik ; р. 0. ô gazdagabb mintsem v. hogysem gon 
dolod; a’ nyereség nagyobb volt, mintseln ('hogysem) re 
méltük. A’ mint helyett állhat а’ mi] не’! is igy szerkeszt 
ve: Europa kisebb Ázsiánál; ’s ha а’ mint-re szeme'lyes 
névmás következik igy: ô idösb пан-ат, -ad, -a stb. 

2. Jegyz et. A’ ha‘sonlítás ragasztékáról (ЬЬ) eze 
Вы emlitjíik meg: a) hozzá il; demonstrativ szócska té 
tetvén a’ kérdé'sben ‘ох-36 tulajdonság egy bizonyos е 
gyedre különösen (vorzugsweise) vitetilc. Erre mutat a1. 
e‘lôtte álló izke; р. о. János a’ nagyobbik , jobbik, szeb 
hik, legjobbik fia N-nek (1е plus grand); b) az acska, ее: 
Íie kicsinyezövel végzödö nevekhez járulván , ezeknek e 
lejökbe tétetik: szép-ecske, szebb-ecske ; jobb-acska Stb. 
с) A’ fönevekbôl ú, l'í-vel képzett társnevek nem, ha 
nem az elöttök älló társnevek (ha ezek fönevek , szinte 
nem) veszik fel a’- hasonlítás ragát; р. о. hosszu (11052 
szabb) nyakú, jó (jobb) szivl'í stb. d) hogy а’ sok rend 
hagyólag hasonlíttatìk (több),legyen elég emlitenem. 

2. А’ kiemelés második Тока“: а’ leg (melly 
nyomosítás = intensio végett megkettôztetik: le 
gesleg) szócskával irjuk körül , ezt az elsó’ lépcsó’ 
hez tevén, ’s a’ kò'zò'tt ntoljárót hozván a’ mon 
datba; р. 0. а’ пар legfe'nyesebb az égi testek kü 
zütt 

") A' hasonlításnál megjegyezzük , hogy annak eszme'je a’ tán-gy 
nak шею öszve- v. egymás mellé állításából {елей ki. Er 
re mntat a’ т“ wél a' hasonlitásban néha elôforduló ragok 
eredeti jelentése (l. a' 22-ik etym. jegyzetben); p. 0. Péter 
nagyobb Pálnál; t. i. Pétert Рай! mellett állva képzeljük, ’s 
e' szerint tudjuk, értjiik meg, hogy a’nagyság Péternek bo" 
vebb mértékben tulajdona, mint Pálnak. lgy van ez a.' su 
perlativusban is, azzal a’ kiilönbséggel , hogy itt egy (ай-3)’ 
sok közé állíttatik ’s a'tulajdonságnak , melly a.’ többivel is 
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J'egyzet. Ezek ШИН: igen, felette, rendln'vül, ha 
a’ posltìvus, ’s ezek a'ltal: ‘найдена/МЛ, „мы ha a’ 
comparativas elihe tétetnek, szinte körüliratik a’ superla 
tivus; p_o. igen kegyes, felette jó; ma rendkivl'íl hideg 
van; mindeneknél kegyelmesehb; sokknl johh ez amannál. 

s. ё. 
A’ szÁMNrívRóL. 

A’ számnevek átalán társnév gyanánt hasz 
náltatnak, р. o. hat forintja volt, mind a’ hatot. 
eljátszotta; de állnak fönévlil is: hat huszas , egy 
tizes (2. 

Je душе t. Töhh számnev összeköttetvén csak az u 
tolsó veszi fel a’ ragokat: ezer nyolcz száz negyven (ed 
ik-hen). 

1. A’ sarkszámok a’ küzünséges szalnlálásra 
használtatnak: egy, kettó’, három , négy sth más 
szor társnév‘l’íl állnak ’s az ige egyes számban all 
velük a’ mondathan; р. 0. három házat чей, ökrüt 
pedig hatot; két так az oskoláhól kicsapatott 

1. J egy z e t. Az egg-nek töbhféle használatai vannak: 
a) elôfordul mint számnév; p. o. еду krajczárom sin 

csen; h) mint hatfírozallan articulus (3. §.2.jegyz.), c) mint 
nyomositó, p. o. becsületes egy ember; N. derek egy Щи 
(l. a’ 6. §. 2. sz. alatti Едут. is). ' 

2. Jeg yzet. A’ kettó' csak fônév után haszna'ltatik, 

közösnek tartatik , hö v. nagy volta a’ sok közt egy tárgy 
nak, melly a’ töbhi kiizôl kiáll = exstat, heraussteht, ki 
válólag tulajdoníttatik. "б. а’ lat. egregius, eximius, ’s a’ 

lsuperlativus szók eredeti jelentését. 
"') Utánok a’visszamutató névmások többesbe tétetnek; p. o. Ы: 

diákot az oskoláhól kicsaptak, kil“ ан megérdemlik, Nyug 
tatvány száz aranyró‘l, mellyel'et felvettem sth. 
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elötte mindig ‚де‘! alakban fordul elö; р. 0. két arnnyon 
két róf posztót vettem; hányat ütött az óra? kettöt. 

2. A’ rendeló’ számok is a’ fent adott szabályt 
küvetik. Hónapek nevei mellett vagy elôttök 
társnevl’íl állnak (harmadik october, tizedik ma 
jus) vagy utánuk birtekviszenyban (per metony 
miam, pars pro toto); р. o. october harmadika, ma 
jllS ötüdikéll. 

~1. Jegyzet. Az ik végzet rendelö számoknál is, 
mint egyebütt kimnlató (demonstraliv) erejü, ’s e1. külön 
böztete’s'l'il szelga'l a’ rendelö és esztó számok Кбит. Eb 
hen példáúl: „зайдя része a’ könyvnek, kimutattatik a’ 
rész, melly a’- kilenczedikre következìk; ez pedig: им 
része а’ könyvnek, a’ tiz egyenlö részre osztett könyvnek 
akarmellyìk részét jelenti. Egyébaránt, иду látszik, e' 
pentes kifejezés nem felette régi a’ nyelvben. „Tz'ze/L egg/ed 
kinja pokolnak“ mondntik Guary Miklós ur kéziratában. (l. 
Tnd. Gyiijt. 1835.martiusi köt. 103. lap.) „Birván a1. idó 
hen a’romai pa'pasa'got harmadAlexanderpápa“ mondatik 
sz. Demenkos élete'ben 1517-1161. „Ötò‘d esztendöben a’ 116 
nak Леди! nnpja’n.“ A’ Bécsi m. Cedexben. Baruch 1 , 1. 
Ma is elmarad e’ szókna'l: nap, rés'l., fél, e'vi , nmgával, 
fl'i; p.e. harlnad évì, negyedfú', hated, többed, sokad ma 
gával. 

2. Jegyz et. Mint más nyelvekben (lat. primns, se 
cnndus, ne'ln. erster, е, s, fr. premier) mie'nkben is eltér 
Hz elxó' és másodz'k а’ rendszámek közönséges szabályától. 
A’ zabälyszerl’i egyedz'k , laettó'dz'k csak n’ tizesek, виб 
znsok, ezresek sora'ban használtatik; p. o. tìzenegyedik, 
kettödìk sib. 

3. A’ sokszerezó számok (egyféle, kétrétú', 
—— l'ét = plica, duplex = duarum plicarum ---- 
tizes, ezeres) szinte a’ kijelelt szabály szerint 
használtatnak. 
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4. Az osztás számok által nyelvünkben kü-~ 
lünfélekép fejeztetik ki: a)sarkszámok kettôzt'eté 
sêvel; p. 0. négy négy garast диете]: egy napra 
а’ munkásoknak; vagy határozó Végzetlî számnév 
vel: ketten ketten (vü. heber: schenaim schenaim 
= je lzwey und zwey) mennek a’ diákok, hár 
man hárman a’ vitézek. Ь) а’ f él szócskával а‘ fe 
lek és nemek felosztására; p. 0. harmad fél (342), 
negyedf'él (4 - Ы font hust ‘тетей ebédre. 

Jegyzel. А’ másfe'l eltér a’ közönse'ges szabálytól; 
nem mondatìk.: másodfe'l, sem laeltedfe’l. Y 

с) А’ rész fônévvel, а’ töredékek jelelésé 
re; p. о. három rôf posztót vettem , ’s két harmad 
részt (részét еду rófnek) v. két harmadot (kiha 
gyatván а’ rész); d) а’ kint-tel; p. о. hármankint, 
négyenkint jó’nek. 

1. Jegyze t. Mär megjegyzök, hogy a’ sza'mnevek 
nek többes sza'muk nincs, ’s av. igét magok után egyes 
sza'mba kivánják tétetni (6. ё. 2. sa); itt még megjegyezzük, 
hogy a’ so' só’ végzetü rendelô маты; tétetnek többesbe: 
elsök , utólsók stb, éshogy a’ határozó végzetü számnevek 
uta'n többesbe létetik az ige, vagy praedìcatum; р. о. ha 
tan laknak e' házban; három ezeren estek el az íitközet 
ben. E’ szabälyt követìk a’ biznnytalan vagy határozatlan 
szämot jelentö nevek is (sok, több ‚ hány, néhány, vala 
ha’ny, kevés, anynyi, szämos, lnennyi sib); р. o, sokan 
mondják, kevesen hiszik; hzínyan estek el? mennyen (v. 
mennyien) vagytok? elegen, sokan, többen vagyunk. 

2. Jegy z et, Mîdön а’ szám csak felületesen (ubiter 
== circiter, ungefähr, etwa) fejeztetik ki: а) a’ valium', mint 
egy, „те, Íaò'růl (circìter) szók vettetnek a’ mondatba; 
p. 0. vnlami ötven forintomat elvesztém , mintegy (szìnte) 
huszan (husz körül) voltak sth. b) vagy két szám kötszó 
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nélkül szerkesztetik; p. 0. nyolcz kilencz éve, hogy lát 
tam. Az -z'g valo', p. 0. ezerig való ’s a’ ong -gyal élés 
szokatlannbbak, ’s ez utóbbi latinos; p. o. vagy száz f0 
rintomat vesztém el, aut v. circiler centum florenos per 
didi. 

B) 

А’ NÉVMÁSRÓL. 

9. §. 
‚ А‘ szEMÉLYEs És BIR'l‘oKos NÉVMÁSRÓL. 

1. A’ személyes névmások nevekhez függeszt 
ve, szinte mint а’ lieber витка nominum а‘ birto 
kos névmásokat képzik. E’ birtokviszony а’ név 
egyszen’í ragozásával megtürte’nik, 's e’ rag néha, 
szinte mint az igéknél is, hol a’ személyeket je 
lelik, ismételve а’ birtoknév eló’tt (soha nem шё 
na, mi az igeszemélyekkell megtürténhetik, l. а’ 
szórendben) kitétethetik; р. 0. jószágom v. az én 
jószágom (lásd ez eseteket az ige személyeiró’l. 17. 
ё). Magányosan а’ személyek цех/ей helyett áll 
пай, ’s nem csak а’ sajátlag ugy nevezett szemé 
lyekról használtatnak, hanem egyéb oktalan ‘Ша 
tokról, sót lelketlen dolgokról is, eredetileg а’ 
természet fiától minden dolog éló’ ’s cselekvó’ lény 
nek képzeltetvén (И). а’ tél jó’, a’ tl'íz éget Stb); 
р. 0. téged csaltak meg; ótet jól megverték; küsd 
meg а’ lovakat , ’s vess nekik enniök. 

Je gyze't. Néha a’ személyes névma’s pleonastice áll 
а’ mondatban; p. о. irigylem sorsukat (nekik). Ha tulajdon 
akaratodat nem alkalmaztatod lsten tetszéséhez: 6 meg 
utäl (téged) иду ellen: й" (neked) “аду VESZDÍ hagy (té 
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ged).-- A’ személyes névmásokra gyakran a’ hz' követke 
zik: én, hz' ezt nem tudom , róla nem is szrilok. -Ámhár 
eléggé meghatározzák a’ személyt, állhatnak utánok még 
is más nerek , appositióhan: én, az ur; én nyomorult; te 
holond; neked, Eduard! a’ hoszu kezedhe fegyvert kön 
пуеп ád.- Az e’n egy sajátlag ugy nevezett fönévkint is 
vétetik ’s ragoztatik (énem , елей, énje) föleg philosophiai 
nyelven a’ lat. meum ego, ném. mein anderes Ich1 der 
“дань seines lieben Ich utánzására. 

Зайди a’te-velkellene magnnkon kiviil minden más 
egyed’et szólitanunk, Ade ezzel ma már csak a’ jó Isfeu fel 
hlvasara, megszólitására , a’ költészetben , és a’ hizalom, 
“аду H’ para‘ncs, ’s megvetés kifejeze’sére e'líink; helyet 
te a’ ta'rsasa'gi illem (convenientia) és-udvariság más for 
mákat hozott divatha , ’s alkalmilag itt röviden a’ czimze 
teket ’s megszólitás formáit is megérintjük. A’ megszoli 
tris az egyed kereszt- (Jánosl Teréz! sth) v. vezeték- (Ме 
gyery! Helmeczy! sth) neve'vel,` “аду а’ rokonsägi vi 
S'zonyés kor- (apám, anyám, haityám, öcsém, néne, hugom, 
angyom, sógor, harátom Stb), шлем,- rang- e's hivatal 
(urli, kisasszon)r ,leanyassz опу, lierczeg, grof, titoknok! 
sth) névvel tétetìk, de inind ez a’ legnagyohb hizodalom e's 
ищете: hangján; ezenkivül leggyakorlatosh az ш‘ és ил‘ 
szo/Ly nevekkeli szólitás es czimzés. Ezekkel' továbhzi igy 
élünk: a) pus/,tán állanak izkével meghatározva; р. alas 
ysa az ur! hallja az asszony! b) társnév идей}: elejökbe: 
kedves ur! nagy uram! édes asszonyom! ладу asszo 
nyom! (ez hajdan föranguak, ma tehetös polga'riak czime). 
'l’ársnevek tétetnek ezek elihe is! édes apám! anyám! drá 
да barátom! kedves urfi! kisasszony sth; c) az т‘ (игат), 
asszony(ass1.onyom) elihe жён-тек a’rokonsági viszony-, 
k0r-, sziiletés- és rangnevek., р. 0. apám uram; (Aedes) a 
nyám asszony; gróf ur; (keflves) пыток, ispán, plebá 
nos ur! sth; d) vagy clejökhe a’ vezeték (nella a' kereszt 
név is) nevek tétetnek; р 0. Megyery ([stván) ur! Hor 
with Jánosné asszonyom'. sth; e) "аду a’ születéssel, rang 
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gal, hivatallnl összekötött czimek állnnk elöttök tärsne 
vt'il : Felséges uram, asszenyonl ! (kirälyek- ’s kirälynéké); 
kegyelmes (herczegeke'); méltósa'gos, nagysa’gos (grófoké, 
báróké); fötisztelendö (fo"papoké); tiszteletes ‚ tisztelendô 
(alpapoké); tekintetes (megyei ’s egyeb hìvatalnokeké); 
nemzetes ur stb stb. f) förangu személyek czimze’séne'l az 
ur.'s asszony helyett csak a’ rangnév említtetik : kFelséges» 
császár! csa'szárné! kegyelmes herczeg! méltósa'ges gróf! sth, 

Toväbbá : midön еду abstract czimnévvel szólunk va 
lamelly egyed felôl, akker e’ czimnévhez а’ harmadik 
személy ragzit (а, е, ek , ek, ök, iik) toldjuk ’s mind az 
egyes mind а’ töhbes számban az ö-t teszszük elibe; p.o. 
ö kegyelme , ö nagysága, ö méltósága, ö herczegsége, 
ö es. kir. föherczegsége , öfelsége , б nngysägok , ö her 
czegse'gök, ô_ felségök. 

Midôn рейд valamelly egyedet megszólitunk, ekkor 
az abstract rzinmevekhez а’ másedik személy “13111111; 
gesztetik; р. 0. kegyelmed,I nagysägod (nagysád), méltó 
ságed, herczegse'ged, felséged stb; kegyelmetek, наду 
stigtok, herczegsógtek sth. Ez esetben is haszna'ltatik a’ 
harmadik szeme'ly raga, de ekkor az o" elhagyatik; p. 0. 
nagysa'ga, herèzegsóge, felse’ge stb. Besze’d folyalnában a’ 
czimnevek elibe izke tétetik: n’ méltóságos grof, а’ tisz 
telendc'i ur‘. tekintetes asszonyhoz rég nem vala szeren 
csém! stb. 

A' maga-tal is élünk megszólíta'srn , de vele csak ná 
lunk kisebb ranguakat szólitunk , ’s így a’ bizalom , ne'ha 
а’ megvetés hangja'n: kedves nr? én magät ke'rem; maga 
innen eltnkarodjék stb. На n’ maga-t ki akarjuk kerülni, 
ismételhetni az nr szót igyen: kedves ur! én аж nrat ké 
геш. Е11`ё1е islnétlés helyett szekás lön egy idö дм a’ 
ne'm. Sie, fr. vous ntánzására az 0"” v. kegyed szńkkal 
e'lni, E1. n_tóbbi а’ kegy-böl mn ke’pezve, vagy a’ kegyel 
medböl összehnzva, valaulint n’ kelnlek, kend, keed v. 
kerl is , mellyekkel alrendii snexnélyeket szólitunk. 

12 
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2. а) Fenebb (e’ czikk 1. sz. Май) említó'k, 
hogy a’ személyes névmások nevekhez kötve а’ 
birtokos névmásokat képzik. Erról itt, mert nyel 
Vünk különös sajátságához tartozik , még megem 
Iitjük, hogy szeretnek járulni: и) аж indulatszók 
hoz, mellyekkel аж ige számban és személyben 
egyez, а’ nevek pedig marasztaló raggal állnak; 
p. o. örömében , bnjában, haragjában sir; nevet 
tükben majd megpukkantak; ß) а’ czim- v. tiszte 
letnevekhez magunk megalázásának v. vonzal 
munk tanusításának jelél’il; р. 0. apám uram! Pos 
gay uram! felséges urunk királyunk! barátom u 
mm! ncmes uraim , uraimék! stb. A’ német is 
igy szólít: mein Herr! ’s а’ fr. monsieur, mon 
seigneur! Domine mi! вы). у) а’ hasonlítás fokain 
álló ’s egyéb demonstrativ nevekhez (ik); р. о. 
szebbikét, jobbikát választum; mellyikét akarja 
az ur Stb. ö) аж árnevekhez; р. 0. hat forintom 
ban van, szziz aranyába került. s) a’ személyte 
len (van, lesz , lehet) igék mellett álló birtoknév 
hez; p. 0. van nekem pénzem; lesz nekí annyi 
esze; lehet három ежег forintja. ё) а’ felkiáltások 
ban V. csodálkozásban: Isten-adta fattya! ему: 
ta szamara! 

b) A’ magánálló birtokos névmások: enyém, 
tied, üvé з“) közvetlenlîl név elibe soha sem té 
tetnek. Igy nem rnondhatni: enyém atya; de igy 
igen is: kié e’ ház@ enyém; ez а’ ló tied; üvé az 
а’ pénz. 
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10. §. 
А‘ мптАтО NÉVMÁSOKRÓL. 

1. A’ mutató névmások egy eló’ttünk álló, 
Vagy egyébkint ismeretes tárgyra mutatnak, а‘ 
tárgy egyszerú’sége-, (az , ez, nyomosl'tva.: imez,a- 
таз, épen, szinte, ugyanez, az) vagyminóségének 
(illy, olly, illyes , ollyas , illyen, ollyan, illyetén, 
ollyatán, nyomosítva: imillyen, amollyan, épen, 
szinte, ugyanillyen , ollyan) vagy végre mennyi 
ségének (annyi, ennyi , nyomosítva: imennyi, а 
mannyi, épen, szinte, ugyanennyi, annyi) ki 
mutatása végett; melly kimutatásban а’ mély 
hangzóuak (а, о) fávolabb , а’ magashangzóuak (е, 
i) közelebb fekvó’ tárgyra mutatnak. 

1. J e g y zet. Az amaz, ama egy átalän ismert fárgy 
ra is mutat; p. о. N. ama' hires szónok; ama’ hires темы, 
Hunyady Ja'nosról olvastam. l 

2. J e gy z et. Minthogy a’ mély hangzóu mutató név 
lnäsok tävolnbb, а’ magnsnk közelebb fekvö tn'rgyra nlu 
tntnak; innét, ha két név helyett a'llnak, az elsöre mint lä 
volabbira, mély, az utóbbira mint közelebbire magas bang' 
zóu mutató névmńssnl élünk; p. 0. Bélának két fin volt, 
Cornél és Gerô, az дают-1715, e1. pappń lett. 

2. Az az, ez mutató névmás egyszerú'n az e 
ló'ttünk ismeretes tárgyra mutat; p. 0. azi: már is 
mel-em ,‘ ezt még nem láttam (értem р. 0. Jánost, 
künyvet Stb); azt akarom (a’nli t. i. szóban foi-0g); 
ehez nem értek; apád beteg@ az, V.- nem az. Más~ 
szor а‘ kimutatott tárgy neve nyomban utána kü 
vetkezik; p. о. az az ember ezt az asszonyt 'nem 
szenvedheti. —- Az illy, olly, z'llyen, allg/m1 szin 

_I 
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te ismeretes tárgyra mutat; р. 0. illyent eló’ttem 
ne hesze'lj; illyent akarsz v. ollyantf! sth; de 
gyakra'n utána küvetkezik a’ kimutatott tárgy ne 
ve is, fo' v. társnév v. igehatározó; р. 0. olly em 
berrel , mint ó', szólani sem akarok; ollyan ifjat 
(vagy nyomosítás végett utána vetvén az: ¿gy-et, 
ollyan egy if`jat),minó’ v. millyen V.mint Gyula,kí 
ne szeretne@ ollyan fejér mint a’ hó; e’ kép olly 
szép, hogy szehhet Raphael sem irhatna; ollyan 
szépen ir; olly soká késik, hogy mar eluntam 
várni sth. Az annyí, ennyz' is e’ szabály szerint 
szerkesztetik: annyit ért hozzá mint hajdu a’ ha 
rangöntéshez; annyia van , mennyibó’l (ч. 1п1Ьб1) 
eléldege'lhet; annyi kenyér ennyi emhernek ke 
vés! 

1. Jegyzet. Az az“ néha alattomhan értetik; p. o, a' 
mit a’ szerencse nem adult (azt) el nem ragadja. 

2. Jegyzet. Az elölutóljärók (viszonyragok ’s vi 
szonyszócskák) elébe is te'letik köz nyelven mntató ne'vmás; 
p. o. anna'l a’ templomnál, a’ megett а’ ha'z megett. Irói 
nyelven ez esetben а’ rövidités igy törte'nik: e’ helyett an 
nál a' templomnäl, a’ megett a’ haz megett mondatik: azon 
v. ama’ telnplommil; azon v. ama’ ház megett. He'gi iratok 
han gyakran csak: a’ ha'z megelt, a’ templomnál sat. 

3. Jegyze t. Az azs,ez 1111111 kimutatott ta'rgy neve 
sul‘iectum és praedicalum lehetvén, nélm megtörte'nik, hogy 
ez is nz is mutató névmrís; р. o. ez nz(e'rtem р. o. a’ köny 
vet ч. a’ kimutatott nevel is megemlitvén: ez az az asszony, 
celle est là). -A’ mntató névmás kettôztetve (aznz) elöre 
hocstitott szót ч. mondatot értelmez , p. 0. tedd szaidra пло 
dat, azaz: hallgas-~. 
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11. §. 
A’ VIsszA'rÉRó NÉVMÁSRÓL. 

1. A’ ném. mich, dich, 51011 selbst, reflexiv 
névmásnak nyelvünkben megfelel а’: magam, ma 
gad , maga "‘) stb, melly akker használtatik helye 
sen, miden a’ cselekvô, ’s a’ cselekvés tárgya u 
gyanazon személy, máskép: midó’n a’ cselekvó 
személy visszatér ünmagára; p. o. felakasztetta 
magát; haragszem magamra; látom magamat а’ 
tükörben (nem mást); v. dologról: a’ mágnes ma 
gához vonja a’ vasat. 

1. Jegyzet. Nyomesítás v. kétértelmi'íség kikeriilé 
se végett mendatik: en (nen) мадам, ten (nen) nmgnd, ò'n 

‘ (ÖH) maga, min (nen) magunk, tin (nen) nmgatek, ön (nön) 
magßk; p. e. enmagam jövök megszemle'lni а’ kártótelt, 
(lnagam jövök , igy is értethetnék: rsak v. egyediil magam 
=501115 et unicus jövök) = egoy ipse. Régi iratokban olvas 
hntni: minnen értem, tennen értedzprepter me,te ipsum. 
Re'gi in. Nyelvemlékek. 1. köt. Bécsi m.Codex: önnön t6 
lök (a se ipsis). 

2° 1‘ЗЕУЩЭЁ- А’ mag/lm, all, a stb többféle 115511111 
latai következö pentekra szorittathntnak: a)jelenti valaini-¢ 

 

") A’ mag-am vissz itérô névmás eredeti jelentóse =medulla, 
semen (mag) ’s еду а’ beber: moach-kal = medulla , melly 
а’ ша011а011 = те111111о511п1 fuit igétöl vétetik. Ugyane‘ 
gyökércsaládhoz tartezik az ó-német: Mack , Macks :me 
dulla, ’s beszökelvén az r betii: Mark, Marks. l. Adelung 
Szótár. lll. k.73. l. A' lélek ugy fegatva'n fel mint a’ test 
hiivelynek mugva, medullája, а‘ visszatérô névmás erre mu 
tat, vagyis: а’ doleg legbensôbbjére; vö. heber: nephesch 
=anima, suñixumekkal (naphschi, naphscbeka) ego ipse, 
tu ipse . A’ ném. Selb, Selber sver. :jfl is egy eredetii а’ 
Seele-vel. l. Adel. lV. k. 47. l. 



182 r. szAKAsz. A' aEszÉDnSszaK szóKöTÉsn sAJÁTsÁGAl. 

nek egyediiliségét, egyetlen létét (allein). Illyenknr а’ 
támndhaló kc'tértelmiise'g kikerülése végett а’: csak v. e 
думы, néha mind a’ kettö tétetik melléje; р. 0. magam 
vngyok itthon (ich allein) v. csak magam v. egyedül ma 
gam vagynk itthon; két czigány lege'ny hegedül, csak ma 
gam ja'rom egyedül. Ь) hathatósb kilnutntó, nyolnosító е 
rôvel bir (vi Pollet fortîus demonstrnndi) ; t. i. a’ személy 
v. dolog egyszerü megnevezésén kiviil annak legbensöbb-~ 
jére mutatvän, р.’о. magät a’ cs'físza'rt la'ttàm, v. а’ csá 
szárt önmaga’t la'ttam; magáról а’ dologról (de ipsa v. ip 
sissìmn re) ma'skor szólok; magam v. enmagam láttam: 
ego ipse vidizmedulla mei vidit. с) vele шить a’ har 
madìk személyben=ném. Sie. Maga volt ott = waren Sie 
dort? l. 9. §. alatli jegyz. 

2. A’ magam, ad, a birtokviszonyban is ан 
’s а’ rája küvetkezó’ név, akármelly személy le 
gyen а’ birtokos, а’ harmadik személyragot veszi 
fel (a, e, ja, je); p. 0. magam tapasztalása, maga 
házában lakik; vagy e’ helyett: en(en) tapavsztalá 
som, ten (en) tapasztalásod, ön,(ün) tapasztalása 
stb is helyesen mondatik. 

12. §. 
‹ А‘ VISSZAMUTATÓ NFLVMÁSRÓL (relativ ргопотеп). 

А’ visszamutató névmások (ki, melly, Vagy: 
а’ ki, а’ melly, millyen , mi, a’ millyen, а’ mi) 
а’ kérdó'któ’l csak használatulcra nézve különbüz 
nek t. i. mindig egy eló’ttük v. utánok álló mon 
datbani névre, vagy névmásra (аж, lat. is, qui, 
ném. derjenige, welcher), melly néha alattomban 
értetik, ’s mellyel számban egyeznek, vonatkoz 
nak , ’s arra mintegy visszamutatnak ,V ’s ezért ан 
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eló’ttök az izke vagy határozó , melly mégis néha 
elmalrmlhat;- p. 0. а’ vérszopó állatok, mellyek 
(v. a’ mellyek) meleg tartományokban laknak stb. 

1. Iegyzet. Hogy a’ ha' mindig lelkes, a’ melly min 
dig lelketlen dolgokra штата, nem lill. Ezeket szónyo 
mozatilag уеду régi nyelvemlékeinkben, vagy végre a' 
köznyelven divatozó használatukban teklntvén, lelkes e's 
lelketlen dolgokról egyará-nt használtatnak: „Isa ¿i napon 
emdöl = qua die'comederis“, áll az Allocutio funebrìsben; 
Init ma igy forditana'nk : a’ melly (v. Ka'ldy szerint! vala 
melly) napon eendöl, LMOS- 2. „A’ fö|det,kz'ben sziilette'h“ 
a’ Be'csi magyar Codexben. Mégis ‚а‘ senkz': nemo (sze 
mély) e's semmí=nullu-s , nihil (dolog: mi, v. melly) kö 
zött vila'gos különbség nyoma’n, jó lesz ezeket ezentůl is 
megkülönböztetnünk, mint már tevôk eddiglen is. 

1. A’ melly és mz' dologra. vonatkoznak, de 
abban külünbüznek, hegy а’ melly mindig nyil 
ván kitett, ’s eló’re bocsátott tárgyra mutat Vissza; 
а’ mz' pedig egész mondatra, mellyben a.’ tárgy 
kitéve nincs, vonatkozik; p. 0. а’ ház, melly (n. 
а’ mi) üsszeomlott; nekem nem tetszenek, а’ mí 
ket (nem: а’ mellyeket) hallottam; nem i-gaz, a' 
mit (n. а’ mellyet) mondasz. 

1. 'Jegyzeh Azonban gyakrnn áll a’ mz' a’ melly 
helyett; p. o. korunkbnn gunyolják a’ lelkesülést, mit a’ 
költe’sz dala ihlet költészbe.- A’ szerelembeni szüziség 
hiánya tán legjelemzöbb jegye azon polgárisodások-és li 
teraturáknak, míket a’ kereszténység meg neln tisztitott. 
(Athenaeum) 

2. Jegyzet. A’ melly helyett áll а’ mellyz'k, ha egy 
tärgyra mutatunk vilssza több közöl (ik demonstrativ); р. 
0. та lovakat vettiink, а’ mellyz'ket én “назначат, az 
legszebb. Tôbbesbcn me'gis mel/gel: ’s nem: mellyz'kek Fill 3 
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p. 0. е’ lovak közől mok tetszenek nekem, a’ mellyek!!! 
(n. n’ mellyikeket) te ‘Машин. 

3. Jegyzet. Több ugyanazon alaptärgyra visszavo 
natkozó, elvagclalt mondatocskäkhan nem szükség ezeket 
ismételni , mint n’ franczîában , elég ezeket kötszóval , v. 
e’ nélkül is nz elsőhez, mellyben а’ visszamutató névmás 
áll, kötni; p. n. un auteur, qui sait bien sa langue , qui 
médite bien son sujet, qui travaille à loisir , est presque 
sûr du succès-:az irá, ki jól tudja nyelvét, jól megfon 
tolja tárgyát, ’s alkalmas időben dolgozik, majd nem bi 
zonyos а’ sikerről. ' 

2. A’ In' mindig, a'mz' néha magánállva hasz 
náltatnak; p. o. а’ ki mit vet, azt aratja; а’ mi áll“ 
társnév gyanánt is, p. o. а’ mi jót vetsz, azt ara 
tod. A’ melly is társnévűl állhat, mikor aztán he 
lyette jól állanak= а’ micsoda , a" mícsodás , bár 
melly; p. o. a’ melly (v. micsoda) ostobának is 
merem, semmi sem lesz belőle; a” `melly (bár 
melly) szegény vagyok, Veled nem cserélek. Igy 
használtatik а’ millyen is; р. о. а’ millyen ostobá 
nak ismerem, semmi sem lesz belőle. 

3. A’ melly а’ főnévvel, mellyre mutat, Üsz 
sze is vonathatik , mikor aztán a” mutató névmás 
(az, is qui) kimarad; p. o. azt a” könyvet, mely~ 
lyet tegnap vettem , elvesztem; v. а’ melly köny 
vet tegnap vettem , elvesztem. Igy össze lehet 
vonni а’ kalt is, mikor aztán a” melly áll jól he 
lyette; p. o. az az ember, a” ki sokat beszél, vagy 
sokat tud v. sokat hazudik = а’ melly ember so 
kat beszél, sokat tud V. sokat hazudik. 

4. Mind а’ ki mind а’ melly egészen el is 
maradhatnak; melly esetben а’ relatio jelelés nél 
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kül marad , az utánok álló ige pedig részesülőbe 
tétetik, 's mint illyen a’ nevekről adott szabályok 
szerint szerkesztetik; p. 0. az Isten megbünteti 
azokat, kik bünt tesznek = az Isten megbünteti 
a’ büntevőket; az Isten, ki mindent tud, megvi 
gasztal = а’ mindenttudó Isten megvigasztal; а’ 
пар , melly elmult, nem tér vissza = az elmult 
nap nem tér vissza; olly beszédek, mellyeket a” 
hir hozott = hír-hozta beszédek. De hogy e' ki 
hagyás megtörténhessék, а’ relatív névmásnak ne 
vezőben kell állnia, hova a, mondatnak adott egy 
fordulat által más esetből áttétethetik. 

13. ё. 
А’ HATÁROZATLAN NÉVMÁSRÓL. 

1. Némellyek közőlök főleg önállólag hatá 
rozatlan főnévként állnak= Valaki, akárki, kiki, 
mindenki, senki, bárki, némellyek, mások, az 
egyik, a” másik, egymás, mind, valami, akármi, 
bármi, Valamellyik, akármellyik, mindegyik, 
mindenik (l. ezt 2. 5. sz. d) alatt) ne'mellyik, 
valamennyi, akármennyi; p. o. valaki kereste а 
tyádat; látok Valakit a” kertben; hallottál-e va 
lamit a” dolog felől ’ê nem kell kinekkinek hinni, 
v. mindenkinek; némellyek azt állítják, mások k 
tagadják; az egyik fél a” másiktól; akarmennyit 
igér , még sem adom neki; nem hisznek egymás 
nak; valamennyivel szóltam sat. 

1. J e gyz e t. A’ ki így használva : ki nyer, ki veszt; 
szinte határozatlan névmás. 
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2. Je gyz et. A’ senin', semmí a' tagadó (nem, sem) 
és tiltó (ne, se) szócska'kat vonja'k a' mondatba; p.o. sen 
ki nem (sem) tuflja; senki ne (se) panaszkodjék. 

3. Jegyzet. Némellyek ezek közöl, “Не; аж ike 
sek társnév gyanánt is állnak: р. 0. egyik kéz a’ másikat 
mossa. Ezek is: valami , selnmi, vnlamennyi, p. 0. vala 
mi bajom volt vele; semmì dolgom sincs veled; vala. 
mennyi rokona meglátogatta Stb. 

4. .l egyzet. Midôn a’ 'vala/n', valamí (’5 valamíkor) 
határozatlan névmások elôtt а’ ha kötszó äll, kimaradván 
a’ vala, a’ kötszóval összevonathatnak: haki7 hami (hami 
kor); р. 0. haki (ha valaki) ezt tagadja, mutasson ellen 
kezôt; hamìben (ha "alamìben) kedvez a’ szerencse, meg 
ne örülj. Faludy. A’jó király örömmel üdvözöltetik, ha 
mikor (ha "alamikor, a’ midôn) megjelen nyìlván népe e 
lôtt. Ez a’ latin sz'guís (51 aliquis), signa/¿do (si aliquan 
do) utänzására történik. _A’ vala-mi-ben ezen eseten kiviil 
is elmarad ne'há a’ vala; p. 0. a’ ki mit (valamît helyett) 
keres, meglelì; а’ ki mìhez szokott, el nem hagyja slb; 
(a’ német etwas helyett is néha csak а’ was áll, p. o. wer 
was sucht:- (für: wer etwas sucht) der findet es). 

2. Ezek: valamelly, akarmelly, más né 
melly, némi, néminemlî stb (einigen) föleg társ 
nevekú'l használtatnak; p. 0. akármelly szeren 
csétlen történetbó’l von аж okos ember valalnelly 
hasznot; némelly embereket а’ szerencse, тазо 
kat tulajdon e’rdemök emel fel. 

Jegyzet. Fordúlnak ezek közöl is elö némellyek 
föneveklil; p. o. аж állatok közölnémellyek szörrel mások 
tollal födvék. 

14. §. 
А’ KÉRDÓ шум/1511611. 

1. A’ kérdó’ névmásokkal а) személy (ki, kicso 
da) vagy dolog (mi, micsoda, melly) vagy ezek 
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nek tnlajdonságaik (milly, millyen) jeleslîl a’mel~ 
lyik-kel , mert mutató erejü, csak еду személy v. 
dolog után , ezekkel pedig: ‚мну, те’шуг', а’ sze 
mélyek v. dolgok száma (quotitas ’s quantitas) u 
tán tudakozódnnk , kérdezósködünk. 

Bó’vebb kifejtés kedveért megemlítjük eze 
ket is: a) a’ In' és ‚повода egy jelentésüek, Vala 
lnint а’ mi és mz'csoda is ; de а’ kz‘csoda és mz'csoda 
inkább 011 ajánltathatik, hol az indulatot 11у01110 
sabban akarjuk kifejezni, ’s ez eró’ а’ csoda szó 
ban f‘ekszik; b) а’ milly, mz‘Ily-en-nel, fó'leg а’ (10 
log belsó’ tulajdonságaira tekintve tudakozódunk; 
р. 0. 111111уе11 künyvet Vettél”.L (beltartalmát (111 
Véil); millyen embert választál barátodnak@ mily 
lyen Volt az idei aratás'! c) mind а’ mz', melly, 
mellyeu, mind а’ milly, millyen, esodálkozásunk ki--_ 
f'ejezésére is használtatnak; p. 0. melly gyünyörlî 
idó’ ez! milly édesen cserg а’ patak! melly szépen 
zeng а’ csalogány! mi érzéketlen hangen, milly 
pedantúl és szárazon van ez elönkbe tálalva! 

2. а) а’ k1', “свода, fó’név gyanánt használtat 
nak, ’s fónévvel küzvetlen összefüggésbe nem jö 
hetnek; p. 0. ki az’.l kit láttál’! All а’ mz', micsoda 
is fánévlîl; р. 0. minek ez@ micsodu amaz? de e 
zek gyakrabban társnévi’íl használtatnak; p. o. mi- l 
csoda ember ez’! mi szükség volt oda теплее‘! 
b) а’ melly, mellyz'k, milly, теплу! szinte társne 
vekl’íl használtatnak; р. 0. теппу1 buzád termett@ 
mellyik kalap а‘ tied? melly idó’ tájban kerestél?l 
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Jegyzet. А’ kérdö névmrísok бане isÀ „так té 
tetni a’fe'le, valo' , лет’? (v. nö) kara szócskákkal: mifé 
le, hányféle, mennyiféle, micsodaféle; mìrevaló; mi 
nemů v. minô, micsoda пени’! (У. mîcsoda's), mekkora stb. 
Ezek tò‘bbnyìre гаммы! használtatnnk, de jônek elô 
önállólag is; p. 0. hányféle ételetek volt.’ mìnö bor ez@ 
micsodaféle állatok пей? mekkora ház azî- lnìrevaló 

pénz ez@ v_ mirevaló ez? minem-fí ez? stb.-Mìnd ezen 
kérdö névmlísok, ha elejökbe izke tétetik (a’ mennyì, a' 
micsodás, a' mìllyen, a’ h'fíny, а’ mekkora Stb), vìsszmnu` 
tató névmásokként használtatnnk , а‘ föne'v tulajdonságxí 
nak, nagyságának v. számának jelentése're; p. o. mennyì 
most ez a’ pénz? а’ mennyi (v. annyi, a’ mennyì) tegnap 
volt; millyen posztót vettél? a’ millyent kaptam stb. (12.§.) 

C) 

AZ IGÉRÓL. 

15. ё. 
Az IGFLK HASZNÁLATÁRÓL ÁTALÁN. 

1. A’ magyar nyelv djcsó’sége az igékben mu 
tatkozik. Igeképzó’kben szerf'elett gazdag levén а’ 
lélek legíìnomabb, szellemibb ’s élesebb külün 
böztetéseire képes eró’teljes igéket alkotni (1. Hel 
len-magyar literatura,‘a' m. t. társ. Évkönyvei. I. k. 
Guzmicstól). E’ végett az igegyökerek, ’s ige 
képzók alapértelmét szükség kitudni, тег: ezen 
ismerettôl .függ nagy részt az igék helyes haszná 
lata. Álljon itt erre egy-két példa: 

А’ d (ad, ed, 0d, ’s шик, edik, ваш) “) kép 

') A’ d v. ad összesorolandó ezekkel: idv, id-nep (nap), dió (di, 
(Ни, dió), aspirálva: had, hid (‘в d átmenvén t-re) hit sth; 
mellyek a’ kötés értelmibôl ìgy értelmezendök: had :ne 
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zó alatt а’ szoros kötés eszméje vagyon. A.’ kötés 
értelme а’ rokon zárás, rejtésk, valaminek beljé 
ben létel kifejezésére használtatik. Innét fó’- ’s 
társnevekból ikes és iktelen benmaradó, másra 
ki nem ható (а’ cselek‘ìés belül záratik, quasi 
megköttetik, hogy benmaradjon) igéket képez; 
p. o. csavar-odik, Кошек-0611: stb; (l. Nyelvtud. 
pályam. 1. küt. Nagynál. 123 — 127. l.) 

Az ódz'k, ó’dz‘k cselekvó’ igékhez függesztve 
szenvedóket képez, de csak akkor штатив 
kat, ha а’ szenvedés nem nyilván külsó’ 0k által 
hozatik eló’, hanem mintegy belsóképen ’s bel 
okokból származik, ’s а’ szenvedés külokaira nem 
ügyelünk. Innét kitetszik , mikor használtatik jól 
а’ gyó’zódz'k, csapódz'k ’s mikor а’ gyó'zetz'k , свари 
tz’k Stb.) L.Magyar Helyesirás és Szóragasztás’fâbb 
szabályai. 1838. 35. l.) Képeztetnek vele vissza 
hatók is: megcsal-ódom ай) Stb. I 

А’ g (ag, eg, 0g, ög, ügetstb) képzó’ eredeti 
jelentését l. а’ szónyomozati jegyzetek közt 3. 
pont alatt. 

2. Az тьма (cselekvó’ ’s míveltetó’) igék а’ 
cselekvés tárgyához (Object der Handlung) at, et 

xus personarum = l) шт , familia, 2) exercitus; hid = 
nexus asser-um; hit = fides. "ö. lat. fides-ei = hit; Едва-шт 
huros (köuîs fogalma) hangszer; diú = nux zfructus, cu 
ius medullae durissimo cortice sunt nexae, iunctae; vö. lat, 
nux és цех-ив; az idv és id-nep-bcn a’ kötésból kifejlett 
nyugalom , свет‘, béke fogalmu vagyon, tehát id-nep = fe 
l‘ia; "б. feriari = nyugalomnap, sabbath; idv = рах ‚ salus 
(ez is а’: sìl = cohoz "onatkozik 's igy benne а’ csend, bé 
ke fogalmu credeti); idv-légy :idvez Иду = pax ‘сети! 
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szenvedô ragot (accusativust) kivánnak- fíì'ggesztet 
ni, e’ ragozandó név аж igével egy eredetń’ (accu 
sativus suae originis; р. о. életet él; álmot ál 
modik) lehetvén, р. 0. vásznot szó’, szövet; szó’ 
lôt szed , szedet; sokat igér, keveset ad. 

Jegyzet. А’ szenvedô et ellipsist is szenvedhet; 
p. 0. vigan élem ‘Мадам-ат, mig virít “упадет; ’5 e’ név 
mási szenvedô enge/Mel), te’ged(et) , мистика!) igen gyak 
ran; p. o. engem(et) kinevet; téged(et) szeret; jól érzem 
maga|n(at). A’ нём! tegetö ige'knél egészen el is marad 
hat, ezeknek alapértelménél fogva , miszerint t. i. а’ sze 
mély (te) аж l ke'pzö, a’ szenvedö eset рейд аж ige cse 
lekvô jelentése által, különben is bennök foglaltatván, 
értethetik; р. о. 1101пар meglátogatlak (t. i. téged-et). 

3. A’ míveltetó’ (factitiv) és szenvedó (passiv) 
igék személy- és idó’re nézve nélia megegyeznek. 
Еж esetben , а’ kétértelmüség elhárítása. végett, а’ 
nyelv ажоп módon külünböztet, miszerint a’ mí 
veltetó’ ige szenvedó’ (at, et, ot) , a’ szenvedó' ре 
dig távolító (tól , tó'l) ragot kiván , vagy аж által 
független névhatározót Vonja а’ mondatba; р. о. 
én Jánost taníttattam (factitiv), én Jánostól v. Já 
nos által taníttattam (passiv). 

16. §. 

А’ csELEKvó IGE нАтАвожот’г js HATÁRO 
zATLAN RAGASZTASAROL. 

Itt átalános szabály, hogyr valalnányszor а’ 
mondat határozottan van kifejezve, mindannyi 
szor а’ cselekvó' ige liatározottan, eìlenkezó’ eset 
ben pedig határozatlanúl kiván ragoztatni. Mind 
két részre kòvetkezóÍ egyes eseteket emeljük ki: 
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1. Határozottan kiván az ige ragoztatni: 
а) ha а’ $2е111’е(1б eset eló’tt ott áll az izke v'. 

határozó; p. 0. а’ künyvet forgatja (n. forgat); a' 
bort szereti (n. szeret). 

b) ha az izke ninos ugyan a’ szenvedô eset 
eló’tt, de épen azért nincs , mert. kiilönbell is meg 
van az határozva. (l. 3. 1. és 2-dik sz. alatt); 
р. 0. Vil-gilt olvasoln; szeretem Péte‘l't; nem felej 
tem Pestet; Europát beutazta (11.’11е111а2011); ka 
rácsont Krisztus születésének emlékezetére üljük 
(11. ülünk); hazáját szereti; idejét vesztegeti Stb. 

с) ha határozottan kimutató (ikes) nevek áll 
nak а’ szenvedó’ esetben; р. 0. а’ szebbiket vá 
lasztja; а’ kisebbiket szereti; egyiket se’ láttam; 
mellyiket olvastad’! 

d) ha и) mutató (az, ez , azen, е2е11, ап1а2, 
е111е2); ß) birtokos (enyém, tied, övé); y) visszaté 
ró’ (magam); д) vagy a’ szelnélyes (ó’t); s) ‘ищу 
végre e’ határozatlan névmások: egymás, vala 
memzyz‘, mz'uduyafjan állnak а’ szenvedo” esetben; 
р. 0. láttam 1121 112 erdó’t, melly. .. . ez а’ kalap а’ 
tied, nem láttad 112 епуе111е1@„ . nem dicsérem 
magamat; nem ismeri ünmagát; tudositsd ó’tet . . . 
gyülölik egymást; valamennyit szeretem; mind 
nyájokat becsülöm. 

1. Jegyz et. A’ mutató névmás néha csak alattoln 
ban értetik; р. о. beszélik (azt) de nem hiszem (ан); fô- . 
leg 1111 két ige egymásra következik , az elsönél; ’s ek 
kor a’ második elött ezen szócskákból: hog , Ímgyau, mi, 
mit, k2', lait , hol, бош, me’rl', mint, miln‘nt , merre egyik 
n'll: p. 0. hallottad-e (1121) 1111 törfént? tudnd (azt) kit g0n~ 
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dolok; gyanitom (ан) hol van; sejtem (azt) lnért harag 
А szik stb vagy illyen fordulatokban: а’ mint látom, nem 

ért а’ dologhoz stb. 
2. J egyze t. Mondók, hogy a’ mutató névmás szen 

vedöje шёл hatärozottan kiván а’ cselekvô ige ragoz 
tatni; de ñgyelmeztelésül megemlitjiik, hogy követke- 
1.6 példa'khan: én azt fözök', а’ mit te; ö köpenyét 've 
szi, én is аж veszek magalnra (ha mondod: е’м is из! ve 
szem mugalnra- jelented,hogy azét veszed magadra); е 
gyet (vìrzígot) letörtem , ’s féreg volt benne: ezt rejt a’ 
szerelem is. (Kîsfaludy Károly) stb az az nem mutnló, ha 
nem relativ jelentési'i (ollyant, afl'élét);mì июне‘! a’ ninn 
dat érlelme hata'rozatlan marad 

З. Jegyzet. Ha két szenvedô eser jö elö a’ mon 
dathan, mellyek közöl egyik határozott, lnásìk határo 
zatlan: a1. ige e’ v. ama’ formálm télethelîk, de а’ szen 
\‘edö ese-t, )nelly e’ formát elhatärozza, mindig elôtte 
n'lljnn; р. 0. egy katonát ’s a’ Минус látom; ‘аду: а’ ki 
rzílyt és egy katonát látok; vagy: а‘ kìrályt laítom és egy 
кают“. 

2. Határozatlanúl Юта az ige ragoztatni: 
а) ha. szenvedó’ eset eló’ sein já а’ inondat 

ban; р. 0. ülük, nevetek; magyarúl tanulok; le 
szállok а’ kocsiról. 

b) ha а’ szenvedô eser izke v. határozó nél 
kül áll; р. 0. virágot szagolok stb. 

с) ha az engem engemet, te'ged te'gedet , miu 
‚ее! bemuìnliet, НИМ‘, bemletelïet állnak v. ér 
тете!‘ а’ mondatban; p. 0. engem keres, téged 
hi; [sten jóra int bennünket за). 

d) ha. visszamutató névmások állnak szen 
vedó' esetben; р. 0. а’ ház, mellyet építtetek; nem 
б az, а’ kit gondolok stb Stb. 
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n. ё. 
Az IGE SZEMÉLYEIRÓL. 

1. Minthogy az igékben а’ személy (szemé 
lyes névmások Юга! kiholt alakban) eléggé meg 
van határozva, azért а’ személyes névmások az i 
gék eló’l (а‘ birtoknév e161 is, 9.§.) rendszerint е! 
maradnak; p. o. cszem, iszom , olvasok sth; mégis 
szükség ezeket kitenni: a) ha az ige személyére 
nyomaték esik; p. 0. én tudom hogy. . . (én , а’ mi 
engem illet); b) ha két személyról van szó a’mon 
dutban; p. 0. а’ mit én tudok, аж 6 is (ища; с) 
ha két v. tübb személy küzt ell'entétel vagyon а’ 
mondatban; р. о. én keresem а’ pénzt, te аж el 
pazarlod; én dolgozom, te henyélsz. d) ha ‘Азиа 
térú névmás jó’ utánok; p. 0. ti voltatok azok, kik. 

Az elhelyezésrôl На! а’ szórendben. 
2. А’ harmadik személy néha személytele~ 

nú'l áll (impersonaliter); р. 0. esik, dürüg, illik, 
ЯЩИК, történék= es geschah; те1е;‚г van = es ist 
Warm stb. ` 

Saja'tlag úgy печени! személytelen ige (mint n’ latb 
рады, poenìtet) nyelvünkben nìncs ‚ hanem használtathnt 
пай igy: mondatik sth. 

3. На а’ harmadik személy határozatlanúl 
hozatik а’ mondatba. (constructio impersonalis); 
melly esetben a’ latin személytelen szenvedó’vel: 
fertur, dicitur stb, а’ német a.’ man szócskával 
(man sagt) él, nálunk az ige küzünségesen а’ töb 
bes szám harmadik személyébe tétetik: mondják, 
beszélik, lliszik, tartják, szinte mint а’ gürög 

13 
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ben: ‘рам, 187mm, «nonwoven 's néha a’heberben is; 
p. 0. vajritzuchu = 1111(1 51е holten ihn eilends = 
>man holte. 

Jegyzet. ltt alapúl e’ szó fekszik: elnberek (vö. 
n’ ném. man eredeti értelmét n’ der Mmm ’s heber: isch 
= vir, férfiu mellett). A' heberben ez egyszer nyilvńn ki 
is te'tetik: lephanim beisrael cho amar ha isch==nlim in 
Israële ita dicebant (dìcebatur). Nálnnk is kìtétetik; p. о, 
azt gondolná аж ember; idövel mindenhez szokik аж еш 
ber; de nem mindig; p. o. mondják, hogy а‘ békesség 
megköttetett; egyébiránt mindig ott értetik; p.o. mond 
ja'k (t. 1. аж cmberek): фрип t. i. (œvögonov). 

.18. ё. 
Аж lGE MÓDJAIRÓL AI’ MÓDOK HAszNÁ 

LATAROL. 

Az ige állapotot v. hatást jelent, melly: a) а’ 
valóságban , t. i. bizonyosan, feltétlemil, vagy b) 
csak lehetó’séggel , bizonytalanúl , feltételesen , v. 
végre с) szükségképen mondathatik valamiró’l. In 
_nét аж igemódok is csak háromféle’k lehetnek: a) 
jelentó (való, bizonyos); ß) ohajtó (bizonytalan, 
feltételes); y) parancsoló (szükségképeni). Ezek 
a’ nyelvphilosophiának lnegfeleló’ módok találtat 
nak nyelvünkben; аж ohajtótól (optativ) а’ feltéte 
les (conditionalis), а’ parancsolótól (imperativus, 
iussivus 1’. prohibitivus) , а’ foglaló (subiunctivus, 
eoniunctivns) csupán használatukra nézve külün 
büznek, képzôik ngyanazok. 

J e gyz e t. A’ határtalant nem vehetni módnak, mert 
nem jelenti а’ módot , melly szerint a’ praedicatum tu 
lajdoniltatik a’ subiectumnak, söt ezt egészen határnzatln 
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mil hagyja , és sajátlag nem egyéb igenévnél (Substantiv 
verbale. Vö. fr. sans vouloir, de manger; zo палубы, qua 
voñmu: цышош =poenitentia, ‘s a’ német infinitivus név 
beli használatát: essen=enni , das Essen ещё: stb).--A’ 
részesülö középen áll nz ige és név közt; az állnpoljegy 
zök is , a’ cselekvés és idö fogalmával, az igétöl vett 1111 
lön beszédrészek. 

1. A’ jelentó mód а’ valóság jele, ezért ак 
kor használtatik, midó’n az állapot vagy hatás tür 
ténni, vagy véghez menni vagy vitetni egyszerú'n 
kijelentetik; p. o. János ir, Pál aludt, Ferenez i 
rand v. 11‘111 fog. 
' 2. Az ohajtó mód "') mint neve is mutatja.: а} 
a’ kivánat jelentésére használtatik (quaeso’, ama. 
bo); p. o. szeretném tudni, mit akar; b) 111152111! 
tatìk, ha valamiról а’ lehetó’ség, szükség feltéte 
leivel szólunk, mi leginkább a’ ha, óhœ, míutha, 
vajha , de , от]; , bárcsak, öròlmest, részecskék u 
tán türténik’, mellyek t. i. a’ mondatba ohajtást' 
v. feltételezést hoznak; р. o. mondanék Valamiì 
(de v. ha); bárcsak itt Volna; csak itt Volna; bár 
ixgy volna; vajha látnám; ha akarnám; szeretnélŕ 
játszani, ha pénzem volna; t. i. а’ szükséget o 
hajtva, а’ lehetségest feltételesen (conditionate) 
fejezzük ki; с) ‘а’ feltétel értelmébó’l а’ kétesség 
és bizon'ytalanság jelelésére is fordíttatik; р. o. 
beszélik, hogy Spanyolhonban átalános bocsánat 

4) Képzö-je ha egy а’ heber: nah-val (est partìcula submisse et 
modeste pctentis, u. m. Gesell. Lex. Man.) is megvan a' sze 
recsen nyelvben is agr', wm' értelemmel. lmrir/azmondav 
f/ád (meg)=dicas, quaeso, 's nem @gy-e a’ no,no.szn! 153% 
kezetet jelento" szócskával ! . . . 

13“ъ 
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fogna ó’ felsége névnapja alkalmára valamennyi 
Carlos pártinak engedtetni. Hir szerint jövó' ta 
vaszszal а’ diaeta összehivattatne'k, v. össze fogna 
hivartatni. Mondják , hogy P-ben tüz volt ’s egész 
vâros еду háziglan elégett volna. 

1. J e gy 1. e t. Visszatartózkoda's jelentésére is hasz 
nrillatik; р.о. alásan kérném az urnt, méltóztatnék sth; t.i, 
ezzel azok élnek, kik szemérmesen 's lnajdnem félve 
kérnek valamit, tehát ohajtásukat fejczik ki inkább,mint 
egyenesen kére'söket. A' ki nagyokkal udvnriasan beszél, 
Еду sznkotl szólni. 

2. Jegyzet. A’ lint, het (können, mögen, dürfen) 
ige az ohajtó módban potentialis értelmet fejez ki; p. 0. 
megszabadílhatna, meglátogathatna; köz nyelven néha a’ 
valamihez való kedv, v. szíikség a’ lehetse'g kifejezésé 
vel ’s ohajtva jelentetik; р. о. táncznlhatna (van kedve 
hinczolni); veszekedhetnék (van kedve veszekedni), 111111 
mim , ehelném, alhatnám (szükségem van ételre, ital-, 
lilomra). 

3. А’ parancsoló mód *) (modus imperativus) 
а) а’ sajátlag ugy nevezett parancs (Befehl, iussio) 
’s tilalom (prohibitio а’ ne , se szócskákkal) kemé 
nyebb v. szelidebb hangoni jelentésére használta 
tik.; p. 0. menj tölem; takarodjál; ne siess; az oly 
lyan helyekre, mellyek sokáig zárva Voltak, be 
ne menj. b) Használtatik az intés (Ermahnung), 
kérés, kivánat (Wunsch) jelentésére is; р. о. Ке 

l") Képzôje j eredetìleg az банда-521111‘: hej! lehelet, »melly 
úgy változhatott el: мВт-110] l összeforrván: takarj-hj, vég 
re: takar-j. l. Nyelvlud. pályam. l. köt. Csatónál Révait 
felidézve-Régì iratokban igy fordul 016: nezyh (ne'zz) Uram 
mii reánk; ne akurih (m` akarj); irgalmazy (ìrgalmazz )-a` 
Be'csi m. Cndcxhen. 
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resztények! sírjatok, mélyen szomorkodjatok. Fa 
ludy (intés); tanuljatok édes gyermekeim! le 
gyünk jóltevó'k , inikint уже“; Isten. 

A’ foglaló niód (subiunctivus, coniunctivus 
modus) ettôl csak Важнейший-а nézve tér el. Tud 
niillik a’ parancsnló mondat mindig függetlemîl 
áll; р. о. küszüntsd atyádat nevemben; im e’mon 
dat függetlemîl áll. Midón pedig két mandat olly 
összefüggésben áll (una alteri subiungitur, con 
iungitur), hcgy az egyik а’ másiktól, mint ещё}, 0 
kozat, küvetkezmény (finis, effectus , consecutio) 
függ, ez (а’ j képzôvcl) foglaló módban áll; р. о. 
futok, hogy el ne érj (à fin que); rajt leszek, hogy 
e’ hivatalba “фаза; azért inentem а’ tetó ан, 
hogy meg ne ázzam; аж parancsolja, hcgy itt ma 
radjak. ’S im ebben áll a.' foglaló mód helyes 
használatának titka, épen nem а’ kütszók regimen 
jében. (Lásd egyébiránt а’ részecskéket.) 

 .91 ’А  LÓRNALATRÁTAH  ed(  .)"ымиз
А’ határtalan, melly nálunk kétképen (sze 

mélyesen és személytelenlîl) használtatik, а’ све 
lekvés puszta jclelésére (reine Bezeichnung der 
Handlung) szolgál. 

I-ör függésben áll: 
a) egy fönévtó’l , melly mellett ott áll v. lap 

pang а’ létige; р. 0. ünnek szokása mit sem tenï 
ni; van idó’m tannini; kár volt ott hagyni; nincs 
kedvem fürödni stb. Épen igy (‘ш-(111! eló’ néha a’ 
görügben is: zmgôç êzsu ‚щит. 
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b), egy társnévtôl, p. 0. jó ezt tudni; meltú :it 
dicsérni; szép látni; tanácsos mellözni. Igy a’ gü 
l‘ügben is: дшшо; momma.. 

с) határozott igétöl; p. szeretem látni, aka 
rom tudni; melly után a’mondat néha feloldatha-- 
tik а’ hogy-gyal, jelentó’ v. foglaló módba tétetvén 
а’ határtalanban lévâ ige; p. 0. pénzét jött kérni: 
jûtt hogy kérje; hadd tudnnm =hadd hogy tud 
jam; hallom ót pörölni = hallom hogy pürül; lá 
tom öt jó'ni ---=látom hogy jó’. 

1. .Í e g y z e t. Néha az infinitivus alattomban e’rtetik# 
pt, o. ezt én nem szoktam (evvel mindìg mult idöben éìj» 
lünk), t. i. tennì; nem tudok magyarúl (beszélni); jónak 
tartja (lenni) stb. 

2. Jegyzet. А’ hatzírozott ige а’ but, het levén 
szinte alattomban értethetik; p. 0. ezt az irót könnyen meg 
érteni Gebet); melly össze 15 forrhat az infinitivussal , p. 
n. ezt az irót könnyen megérthelhi. 

3. Jegyzet. Néha ke’tige fordúl eló'înñnir'îvusban; 
p. o. siess enni jöni; irni akarom öt tanítani; oda fogom 
inte'zni tudni a’ dolgot sth. 

4. Jegyzet. Az infìnitiv (mint igenév) ige termé 
szetét követvén, ha ez átható (trensitiv), tárgyát ì's (accu 
sativuin) a’ mondatba vonhatja; p. 0. а‘ 111111ар11Ьш1а’ sai-«_ 
nészeket hallám vádoltatni; nem árt néha magunkkal szá-g 
mot vetniink. Igy megtörténhetik, hogy mind a’ határof 
же“, mind а’ határtalan ige tárgya elöjö a’ mondatban‘, 
p.0. boszlít állani küldöm a’ pnroszlókat a’ gyilknsokon. 
Ez esetben а’ kétértelmiiség elhárítása vegett a’ деду köt 
szó vonathatik а’ mnndatba. Illy szólásmódokban : gyûjv 
teni viszem a’ munkäsokat; enni hivom öket; szántani 
küldöm csele'deìmet (l. a’Debreczenyi Gramm.), kéte'rtel 
lnů'ség nem támadhat. 
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Il. A’ határtalan ige nem levén egyéb ige 
névnél *) ezért azon viszonyokban gondoltathatik, 
mellyekben а’ név fordúl meg, tehát а) nevezó' e 
setben; p. o. hazáját szeretni szép = hazája sze 
retete szép; b) átható igékkel vádesetben; p. o. 
nem tudok ki- és bemenni=nem tudoih a’ ki- és' 

bemenetelt; c) egyéb viszonyokban; p. o. а’ ró 
zsához jár vacsorálni (vacsorára); felültüzni készlîl 
(felültüzéshez) stb; vö. а’ lieber particulákat (beth, 
lamed) iníinitivussal. 

III. A’ személyes határtalan leginkább akkor 
használtatik, midó’n tulajdonító eset (dativus) nyil 
ván vagy alattomban fordúl elfi а’ mondatban; р. 
0. adj (nekem) ennem; nem lehet (nekem) ezt el 
hallgatnom; el kell (nekem) mennem stb. 

1. Jegyzet. A’ személyes hdtártala'n ige a’ tulaj 
donítóval egyform'fin ragoztatik; p. 0. adj nekem ennem; 
ad neked enned; ad neki(e)ennie; ad nekünk enníink, nek 
tek ennetek, neki((i)k enniök v. enniük. ’S ebböl kivi 
Ia'glik, hogy a’ közhépi ifi/Lyn, 'irnya is szabályszerüek; 
t.i. e’ szerint a’ rage/.ás igy (днём: ìnn(i)0m, inn(i)od, 
inn(i)a; irn(i)0m, irn(i)od, irn(i)a stb ’s mint mondjuk: 
innom, irnom, mondhatjuk: irnn, ìnna v,irnya,innyais,a’ 
mint elö is fordulnak igy a’Ire’gì iratokban: inria kenzeri 

l‘) Az infinitivus képzôj'ének eredeti jelentését nem tudom; de 
hiszeln, hogy az, mint fönévképzól fejtegetendo". lgy ‘0116 
getik az indogermán nyelvek vizsgálói а’ latin are és arz'in 
Iinitivus ke'pzó't, mellynek eredetibb alakjaúl az ase, au' (г 
átińenvén sziszegôre) egy az es (sum, es, est, seyn) дуб 
kértól“ származott fônév _ állíttatik ’s Festus дан-1111111 (dn 
ri helyett) támogattatik. lgy Bopp e's Pott után Hoefer. 
Ha ez áll , akkor az axe au' еду "они а‘ щ as ‚ es, 0s, бы 
társne'valkotń мёда! : ház-ns , pénz~es sth. 
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tene. Régi m. nyelvemlékek 1. köl. 367. l. parancsnltal 
megirna te törvényedet. Ugyanott. 

2. Jegyzet. Mind régi nyelvemlékeink, mind élö 
nyelviink arra mutatnak, hogy а’ személyes hatúrtalan 
hasznälata a’ kijelelt esetnél lnesszebb terjed. Ugyan is 
hajdan így szólának: ne menj egye'b mezöre gabonnföket 
szedned (Ruth. 2, 8). На veletek akarand nratni , ne a 
karjätok ötet megtiltanotok (ugyanott 15. v.); nem akar'fík 
követniök atyjoknak Istenöket (Judith 5-ik fejezet) l. а’ 
Regi m. nyelvemlékek 1.kötetében. [Чет akarom meghiín 
tanom te vig kedvedet. L. az 1835-ki Tud. Gyûjt. juliusî 
köt. a' Hdzasok énekét. A’ köznépi: z’rmya altar sth is er 
re mutat. Erre nézve: „а’ katonák parnncsot kaptak ké 
szen lenniök; nem mulaszthatonl el titeket intencm“ sth 
szinte helyesek. 

20. §. 
А’ RÉszEsÚLóK- 125 Аьыготшешбквбъ. 

1. A’ részesüló’k _ igy neveztetvén , mivel 
azon kivül, hogy az ige természete bennük ma 
rad, а’ név tulajdonságiban is részt vesznek — f6 
‘югу társnév gyanánt használtatnak; jeles1’íl= 

а) а’ jelen idó' részesülôje használtatik f'ôné 
vlîl, mint а’ latin tor végzetü fò'nevek; p. 0. ta 
nácsló = consultor; ’s mint illyen társnévl’íl is; 
р. 0. metszó szél , yó’zâ sereg. 

1. Jegyzet. A’ v'zggok s leszek igék részesiilôje 
valo', leva" igen soksznr körülirásra használtatnak. A' va 
o' eredetì értelme szerint=seiend, cl.élrzr vitelt, “1111511 

got fejez ki (seìcnd zu etwas); aztán: gehörend, bestimmt, 
tauglich, gneignet (zu etwas); a’ levá’ pedìg=werdend, 
zlán.- 5е1еш1, Ье11т111с11. ` 

'l‘nvábbá а’ valo’ fônevek, határozók, ’s az infiniti 
tivus után tétetìk; p. 0. katomínak vuló :er taugt zu ei 
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nem Soldaten; e’ könyv а’ bibliothecába való=in die 
Bibliothek gehörend; nyakra va|ó=anf den Hals gehö 
rend; borra való :zum ‘Vein seiend, bestimmt (Trink 
geld); kenyérböl valo: von Bred seiend ; lstentöl való = 
von .Gott seiend; шапка nélkiil való :ohne Arbeit sei 
end; hirtelen való, távol ИМ, enni való stb. Azonban 
a’ beszédet sokszor izetlenné teszi , ezért köznyelven is 
gyakrnn kihngyatik; р. o buzávnl kereskedés (való kc 
reskede's) ; ’s mivel av. f' és beh' ragokkal (mindenik any 
nyit ‘вы, mint: inlimum, ex intimo) еду értelemmel bir, 
ezek által is elmellöztethetik az érintett izetlenség; р. 0. 
Àertbe valu' , Идти vala’ , Ílázba valo' helyett helyesen mon 
dalik: kertbeli v. kerti, lábbelì, hiízbeli stb. A’ levò' 
nem illy gyakor használatu. Példák: а’ bihliothecában 
levö könyvek; tudva levö dolog= eine bekannt seiende 
Sache :bekannte Sache stb. 

2. Jegyzet. A’ részesiilô értelme különfélileg van 
nyelvünkben módosítvn. lgy vetô a) a’ ki wt; Ь) а‘ ve 
te's ideje; p. о. vetôre megjönek a’ szelek; adó а) a' ki 
ad; b) datia; temetö а) а’ ki, b) а’ mi teniet (föld); 
látogatií а) a’ ki látogat, h) visite; р. o. látogatóba 
menni. Ósszete'telben: “баню! , számóföld, hálószoba, 
vágóhid stb=irásra való‘l v. „мы: (bestimmt zu) asz 
tal в“). 

b) A’ mult idó’beli részesi'íló’ fóleg ищет 
használtatik , ’s mint illyen használtathatik fó’né 
И“ is; Р. o. vertt had, tépett lnaj, add meg а’ 
kértteket, segéld az égetteket, könyürülj а’ nyo 
morulttakon. l 

1. Jegyze t. Némelly mult idôheli részesiilôk ki 
válólag fönévkint használtatnak: р. o. tett, hnlott, metélt, 
‘выдан, becsinált sth. 

2. Jegyzet. A’ cselekvö igék mult részesülôje (a’ 
jelentö mód mult ideje) nyilván szenvedô értelml'i; p. o. 
kimért föld , vetett buza, авт!‘ gyiimölcs. Вы nyelviink 
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átalän követi, ’s ugyanebböl viliígos, hogy a’ szenvedů 
igéknekrészesülöje nyelvünkben nincsen. Ebböl Шут“; 
lik ánnak oka is,miért használtathatnak a’ cselekvô igék 
mult részesülöi eképen: e'n sütöttem kenyerem, te sü 
lötted kenyered, ö siitötte kenyere; a’ mi mégis fôleg a’ 
harmadik személyben gyaknrlatos; p.o. egér-rágta sajt; 
eb-ugatta! Isten-adta kenyere! 

3. Iegyzet. Regi iratokban a’ mult idôbeli re'sze 
siilô igyen is használtaték : bemenettem, bemenetted , be 
menette :euntem lne, te illum; р. 0. Judith látván Holo 
fernest ülötte ö székében.: sedentem in conopaeo smv. 
Bécsi m. Codex. 29. l. Judith. 8. fej. 19. v. Ur mikor lát 
tunk tégedet éhezetted (esurienteln te) és eteltiink tége 
де‘, szomjaztad (sitientem te) e's venéreket adtunk tene 
ked. Máté v. 25,37. L. R. m. nyelveml. 1. köt. 280. l. Ezek 
ben a’ In' van elhagyva (emissio qqq); p. 0. látva’n Holo 
fernest (öt) ki székében ШК‘, mint а’ latinban: sedentem 
:qui sedebat. 

с) А’ jüvó idöbeli részesülô helyett jelennel 
élhetni; p. 0. küvetkezó v. küvetkezendó’ , jövó v. 
jüvendó’. A’ szokás csak kevésben tesz külünbüz 
tetést: álló viz, állandó egészség, muló az idó, 
mulandó а’ Világ. Többire ujabb iratokban Íinalis 
mondatokban а’ kihagyott ho gy éshatártalan he 
lyett találtatik; р. 0. а’ beteghez megyek ó’t vi 
gasztalandó (megyek hogy ó’t vigasztaljam ‘ате 
gyek vigasztalni =--- lat. rus, ra, rum só'tÍ a.’ dus, 
da, dum értelmében is; р. 0. kicsapni, kerülni, 
kivánni való = kerülendä , kicsapandó, kivána/n 
М stb. ’ 

А’ részesüló’kró’l még itt шип mcgjegy‘ez 
zük, hogy МОЁ igenevek leven ugyanazon vi 
szonyragokat kivánják, mellyeket igéik; p. 0. 
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mindennel bó’velkedó’, katonaságra, világra ter 
men. ifjn 511). Egyébiránt midán а’ гёшвшбк а‘ 
cselekvës tárgyát (das Object der Handlung) ve 
szik magok elibe , ’s vele egészen üsszeforrnak, а’ 
vádeset raga elmarad; p. 0. vízöntól (vizet üntó’), 
Istenf'éló. Illyenek ezek 15: menyegzií (meny ik 
eztï kütó’ l. az ik gyükeret 6. alatt kif‘ejtv.e),_, 
ká'rlátó (kárt látó), légycsapó (legyet csapó) Stb.. 

2. Az állapotjegyzôkró’l ezeket jegyezzük- 
meg: 

A) 1. A’ szenvedfî értelmü fm, ve а’ mult ré 
szesüló' értelmében jó’ elô (mint adjeetivnm parti 
cipiale); р. 0. meg van kötve, halva. = ligatus, 
moi-tuus est; ninos kifejtve , megelégedve; а’ 11111 
ml’ívetiben olvasék, már máshol kimerítve talál# 
tam (exhaustum reperi); szavam által találva érzé 
magát (tactum se sensit); ki lesz törülve az éló’k _ 
Sor'áböl" (exstingvetur = erit exstinctns); Pétert 
festveláttam (pictum, depictum, nem pingentem, 
inert а’ vu, ve szenvedô értelmü, ’s ezt igy kell 
f'ordltani: Pétert festeni láttam. L. mint álmodozr» 
nak erró’l а’ debreczeni grammaticusok. 211. l. 

Jegyzet. Régi iratokbanla’ va, ш’ ragozva találta 
tik igyen': rakvák a’ k'asok mézzel, ez rakvább axnannál. 
’S'ez helyesen folyalnatba hozatott ujlag. Többnyire ez 
akkor történik, ha mellette a’ létige lappang v. nyilván 
ott~ áll, melly, ez utóbbi esetben is gyakra'n 161111834! 
tik; p. о. tudva (van) Isten elött gonoszságod , tudvákflls» 
ton elôtt‘gonoszságid. 

2. Határozó értelemben fordúl eló (lat. ge~ 
rund. in do) megf’elelvén e’ kérdésre: hogyan? 
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р. 0. játszva tamil (ludendo), fekve pipál (iacen 
do), átalán véve (generatim summendo), koromra 
nézve (respiciendo ad aetatem meam) , bülcsójétól 
kezdve (1пс1р1еш10); sirjaig nehéz bilincseken 
vergódik az emher stb. Innét szolgál: а) az igefo 
galom (Verbalbegriffe) erôsitésére , 's Ь) а’ cselek 
vés huzamosságának , tartósságának (Fortdauer) 
jelelésére, de, úgy látszik, csak azon nemü ige 
eló'tt, azaz= ismételve; p. o. várva várom (nehe 
zen, tartósan , igen várom). 

Je душ е t. Szinte ezen fogalmak jelelésére 51013111 
nak-az illy ndverbialis igék: nóttön nö, menten megy 
(continuo), folyton foly stb. 

B) A’ cselekvó' értelml'í mín, re’n-ben az ige 
természet kevesbbé tünt el, mint а’ va, ve-ben, 
's mindig subiunctive szerkesztetik küvetkezó е 
setekben: 

1. На а’ mondatban ezen causativ részecs 

kék: mert, mivel , miuthogy fordulnak elô, ’s e 
zeket kihagyjuk, р. 0. elment látván (mert látá) 
rosszlil lesz dolga. „Jóakaróimnak szentelem e’ 
munkát jól tudván (mivel v. minthogy jól tudom) 
hogy hajlandó érzelmek nélkül semmiben sem 
boldogulhatni.“ Széchenyi „Hitel“e eló'szavában. 

2. На ezen idó'határozók: rm‘kor, mihelyt, 
mídân , mz'nekutá/m, a’ mint kivettetnek; р. o. ó’ 
nálam levén (mikor nálam volt) ат; mondotta, 
hogy sat; leveledet vevén , legott utra indultam 
(mihelyt leveledet vevém); sétálván (а’ mint 5151111 
tam), zsebórám elvesztém; Cyrus meggyâzvén 
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Croesust (minekutána meggyó’zte), megf'osztá or 
szágától stb. 

Jegyze t. A’ mz'zló'n, mill-0r es_miueleutu'na kiha 
gyatva'n, az ige részesiilöhe is tétethetik viszonyszócskávnl: 
p.o. midön az ellenség ra'nk rohant, megfutamlottunk: 
az ellense'g ránk rohanvzín v. az ellenség ránk roban 
takor megfutnmlottunk; minekutána atyám felkelt =а 
tyám felkelvén v. atya'm felkelte uta'n hazulról elindul 
tam stb. 

З. Midó’n а’ `feltételezó halkihagyatik; р. o. 
erósen csalódnánk gondolván (ha gondolnók) 
hogy stb. 

Jegyzet. Néha nzonbnn két mandat a’ felsorolt 
szócskäk valamellyikének_kìhagyeisa nélkül is összevo 
natik , egyik az állapotjegyzôbe tétetvén; p. o. cseleke 
detét megbánva'n sira keservesen (megba'ná és síra). 

4. Ezen eseteken kivül határozó értelemmel 
is ‘Ш, mint a’ 170,11’, megf'elelvén a’lat. gerund. in 
(‘о-пай; р. о. oda hagyván а’ metaphysica. tekervé-- 
nyes üsvényeit, ugy szólván (ita dicendo) tümke 
lege't, légy jó polgár, rokon és felebarát. Régi ira 
tokban igen gyakran nyilván a’lva, ee helyett áll: 
az es tudván van (tudva) R. m. nyelv. emlékk. 1. 
küt. Bécsi m. Codex 30. l. Мощный sirván (ка! 
dynál: sirva) az Urnak. u. o. 24. l. Legyetek meg 
emlékezó'k Moysesró’l. . . . ki Alnalehet . . . nem 
таза! viván (pugnando) de szent onszolatokkal 
imádkozván (precibns orando) leejté. U. 0. 15. l. 

Jegyze t. Néhn jclen idôhcli részesiilövel forditlat 
hatik latinra; felelc ‚ mondvain :respondit dicens. 
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21. §. 
Az IDóK HASZNALATÁRÓL. 

Minthogy az ige hatást vagy állapotot jelent, 
melly idóviszonyban áll, azért а’ nyelvek képzó’ 
désükben oda fejlettek, hogy e’ viszony is Юге 
jeztessék. De ez nem minden nyelvben fejez 
tetik ki határozottan ’s egyaránt. 

1. Mi magvarok jelen idôvel élünk olly ha 
tás v. állapot jelelésére, melly most türténik, tehát 
a’ Sajátlag ugynevezett jelennek kifejezése're, p. o. 
levelet irok; б olvas, én dohányzom; ii'nék, ol 
vasnék; irjak , olvassak’! 

АИ mégis а’ jelen idö 
a) a’ mult helyett az elbeszélésekben , midó’n 

az élénk beszédben jelen lenni képzeltetik; p. 0. 
„Mig mi a’ sátorban besze’lgetünk, а’ tar а’ sátoreló'tt 
lóháton megáll, lováról leszáll, ’s a’ paleta sátor 
ba belép. l. Lászlóffy Pál követség járását I. Rákó 
czy Gyürgy erdélyi fejedelemhez 1642-ben (1841 
diki Athenaeum september’lO-én Jászay мы kö 
zülve) ’s ez mint megtörtént dolog beszéltetik el. 

b) a’ jövó' helyett , midó'n az idó’h-atározás 
(Zeitbestimmung) egy határozó által van 1610102: 
ve a’ mondathan; p. 0. esztendó're a’ rhenusi tar 
tományokat beutazom (werde ich bereisen); majd 
meglátom; holnap megnézem stb. De ezen eseten 
kivül is igen gyakran, ha magunkat а’ jüvó’be belé 
vagy is magunkat abhan jelen lenni képzeljük; 
p. 0. meglátogatlak (invisam te), ‘певиц-ИК stb. 
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2. A" félmult idő némelly tájakon ’s а’ régibb 
iratokban igen sokszor helytelenül használtatik, 
irói nyelven főleg az idézeteknél (bei Anführun 
gen) áll helyesen; p. o. hallgassatok, monda a” ta 
nitó; ki vagy te? kérdé Jezus. A’ latin imperfec 
tum után készíttetvén, maig sem emelkedhetett fel 
egészen annak hivatalára, miszerint t. i. egy egé 
szen véghez nem ment olly állapotot v. hatást jer 
"lentene , mialatt egy más már kezdődik, ngy hogy 
"ez дна!‘ félben szakasztatik; p. o. midőn levelét 
olvasám, barátom érkezett. A’ magyar erre olly 
annyira nem vigyáz, hogy ezen esetben mindig 
egészen mult idővel élhet. 

I 3. A’ mult idő egy tökéletesen bevégzett 
cselekvénynek jelentésére szolgál, ha az állapot v. 
hatás másra nem Vonatkozik, vagyis, ha azt más 
állapot, hatás nyomban nem követi ;` p. о. levelet 
írtam barátomnak ;' Hannibal, valahányszor а’ ro 
maiakkal megütközött, mindenkor győzedelmes 
kedett. 

4. A’ régmult idő használtatik, midőn egy 
tökéletesen elmult állapotról ’s hatásról szólunk, 
mi alatt egy más, erre vonatkozó, már kezdődik; 
p. o. akkor már ő meghalt volt, mikor én hozzája 
érkeztem. 

Je gyze t. Az ohajtó és feltételes módu régmult idő 
volna-Vál igen gyakran izetlenné teszi a’ beszédet; p. o. 
ha ott lettem volna, ez nem történt volna. Ennek elhárí 
tása végett vagy jelen időbe teszszük mindeniket így: ha 
ott vagyok , ez nem történik; vagy csak egyiket így: ha 
ott lettem volna, ez nem történik, vagy: ha ott vagyok, 
ez nem történt volna; vagy végre egyiket a'jövőhe tesz 
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sziik: ha ott lettem volna , ez nem törte'nendett, v. nem 
Того“ történni. 

5. A’ jüvô használtatik а’ valósággal jövó' 
(leendó') kifejezésére (für die Zukunft an sich = 
futurum absolutum); de helyesen áll, mint а’ la. 
tin ’s heherben is, а’ parancsoló mód helyett; p. 
0. te nekem ~irni fogsz = ш rescribes , me facies 
eertiorem. Cic.;te аж nem fogod tenni=ne tedd. 
Igy Cicero is: tu non cessabis, pro:A non cessa. 
Minthogy pedig, a.’ lnint megjegyztîk, a’_fut11rum 
helyett. a’ jelen idóvel igen gyakran élünk, állhat 
ez is (mint futurum) а’ parancsoló helyett ’s ek 
kor a’ hangoztatás tétetik parancsolólag; p. o. mig 
meg nem jövük, te a.’ szobáball maradsz (maradni 
fogsz = maradj). 

Jcgyz et. A’ jövö idö ke'pzöje nyelviinkben and, 
mid; de sznkottabb (köznyelven) n’ fvg igével való köriìl 
irzis: fogok, fogsz, fog irni sth. Av. and, emi "égzeti'i 
futurum régi nyelvemlékeìnkben mindig, mint jól vevé 
észre Csutó Р?" (l. ~_l\'yelvtud. Pályam. 1. köt. 63.1.) sub 
iunctive használtatik; p.o. Isa, ki napon emdôl (eend-öl) 
azfgyümölcstôl, hala'lnek halaal holz (az Allocutio fune 
brisben). Ha isten neköm nyugodalmat adand. . . Valaho 
vá menendesz, én is теней veled, ’s valahol lakozandol 
én is ott lakozom... A’ hányszor felserkenendesz, el 
médhe jussnnak az áldott istennek aja'ndoki ; valamit en 
nekem mondandas'l., teszexn; valahová menendesz, me~ 
gyek, -Erre jó les'/l пени“ iigyelníink. 

22. §. 
А’ SZEMFLLYTELEN IGÉKRÓL, KÜLÖNÖSEN А’ 
VAN, лишат, NINcs, SINCS„K1§LL, ILLET, 

- шик, mszNALATARoL. 
Sajátlag ugy пешие“ személytelen ige nyel 

vünkben ninos, inert mindeniket, legalább más 
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értelemben , személyesnek Vehetni. Igy: езде,“ 
rög, amaz az esem, emez a’ dörgò'k igének harma~ 
dik személye (l. 17. 3. sz. a. . 

1) A’ «van a.’ lényeges v. létíge (das Wesentli 
che Zeitwert) is személyes; de használtatìk sze 
mélytelcm’íl is, ’s ellenébe tétetik a.’ m'lws ’s a’ 
fogyatkozott шт. 

Ezekkel igy élünk: ‚а’ név V. névmás tulajdo 
nitóba tétetik; а’ dologhoz pedig birtokos névmás 
ragasztatik; p. o. nekem van házam (vagy а’ ha 
tóval: nekem lehet házam), neked van ház'ad,ne- 
ki van háza; vö. est mihi domus, vagy: nekem 
nincs pénzem, neked'fnincê pénvzed, neki nincs 
pénze stb;vagy: nekem sincs pénzem,neked sincsI 
pénzed , nekj sincs pénze , ’s igy tovább а’ tübbi 
idt’íkün keresztül. ' ~ 

Je gyz е t. А’ nincs csak a’ jelen. idöben használta 
tik, a’ löbbi idökben helyette a’ nem r's van igy fordúl e 
lö: nekem nem vala , volt, leend pénzem; nekedŕ nem 
vala’, volt, leend pénzed; nektekp nem vala , volt ‚ leend 
pénzetek sib; a’ foglaló módban: nekem ne legyen, neked 
ne legyen stb. - . 

A’ sincs szinte csak a’jelen idöben Гоп-11111 е1б, a’ töb 
biben: sem vala, sem volt, sem leend; a’ foglaló módban 
ред”; а’ se részecskével élünk:> nekem se legyen pénzem, 
neked se legyen pe'nzed, >neki se legyen pénze. 

Többire a’ m'ncs а’ hiányt egyszerú'n jelenti (non 
est, non habeo); a’ sincs рейд; egy` elöre bocsa'tott tagadó 
mondat ismétlésének erösitésére használlatik (nec mihi 
est, nec ego haben) ’s ап‘а vissznne'zve а’ birtoknév el 
is maradhat; р. o. elöre bocsátvzíurnekem nincs pe'uzem, 
mondatik ismételve a’ tagadásy/¿ekem .sí/¿cs fpe’uzemjstb. 

2. A’ kel! két értelemben já eló’, ’s egyszer 
14 
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megfelel а’ latin debeo-nak (ich muss), másszor 
az indigeo-nak (ich bedürfe). Az elsó esetben sze 
mélyes tulajdonító‘fal ’s iniinitivussal szerkeszte 
tik; p. 0. nekem irnom kell; a.’ második esetben 
is tulajdonítóval, de a’ tárgy nevezó’ben marad; 
p. 0. nekem pénz kell = indigeo Pecunia, vagy 
inkább=szükséges nekem а’ pénz. 

Jegyzet. Hájdan a’ kell = placet értelmében is 
használtaték; p. o. kellett Herodesnek: placuit Herodi. 
A’ cselekvö денег = placitum facit, mellynek szenvedô 
alukjn kelleta’k (honnéty helletne’h nemr laellene’k, v. де}, 
|||i köznyelven a’ [fel/ene, lae'ne helyett hibásan mondatik), 
hajdan gyakoribb ; p. о. ugy ‘kelletett {й atyátuknak (pla 
cuit patri vestro), ma ritkán fordńl elö; hellen' таза“ и’ 
leu'uy = tetszeti. 

'3. Az "Не! határozott értelme mellett sze 

mélytelenlîl használtatik; p. 0. ez engem illet, а 
zok téged illetnek. Értelme: adtinet, pertinet, mi 
а’ dologhozi jogot (ius ad rem) vagy a.’ cselekvés 
re köteleztetést f'ejezi ki. Ha személyes szenxedó’ 
eset van mellette: határtalan értelmü mondattal 
helyesen küttetik össze; p. 0. jónak lenni mind 
nyájunkat illet. 

Az illik: quadrat értelemben személyes ige; 
p. 0. a’ magyar huszár illik а’ lóra.; de te még sem 
illesz ugy mint azok, a’ kiket minap Штат. А 
zonban a’ decet, expedit jelentésében személyte 
lem’íl használtatik, ’s igy állhat általánosan, v. 
névvel, melly eló’lutóljáróval ragoztatott; o. il 
lik lnegtenni , a' mire valaki küteles. Illik nemes 
ifjuhoz tudni honi nyelvét. 
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D) 

А‘нвшпиюкЁквбц 
Részecskéknek nevezzük a’ beszédnek azon 

részeit, mellyek eredetükre nézve а’ nyelvekben 
legkésôbbiek, ‘s а’ beszéd korábban kiképzett ré 
szeiból а’ szoporodott fogalmak és ismeretek meg 
jelelésének cszközil’íl külünféle módon képeztet 
tek, vagy átvétettek (kevés az eredeti partícula). 
Ezekról а’ szótanban szólni csak annyiból tarto 
zik, а’ mennyiben ott vìszonyukat а’ beszéd e 
gyéb részeihez szónyomozatilag szükség kijelelni. 
[de jelentésökró’l ’s használatukról tartozik vala 
mit szólnunk; azonban а’ 1111 tökéleteset, ’s ki 
elégitót; ez iránt mondhatní, а’ szótártól várjuk. 

23. . 

АгнАтАвоибквбь. 

А’ fontosabb lnatározók, jelentésük szerint 
rendezve ezek= 

1. Helyhatározók (adverbia loci) а) ezen 
kérdésre: hol? itt , ott, `тел, ottan, imitt, amott, 
alatt, alant, fenn, Тем, Ьепп, bent, kinn V. künn, 
kint, alul, lent, fülül, eló'l (е’ helyett: elül), há 
tnl, (küvül), fejtül, lábtul, jobbrul, bal 
rul А‘), távu-l», ` közel, messze, másutt, szanaszét, 

”) A’ “атм (tól, ‚бы. ш, u‘il) és nehm (rm, 1-61 v. ml, 
riil) helyragokkal is képeztetik határozó , és рт“; a’ hely 
ben nyugvás állapotát (den Zustand der Ruhe am Orte) je 
lentô , ’s ennek megértésére elég volna felhozni a' lat. n la 
tere, a tergo, a dextra et sinistra szólásformákat,ugymint 
а‘ mellyekhen av. n v. ab hf‘lybf'íl elhatást jelenh'í praeposi 

14" 
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szerte, szerteszéllel, tul, mindenütt, néhol, né 
liutt, sehol, valahol. h) ezen kérdésre: hová@ 
merre’! melly felé".l ide, oda, imide, amoda, erre, 
arra, emerre, amarra, le, ай, fel, f'elfelé, balra, 
bal kéz felé, jobbra, jobb kéz felé, be, ki, -eló're, 
hátra, egyenest , messzire , másuvá, sehová, vala 
hová, hozzád, tüledre, Vissza stb. c) ezen kér 
désre: honnan’êinnen, onnan, iminnen, amonnan, 
innend, onnand, innét, onnét, iminnét, amon 
nét, alulról , fölülrtil , messziröl , messzünnen, tá 
Vulról, sehonnan, valahonnan, mindenünnen, 
mindenhonnan stb. d) e’ kérdésre= meddig’? ad 
dig, eddig, amaddig, emeddig, idáig, odáig, i 
débb, odább , tovább Stb. 

2. Idó’határozók (adverbia temporis) e’ 1сё1’п 
désre: mikor’.l akkor, ekkor, ollykor, némelly 
kor, néha, ritkán ,' gyakran, gyéren, koran, ké 
sôn , mindenkor, mindenha, soha, délest, estve, 
физика, éjjel sth; e’ kérdésre: meddig@ némely 
lyek küzó'lök a.’ térbeli jelentésrôl az idâre átvive: 
addig, eddig, mindig, örükün, örükké, örökkétig, 
mindétig, sokáig (a’ határ kijelelésével) stb. Né 

ti0 »a’ helyben nyugvás értelmével áll. lllyen használata van 
а’ lieber mín-nek is (saj. Woher 1?); р. 0. minjamin = zur 
Rechten = adextra (nem pedig: von der Rechten her). T. ì. 
mind ezen szócskák valami tárgytól, melly теней Vala 
mi állOtt (t-ól, t.ì. a’ t állapitó, az (rl = el) v. mellyen va 
iami áuou (ról :r :rapa ‹ъ1=ё1) eimozdulást, függést 
(Ahhangen) jelentenek , ’s_ innét valaminek oldala melletti 
lételt (Befinden an den Seiten). Tehát: fejtiil hál, láhtul 

vfekszik, jobbrul áll :pendens quasi a capite, pedibus, dex 
tra. 
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mellyek az idó’határozók‘közó’l a) elmult idó’re vo 
natkoznak: hajdan, hajdanában, imént, minap, 
minapában, rég, re'gen , régent(en), eleinte(n), e 
-lejente, ifjanta(n) , taval, tegnap, valaha , már Stb. 
b) jelen idó’re: ma, most, mostan, tüstint, legitt, 
legott, ezennel stb. c) jövö idó’re: majd , mind 
járt, holnap, ezután, ennekutána, jüvendó’ben Stb. 

‘ 3. Határozók egyéb módos‘ulatokra (Adver 
bia für andere Modalitäten). 

a) A’ minemüségre (quoad qualitatem) e’kér 
désekre: mint, miképen’.l hogy’@ hogyan’! mimó 
don’! gyalog, hanyatt, igy, ugy, alnugyQeinigy, 
sehogy(an) stb. Ide tartozók számosan képeztet 
nek a’ viszonyragok által; p. 0. tiszta szivbó’l (= 
szivesen), sietséggel (=sietve), liiába (hiu’s ba, be 
:in valium), hamarjában; ’s a’ l-g,-n, v-,- st, kepßen, 
vel, úl stb képzó’kkel; p. 0. oldalaslag, titkon, na 
gyon, sietve, örömest, eképenyvaktában , gono 
szúl, ebl’íl, fonákúl stb. 

b) A bó’ség- ’s összefoglalásra: sokan , tübben, 
mindnyájan, összesen , üszvesleg, egyetemben, 
egyszersmind , egészen ,‚ küzünségesen , átalán, á 
talában , egyátalában. 

c) A’ rend és osztás jelentésére, e’ kérdések 
re: liányan’! liányadszolůl»hainyankint’ll liányszor’! 
mennyiszer’! mennyire? ketten, százan, ötször, 
hatszor, sokszor, ütödször, hetedszer; egyenkint, 
százankint; végre , ve'gtére , пищей-а stb. 

d) A’ kitüntetés- és kiválasztásra: igen, in 
kább , leginkább , kivált, legkivált, f‘ó’leg, jeleslil; 
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különüsen, névszerint, nevezetesen, felettébb, e 
léggé, elegendókép, sokkal , só’t (vielmehr). 

e) A’ helybenhagyás- és állításokra: biz, bi 
zony, bizonyára , bizonynyal , bizonyosan, 1311 
zán , így, ugy, Valóban , valójában , igen, igen is, 
sót (immo). 

f) A kétség, aggalom, és remény kifejezésé 
re: talán, netalán, aligha, bajjal, bajosan, hihe 
tó’leg, alkalmasint, mintegy. 

g) A’ tagadásokra: nem, sem, épen nem, se 
sogy sem, nem igy, nem ugy, Кол-61115011‘, távol 
legyen; tiltásokra: ne, se, épen ne, sehogy se, 
senki se, semmi se stb; korlátozásra: de, ámde. 

h) Kérdésekre; a’helyró’l: hol/.l hova’! hon 
nét’! meddig’! merról’! merre’! az idôró’l: mikor'l 
mióta? meddig’! а’ minó'ségró’l: mint@ mikint? mi 
kép’! hogyan’! a’ számról: hány’! hányszor’! há 
nyadszor’! hányankint’.l hányfélekép’? az okról: 
miért, lnért’.l mért nem@ mit, mért helyett, lnint 
а’ lat. quid quare helyett= (Quid iles Asterie’! Ho 
rácz. 0de 7. l. 3. . . Mit sirsz’.l midó’n feletted a’ 

zöld tavasz dereng. Gaal. Mit várom végemet 1110 
ba’! esdeklem a’ halál után) stb. Tiszta шёл-(10’ ré 
szecskék: -e’l ugy-e , nemde@ hat’.l Vajjon’! stb. 

i) Az okadásra: azért, épen azért, mivel, an 
nál fogva, arra nézve Stb. 

k) Hasonlításokra: akkép, ekkép, valamikép, 
valami módon , nem kůlönben , hasonlag, hason 
lókép stb. 

l) A’ késedelem , sietés és sürgetés 501001050’ 
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re z' lassan, halkkal, veszteg; hamar, izibe , szapo 
rán , egyszeribe , tüstént, legitt, legott, rajta, nosz 
sza rajta Stb. 

A’ határozók használatáról megjegyezzük, 
дозу e 

1) Azok nem csak az ige, hanem nella a’ név 
meghatározására is használtatnak; p. 0. jól aludt; 
igen csendes az idó'. 

2) Еду határozó megkettó’ztetése eró'sités, 
tartós növekedés, huzamosság (continnitatis) vagy 
a’ kiesinyezó’ ismétlés értelmét llozza a’ Inondat 
ba; p. 0. igen igen nagy, futton fut, be-bemegy, 
ki- kijó. 

Szomorúan hallott kongni 
A’ várban egy harangot; ‘ 

М11 jelent ez? az eró’s szél 
El- elkapja a’ hangot. 

2) Az igék némelly határozókkal össze 52011 
tak köttetni. Ezeknek 011у tulajdonságuk van, 
hogy _a’ küzép igékbó'l, néha áthatókat képeznek 
= transitiva ex intransitivis; p. о. megüllek, 
megülöm, megůli a’ lovat; kiéhezlek, kipürli a’ 
házból stb ’s a’ meghatározott cselekedetnek vég 
bementét, megtürténtét (consummationem, per 
fectionem) jelentikf Innét csak akkor használtat 
hatnak, midón Valami határozottat, bevégzettet 
akarunk kifejezni, mert más p. 0. 1а11111111 а’ 11уе1 
vet, 65 azt megtanulni; menni 65 kimenni. ` 

Jegyzet. Ezekben: fel, ki, le, be, el, a’ moz 
ga's (moms) fogalma vagyon , ’s ezért nem csoda , ha néha 
köze'p igékbe átható értelmet Oltanak. A’ meg-ben n’ kö 
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tés fogalma eredeti (l. a' 4. §. alatti etyni. jegyzetben), 
mellyböl a’ consuxnlnntio, perfectìo értelme ngy fejlett ki, 
mint а’ tò'lze'l Szóról mondók (l. а’ Magyar nyelvtan alap 
vonntjaiban a’ szónyomozati példák Кбит). Egyébaránt а’ 
meg igékhez kötve: а) az' értelem megerösitése're (а’ kö 
tés fogalmából) szolgál; р. 0. meghalni , meggondolni; h) 
a’ cselekvésnek a’ tŕirgyra nagyobb kiterjede'se't jelenti; 
р. 0. Ia'tni, meglritni; с) а’ dolog véghezmentét, teljesiil 
tét (perfectionem); р. o. tanulni , megtanulni; melegedni, 
megmelegedni stb. A’ Bécsi m. Codex LIV. lapja'n is a‘z 
mondatik, hogy a' meÖ :el és le régi iratokb'an a’ be 
végzés értelmében hasznn'ltatnak; р. o. hogy meghagyalak 
tégedetzut relinquam te. Ruth. 1.-feje'/,etében. 

4. Ne’melly határozók, ha elóttük ott V:ill az 
izke (а’ hol, a’ hová, a’ merre,'a’ meddig, a’ mi 
kor),visszamutató névmásokkint kérdá ‘(аду ellen 
tételes mondatbani más határozóra mntatnak visz 

sza; p. о. т11‹0г110`20(1 vissza a’ levelet@ a’ míkor 
akarom; oda megyek, a’ hova hivnak, vagy а’ 
llo‘va hivnak, oda lnegyek stb. ` 

2_4. §. А’ тАсАпО szÓCsKÁKnÓL. 
A’ tagadás jelentésére szolgáló szócskák: nem, 

sem, ne, se stb. l. 23. g) alatt. I 
1. A’ нет а’ tárgyas, ’s feltétlen tagadásra 

használtatik, a’ sem pedig egymástólfüggt'i taga 
dásra, vagy: egy eló're küldütt tagatlást feltéte 
lezve; p. o. ma nem eresztlek а’ bálba, Rliolnap 
sem, só't a’ szinházba sem. (Ez iltóbbi mondatban 
eló’szür feltételeztetik a’ _ma нет, lmásodszor a’ 
bálba nem.) A’ ne °feltétlen`tiltásra, a’ se egy 
eló’re bocsátott tiltást feltételezve használtatik; р. 
о. _ne lnenj a’ bálba; a’ szinházba se menj. 
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2. Két tagadás nem hoz igenlést (affirmatio 
nem) а’ mondatba, mikint а’ latinban; p. o. senki 
vel sem barátkozik, sehova sem megy stb. A’ mz’ 
sem és hisem semmi sem és senki sem helyett 
mondatik egy idő óta. 

25. §. 
А.’ KÉRDŐ SZÓCSKÁKRÓL, InoNnAToKRóL 

"S FELELETEKROL. 

l. А’ kérdés nyelvünkben а’ csupasz hang 
által is kifejeztethetik; p. 0. te vagy? egy. előre 
küldött mondat után az e’s s-sel ki is fejeztetik 
gyakran ;Y p. o. [te semmi kiméléssel irántam nem 
vagy, ’s én szeresselek”! de főleg tagadó monda 
tokat (Negative Sätze) könnyen lehet kérdezve ki 
fejezni, ngy hogy reájok igenlő feleletet várunk; 
p. o. nemde jól mondom? jól igen is; állító mon 
datokat is változtathatni иду, hogy а’ felelő taga 
dó választ adjon. ' 

2. Mind e’ mellett is gyakran kérdő szócs 
kákkal kérdezünk, mellyek eredetileg mutató v. 
állító jelentésüek, de időjártával kérdő erőt is 
nyertek. Illyen a” hol stb. 

4Je gyz et. Az -e szinle1nìnt,a’ görög й’ eredetileg 
mutató ’s állító (а’, е’, az, ez) ’s használatára nézve meg 
jegyezzük, hogy a’ kérdésekben csak nyomosító ereje 
vagyon, ’s ezért el is maradhat, ’s mikor névma'ssal v. 
igehatározóval kérdezünk, el is kell maradnia; p. о. jó 
papiros-e ez? vagy: jó papiros ez? mikép tudtad ezt 
meg stb. 

А’ Мг, tell/it zárszócska'úl' is használtatik; p. o. ez 
hat vége minden erőlködésednek! ’s valamint ezen hasz 
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nálatára nézve eg‘yez vele а latin erg o , иду szinte egyez 
akkor is, midön ínquum helyett vagyis nyomosìtóúl hasz 
miltatìk; p. o. Terencznél: Siln. Quid isthìc tibi negotii 
est”.e Dav. Mihine? (nekem-e ’9) Sim. Ita (igen). Па". М1 
hìne? (nekem-e) Sim. Tibi ergo (neked hát)=tibi in 
quam, igen is neked. Mint kérdô szócska is valami elöre 
bocsátottól függ; p.o. hát nem voltál ott? 

A’ nemde (nonne) egy tagadó (nem) ’s állitó (de) 
szócskából összetéve olly kérdést támaszt, mellyre igenlö, 
állító feleletet várunk (nicht wahr’ë); nemde jól mondzim’! 
igen. 

3. A’ kérde'sre а) állítólag, vagy Ь) tagadó 
lag felelünk. Az elsó’ esetben a) vagy ezen szócs 
kákkal élünk: ugy, ugy van, igen is , szivesen, ö 
römest Stb (l. 23. е) alatt), Vagy ß) ismételjük a’ 

-szót, mellyre а’ kérdésben а’ nyomaték esett; p.o. 
elmegy-e az ur а’ Vásárra? el v. elmegyek. -— А‘ 
második esetben ц) tagadó szócskákkal élünk: 
nem, épen nem, sem, ne, se stb (l. 23. g), vagy 
ß) ismételjük а’ kérdés nyomatékos szavát is; p. o. 
elmegy-e az ur a’ vásárra@ nem, vagy nem me 
gyek. 

Jegyzet. Többire а’ feleletekröl még ezeket is 
megemlítjük: a) lla a’ kérdésben a’ fönévre esik a’ nyo 
maték: a’ név, mellyel feleliink , ugyanazon ragot уезд 
fel, mellyel az ragoztate'k (t. i. quo casu interogamur, eo 
casu respondemus); p. о. mellyik mesternél таит Ог 
biliusnál. b) ha a’ kérde's a1. e' képzôvel te'tetik : illyennel 
felelünk ; p. о. kié ez а’ beszéd’! Ciceroé; szinte akkor 
is, ha a’ kinek bìrtokossal kérdezünk; p. o. kinek be 
szédje ez’.t Ciceroé. Illy esetben névmással is felelhetni: 
enyém, tied, övé stb. c) ha a’ kérdésben uzY ige nyomaté 
kos: ezzel felelíink, személyét а’ környületek szerint “11 
toztatván; p.o. irtál-e hugodnak levelet? irtam; mit csi 
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11611011‘! tanulunk. d) a’ névmások- 65 igehatůrozókra 6 
gész mondatokkal felelünk. Igy p. o. mit vetettél ki az 
ablakon@ megm-vezzük azt, a’ mit kivetettiink; erre: mz'lmr 
az 11161, 6261116: mint, mz'ke'p , hngyan, a’ módot stb. › 

26. ё. 
` А’ NÉVHATÁROZÓKRÓL. 

A’ név különféle viszonyokba lép a’ beszéd 
ben. Ezen viszonyoknak meghatározására, `161616 
sére némelly határozók, névhatározók, 65 névra. 
gok használtatnak (Bestimmungswörter, und Be 
stimmungssylben), mellyek ugyanezért viszony 
szócskáknak 65 viszonyragoknak is neveztetnek. 
Ezek nagy részt érzéki, és pedig térbeli viszo 
nyokat fejeznek ki, aztán az 11161‘6 65 okra ’s más 
értelmiekre is átvitetnek. 

A’ fontosb ragok és névhatározók: 
a) a’ helyre mozdulás jelele'sére: ra , re; ba , be; ig, 

hoz , 1162, 1162; 6.16, 616, felé , fölé, hegyé, közé, köré, 
megé , 1116116 511). ` 

Ь) a’ helyben nyugväs jelele'sére I _n (оп , en , ön), 
и (ott, ett , 611, im); ban , ben; nál, ne'l; alan, elött, fö 
lött , hegyett, helyett, között, körött, megett, kivül, kö 
n'il stb. 

c) a’ helyröl 61111021111165 jelelésére: ból, böl, 161, 
161, 1’61_‚ 161, alól , 6161, 16161, 116261, megôl, 11161161 stb. 

d) Egyéb viszonyok jelele'sére: nak ‚ nek, val, vel, 
astul, estíil, e'rt, vá, vé, ellen , gyanánt, iránt, miatt, 
óta, szerint, után, végett stb. 

1. A’ névhatározók küzó’l a) némellyek a' ne 
vezó’eset 111611 állnak; р. 0. 1162 mellett, fal me 
gett stb. b) némellyek csak rages nevek 1116116 16 
161116111611; p. о; VÍZBII 61, Dunán túl, ehhez ké 
pest, arra nézve. c) Más `(f‘ó'leg a' külcsönözött) 

7 
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névhatározók pedig а’ nevekkel birtokviszonyba 
lépnek; p. 0. а’ templomnak átellenében, példá 
nak okáért; mindenekelőtt, bal kéz felől (min 
deneknek előtte, bal kéznek felőle stb). 

Jegyzet. Több szó összeköttetvén, elég csupán az 
utolsóhoz kötni a' névhatározót; p. 0. Pest és Buda közt 
foly а’ Duna (nem Pest közt és Buda közt). Apáln- 's a 
nyami-a várakozom; de mindig figyelemmel illik lenni a’ 
hangl‘endre` (l. 4. ё. 2. JegyzJ-Nyo'mosílás végett a’ ra 
got, melly névhez fíigged, az igéhez is kőthetni : a’ temp 
lomba ment: bement а’ templomba (de itt az értelem kis 
sé másúl). 

2. Különös élességét fejezik ki а’ fogalom 
nak azon ragasztékok (átalán а’ névliatározők), 
mellyek mozgást és helyben nyugvást jelentő ré 
szecskékből vannak összetéve, minők а’ franczia 
nyelvben: d' abord, de chez stb. Illyenek a; и“, 
ból, ről stb az első а’ t állapítőből (Vü. i-tt, o-tt) ’s 
el v. l mozgást jelentőből, a” második а’ be (intro) 
és l v. el-ből; а’ ról pedig а’ ra és el-ből stb ”‘) 
összetéve. 

27. — 

A' KÖTSZÓKRÓL És KÖZBEVETŐKRŐL. 
I. A’ kötszók egybefoglaltatván két rendre 

osztályoztathatnak. Az elsőbe tartoznak, mellyek 
önállőlag szatők és mondatokat kötnek össze, ily 
lyenek: és, ’s, is, meg stb; а’ másikba, mellyek 

 

l‘) Midőn a' magyar mondja: leveszi a’ kalapot az asztalról(ra 
-ól), jelenti, hogy a' kalap az asztal felületén volt (га, 
rajta), mellyro'l le v. el (ól) vétetik , ’s igy а’ fogalmat e 
gészen kimeríti, míg azt a' fr. il prend le chnpau sur la. 
table,-a’ ném. е!‘ nimmt deh Hut vom Tische Weg, minde 
nik maga módja szerint csak félig fejezi ki. 
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közól egyik a’ protasisba tétetvén, а’ másiknak 
az apodosisba szükségképen kell tétetnie; illy'e 
nek: akar _ akar, ámbár _ mégis Stb. 

1) AZ elsó’ rendüek küzó’l а’ fontosbak, je 
lentésök szerint rendezve , következó’k: 

a) sajátla‘g ’s fökép (herrschend) kötó’k=c0- 
pulativae: és, ’s, is , meg, még, megmeg, ismég 
v. ismét, só't (sogar, gar, immo) Stb. 

b) különválasztók (disiunctivae): vagy (he 
ber: ov, szónyomozatilag bajlás, az akaratra átvi 
ve, ennek ide-oda hajlása, szabadsága, szabad 
választása, freyer Wille, vel, velle) kettöztetve: 
vagy- Ищу, beber. ov_ 0V, sive -sive , szinte 
mint az: akar _ akar is; sem, se, kettó’ztetve: 
sem _ sem, se _ se. Ez utóbbiaknak használa 
(ага nézve. l. 24. 

с) kütszók az idó’ jelentésére= mig (heber. ad, 
Während), minekeló'tte, mielátt, minekutána, mi 
után, azután , mindig, addig, azóta (seit dem) to? 
vább , tübbire (de reliquo). _ 

` d) ока“ adják valaminek (causales):l1ogy, mi 
vel, mivelhogy, minthogy, azért, azérthogy, u 
gyanis (namque), hát, tehát. 

e) korlátozás jelentésére (für die Einschränf 
kung) ellentételes mondatokban: de (ast), ugy de 
(ita sed), ámde , pedig, holott (ubi), ‚мышцы, 
hanem, máskint, viszont , csak , mégis, azonban. 

f) Megengedés (concessio) jelentésére: ám, 
bár, ámbár, bátor, ámbátor, noha, jóllehet, ha 
_ is , csak ugyan. 
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'g) kikötés és meg nem engedés jelentésére 
(Zugeständniss): se, sem, nem is, sem pedig, épen 
nem, ezenkívül. 

h) az értelmezés- és Világosításra (explicativae)! 
mint, ugymint, tudniillik, példáúl, példának o 
káért stb. 

i) feltétel (Bedingung) jelentésére: ha, hogy 
ha, hanem, csak, hacsak (nisi), ha pedig, ha п 
gyan (siquidem). 

k) kihozásra (illativae): azért, ezért, tehát, 
minekokáért, mire nézve, ahhoz képest, e' sze 
rint, lám stb. 

l) kérdésre: -e'! valljon? valljon-e, hát, hát 
ha? ’ 

m) az ohajtásokra: ha, o ha, vajha, csak, ó 
csak, bárcsak stb lásd a’ feltételezőket; t. i. az 
ohajtás (Wunsch) és feltétel (Bedingung) kifeje 
zése csak a’ hang által különböztetnek meg, 's igy 
ezek ohajtás kifejezésére is használtatnak. 

2. A’ második rendüek ezek: akar-akar; 
vagy -- vagy; ámbár (noha)_ mégis; a” hol _ ott; 
a’ h0va_ oda; a’ merre _ arra; а’ mint-ngy; 
azért- mert; alig _már; hol-hol; majd -majd; 
mind _ mind; minél _ annál; mihelyt _ azonnal; 
inkább _ mintsem V. hogysem; nem" csak _ 
hanem; sem _ sem; ngy (elannyira)~-hogy stb. 

llasználatukra nézve a’ szótárból csak követ 

kezőket emeljük КВ sajátlag és főkép (eig. u. herr 
schend) kötő erővel bir az e’s, ’s, és szavak V. mon 
datok összekötésére használtatik. A’ pedig-gei 
összetéve, mint a’ lat. isque, et quidem, értelme 
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ző ’s nyomosító erőt nyer; p. о. megszidott, és 
pedig kegyetlenül. Ha több szó számlálva hozatik 
fel: elég az utósónak elibe tenni; p. 0. az év ré 
szei: tavasz, nyár, ősz és tél. Hogy élénk festé 
se-knél az indulat erőteljesb kinyomása Végett e 
gészen el is hagyathatik, nem a’ syntaxis körébe 
tartozik tanítani. ' 

Jelentésére ’s használatára nézve párhuzamo 
san fut е’ mellett а’ meg; p. én meg te; de legin 
kább számnevek összekötésére fordíttatik; p. 0. 
egy meg egy az kettő. Kettőztetve, megmeg mint 
а’ lat. iterum azon eszme kifejezésére szolgál, mi 
szerint az alig szünt cselekvény már is ujlag téte 
tik (de iterando, redeundo); p. о. megmeg itt 
vagy? Szinte illy értelmű az ismeg v. акта is (re 
petit, iterat actum). 

Az z's az e's-tó'l, mellyel egy eredett'í “s alakú, 
(l. R. m. Nyelvemlék. 1. r. 20. l. а’ Temetési Be 
széd után: ó’ |а1Ьа`пу0т1г es örömest volnék meg 
ápolnom = etiam vestigia pedum eius deosculari 
paratus essem. Az es tudván Vagyon. Az es jelen 
vagyon. ПЗУ. ott. Judith 30. l.) abban tér e}, hogy 
valaminek meglétét, történtét felteszi, ’s ehhez 
ad, köt valamit (signiücatio accessionis); p. 0. te 
is hamis vagy (feltétetik, hogy már más valakit is 
hamisnak tartunk). А’ még is а" hozzá adás ,‚ Vala 
mi megtörténthez , vetés értehnében használtatik 
(adii-cit, addit); p. 0. adj még száz forintot (ahhoz 
t. i. aa mit már adtál). Az időben használtatván a9 
mult meglevó'hez ad valamit ’s igy azt hosszabbít 

ь 
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]а,' nem vetve annak határt (continuo); p. o. ó 
még beter'. 

A’ so't hajdan so'g (= ság, ség, mellyben e 
redetleg a’ kütés fogalma vagyon , ebból fejló’dvén 
ki utóbb а’ bóségé: társaság, complexns sociorum 
=societas l. a’ 4-dik etym. Jegyz.) а’ beszéd értel 
mét neveli = intendit orationem, mint а’ német: 
gar, sogar, lat. potius, immo (vielmehr). 

A’ meg eredeti értelméhez képest *) az idö 
folyását, hosdszuságát fejezi ki (so lange), belé ért 
vén ennek terminusát is ;, р. 0. tanulni kell, míg 
az ifjukor tart=ll faut apprendre pendant (nem: 
durant) la jeunesse. Mig felvigyázásom ат: volt, 
magát jól viselte (csak addig). 

A’ csak (nem tudom: а’ csuk=claudit igével, ’s 
csók-kal ab ore iungendo,vö.heber: nesikah,oscu- 
lum а rad. nasak, iunxit , osculatus est, os adiun 
xit ori — Vagy inkább а’ сзоМш , koncz, konezol, 
szókkal , mellyekben а’ vágás e'rtelme vagyon, so 
roltathatik-e össze С’) а) а’ megszorítás , kikötés, 
korlátolás (claudo , Кбит), zárom) értelmében for 
dúl eló’ (partícula restringendí), lat. tantum, tan 
tummodo; b) а’ köte'sból indulva- (ab adnectendo) 

") Ennek eredeti jelentése a’ nyulásban, hosuzuságban vagyon. 
Ugyanis а’ mfg ezekhez vonatkozik; gím, gém állatok ne 
vei, mellyek nyakuk hosszuságára nézve ueveztettek el, 
longicollìs, Langhals (a’lkutgém is ezért) továbbá: kím 
(erecto collo aspiciens), speculator, Spion, Späher, пота, 
kim-lelnì rspählen, kim-élni = tekintettel lenni valakire, 
schonen, ’s ide szít а’ gyalw' идут“? is , miszerint ennek is 
eredetì jelentése a.’ nézésben, kímlelésben vagyon; "б. su 
Spicio. 

l 
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feltételes темпе: nyert; o) átment az ohajtás ki 
fejezésére is: ó csak (o Si! utinam !); р. 0. ó вы}: 
tudná! csak itt volna! bár csak itt volna stb. 

A’ ‘году mint а’ latin quod 's ném. dass Изя 
szamutató kütszó = coninnctio relativa (sajátlag 
visszamutató névmásl-` pronom relat. *) mondato~ 
kat vezet. Használatáról ezeket emlitjük meg: а) 
látást, hallást, мы, hitelt, kétséget, mondást, 
vallást, esküvést sth jelentó’, ’s a’ létige ’s más 
lnason erejü igék ntán küvetkezvén , az általa ve 
zérleft mondat igéje jelento" módba “так. Ho» 
gyan ment légyen át a.’ relativ névmás e’ haszná 
latra, küvetkezó’ példákból kiviláglik: Hormon 
van (az) hogy olly roszúl tanulsz; látom (аж) hogy 
az ég borús; kénytelen vagyok megvallani (аж) 
hogy е’ jutalmat nem érdemled; hirlik, beszélik 
(аж) hogy Páris városa megeró'síttetik stb. Ez е‹ 
setben еду е1б1‘е ment cselekvó' V. míveltetó’ ige 
után а’ hogy-tól vezérlett mondat vád-esetben 
gondoltathatik. b) czélt és szándékot (Zweck, Ab» 
sicht), tanácsot és javaslatot (consilium) jelentvén, 
utána az ige foglaló‘módbatétetik (ео ’ fine, és 
ideo, ut); р.’ o. terenlté Isten az embert, hogy ne 
ki szolgáljon; ha а’ társaság boldogulni altar, 

"‘) A’ Íwgy еду eredetíi a' lat. quod-dal, melly а’ qui, quae, 
quo d relativ névmásból ‘Цепи át kötszóbeli használatra. 
Eredetibb alakja karl, mellytôl а‘ k-nak h-ra, a' d-nek gy 
re változtával (bod, hogy) tért el а’ h ogy. A’ ném. dass 
il a’ relativ névmással (das) идущих; vö. a’ beber: ascher 
(qui, quae, quod) kötszóbeli használatát is. lnnét "ап М‘ 
tározói használata is: hogy`, hogyun, а’ hogy’, a' hogyan = 
:quomodo (wie beschaffen). 

15 
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szükséges (az=necessarium est id quod), hogy а 
rány legyen а’ termesztó’k és emésztó’k között; fu 
tok, hogy el ne érjen; ha akarod, hogy 118116118 
Sak Valamiröl , hallgass eló’szür arról magad; azon 
kell lennünk, hogy használjunk minél tübbnek; 
hogy czélt érj, szükség türekedńed (ео fine); itt 
küldöm а’ leveleket (eo fine), hogy saját sze 
meiddel lássad; ójjad hogy Valaki meg ne ismer 
je, hogy ide jöttél. Bécsi m. Codex. Ruth. 3, 14. 
Ez esetben néha az eló’mondat, mellytâl а’ hogy 
függ, alattomban értetik; p. 0. hogy a’ tatár vi 
gyen el (kivánom azt); hogy a’manó vigyen el. А’ 
ke'r ige után is foglaló módu igével küvetkezik а’ 
hogy; р. о. arra kérlek, hogy jöjj velem. 

Ha a’ czél, a’ javaslat на!‘ kétesen ’s inkább 0 
hajtva fejeztetìk ki, utána а’ hogy is ohajtó v. feltéte 
les módu igével következik; p. o. kivánnám hogy meg 
látogatna stb. 

‘с) а’ hogy-tól vezérlett mandat okadást jelent 
(ео quod, quia) ’s ekkor is jelentó módu igével 
küttetik; р. 0. jaj nekem, hogy (шеи) tisztátala 
nok ajkaim; ürlîlök, hogy eljüttél. G-yakran ez e 
vsetben megelôzi az шаг)", mz'vel; р. 0. azért, hogy 
èlsó’ igyekezeted szerencsés nem volt , el ne -vesd 
kedvedet. Nem kaputt jutalmat, mivelhogy roszúl 
felelt ай). ы 

d) mint kötszó áll az apodosis jelel’íl is; p. о. 
а’ hiba olly ладу, hogy alig bocsáttathatik meg; 
az иду után nagyító értelme van: ugy elesett , 
hogy eltörte lábát. 

Egyéb használatrínak kifejtése't a’ szótár iróinak 
hagyjuk. 
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-A’ ‚югу gyakran helyesen kihagyatik, só’t, 
hogy egész halmaza ne rútítsa а’ beszédet, ki is 
kel! hagyatnia , mi а) egyszerlîn , а’ mondat min 
den "áltoztatása nélkül , megeshetik; р. о. kérlek 
{h0gy) adj egy pvohár fris vizet. Épen igy kihagya 
tik néha az ut is а’ latinban: Huic mandat (ut) Rhe 
nos adeat. Caesar. Te rogo, atque 01‘0 (ш) te col 
ligas. Cicero. b) másszor а’ hogy kihagyatván, u 
tána a’ foglaló módban állt ige infinitivusba tétet 
hetik (l. 19. р. 0. eljün, hogy bennünket meg 
itéljen = eljön bennünket megitélni; mondá neki 
élnie --= mondá neki , hogy éljen (1. R. m. nyelv 
emlékk. 1. k. а’ Temetési beszédben). с) helyette 
állhat а’ mz'ke’pen, mz'szerz'ut, mik-iut is: látom hogy 
jajgat és nyüg blînsulya alatt а’ gonosz, v. látom 
(аж) miszerint v. miképen jajgat. A’ szónok je 
lenté, mikint (hogy) az egyesület felbomlott. 

II. A’ közbevetó'k (interiectiones) az indula 
tok — jelelésére igy használtatnak: 

а) а’ fájdalmas érzésekre: ó, oh! за]! 011 jaj! 
Istenem! kár! 0h egek! ej, hej! ' 

b) az ollajtásokra: bár, bárcsak! vajha. 
с) а’ csodálkozásra: ejnye! beh! vajmi! ho 

hó! nini! beh szép, beh jó! 
d) а’ csufolás- ’s gunyolásra: aha! fi! épen, é 

реп bizony! bezzeg! ehe! 
е) а’ bátorításra: no! nosza! тайн! csak rajta! 
f) csilapításra: csitt, halkan, veszteg! Stb. 



22S u. SZAKASZ. A’ szóaENnnòL. 

MÁSODIK SZAKASZ. 

A’ SZÓRENDRŐL. 

A’ beszéd külön részei egymással, vagy bizo 
nyos beszédrész а’ maga nembeliével, nem küt 
tethetik össze önkényesen, valamint a} mondat 
részeinek is szabályszerüleg kell elhelyeztetniök, 
hogy értelmesen, és szabályszerűleg szóljunk. E’ 
két esetet összefoglalva értekezünk mi itt а’ szó 
rendről. 

28. §. 
ELŐLEGES JEGYZETEK A’ MONDAT ALKATRÉ 
SZEIRŐL, A’ MONDATOK OSZTÁLYZATÁRÓL, ’s 

A’ SUBIECTUMNAK' A’ PRA’EDICATIUMHOZI VI 
SZONYAROL A’ SZAMRA NÉZVE. 

1. A’ beszéd több mondatból, а’ mondat 
több szóból szerkesztetik. össze , ’s így ez is , mint 
minden egész, bizonyos alkató részekből áll. A’ 
mondat részei a) lényegesek: и) subiectum'(ala 
zat); ß) praedicatum (tulajdonítmány); y) copula 
vagy kapcsolat. b) nem azok ’s csak mint mellék 
részek környületesb leírás végett vétetnek a'mon 
datba. — 

и) А’ subíectum a’ mondat alaptárgyát V. fő 
fogalmát teszi, mellyről valami mondatik (tulaj 
donság, változás, állapot) ’s rendszerint főnév, 
mert csak erről mondathatik valami. A’ beszéd 
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egyéb részei is ál‘lhatnak subiectumúl, de ekkor 
ezek is fónévnek tekintendó’k; р. 0. а’ jaj hallik; 
kapálni nem akarok; országot igazgatni nem 
tudok. 

ß) A’ praedicatum az, а’ mi a’ subiectumról 
Valamit kimond ’s rendszerint ige vagy társnév, 
de lehet f'ónév is; р. o. ez az а’ történet (dieses ist 
die Geschichte), Jehova az igaz Isten. 

y) A’ copula azon kapcsolat, melly а’ praedi 
dicatumot а’ subiectummal összeköti. 

A’ copuláról különüsen. ezeket jegyezzük 
meg: 

Ha fônév v. más névmás , melly а’ mondat subiectu 
пи‘! teszì, fö- v. Iársnévvel, mint praedicntummal й" a’ 
mondatban: copula nélkiil szerkeztetnek össze; ha a' 
praedicatum egy ige: а’ copula ebben foglaltntìk; p. o. 
ez аж а’ történet (dieses ist die Geschichte), РАК okos (Pau 
lus est prudens), а’ fülmile énekel (q. d. phìlomela est can 
trix). 

Tudnììllik mînrl ez esetekben a’ létige (van, vnnnak) 
értetìk alattomban, melly mint copula, mînden Inondat 
nak alapjaúl szolgál, 's nem tétetik ki; p. o. az embel 
halandó (est mortalìs); tagadó mondatokban, р о. ez nem 
hazugsa'g (non est mendacìmu), ez a’ toll sem jo (nec са 
lamus hic est bonus). Ha kìtétetìk (midön valósŕígos lételt 
zßaseyn, Vorhandenseyn, jelent) ’s а’ praerlicatumot 
képz'-: ebben is benn foglaltatìk a’ copula; p.o. az ntyám 
a’ kertben van, tagadólag: az atyám nines ìtthon; a’ 
hol hegyek nincsenek, ott völgyek sincsenek sth. 

A’ mondatokra nézve megtörténhetìk, hogy, midôn a’ 
subiectum egy személyes névma's , mivel ez ki is morad 
hat, n’ subiectum és copula a’ praedicatmnban foglulta 
tik; р. 0. ìrt=6 iró volt. Másszor megtörte'nhetik , hogy 
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a’ subìectum e's praedicatum névmás ; p. 0. ez az (hoc est 
illud), vagy Végre ha а’ subiectum névmás elmarad , egy 
főnév (v. társnév)-praedieatumban foglaltatik a’ copula; 
p. 0. kár=ez ka'r , c’ ess dommage! 

2. А’ mondatok alakjok- és anyagjokra néz 
ve különfélileg szoktak osztályoztatni. a) Alak 
jokra nézve elbeszélők-, oI1ajtók-, kérdők-, paran 
csolók- vagy felkiáltókra ’s gyakran egy ugyan 
azon mondatban több alak válthatja f'el egymást; 
p. 0. Ьа ez ngy van, melly szó elégséges a’ szo 
morúság festésére? (elbeszélő 's kérdő alak); b) a 
nyaára nézve a” mondat e gyszerú', ha csupán 
subiectum és praedicatumból áll; vagy összetett, 
midőn két, vagy több mondat egybeküttetik. E 
zek mindegyike lehet ollyan , hogy benne а’ sub 
iectum és praedicatum minden közelebbi megha 
tározás nélkül kiképezettlen állnak, vagy kiképe 
zetten viszonyaik, tulajdonságaik V. egyéb okok, 
feltételek , környületek felhordásával kiszélesítve. 
Az összetett mondatok annyifélék lehetnek, a” 
mennyi а’ viszony két vagy több mondat között 
lehetséges, ’s mivel ezek kötszók által jeleltetnek 
meg, mennyi kötszó van a” nyelvben, mellyek 
közől némellyek két vagy több mondatot kötnek 
össze, mások csak kettőt, ’s itt már а’ periodusról 
szóló tan kezdődik, melly inkább az Ékesszólás 
ba tartozik, mint nyelvtanba. L. Adelung’s Deu 
tsche Sprachlehre. 5. Auflage. Berlin u. Wien 
1803. 349. l. 

3. A’ melly számban áll a’ subiectum, abba 
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kíván tétetni a” praedicatnm is, а’ copulával e 
gyütt. Ez minden nyelvekkel közös szabály; p. o. 
а’ magyar jó Какова-а’ magyarok jó katonák stb. 

Az egyes számban álló collectiv értelmü nevek u 
tán többes szám következik; р. 0. minditthon vagyunk; 
sokan a’ vétek csábjaitól elbájoltatnak. b) több össze 
kötött subiectumszó után is többes következik; p. о. а’ 
Dunn. Tisza; Száva és Dráva Magyarország fő folyói 

(sunt). Az ő fia és öcscse rosznk kezdenek lenni. Ez e 
setben állhat egyes is; p. o. mens et ratio et consilium in 
senìbus est: az ész, okosság és tanács az öregekben van. 

Áll -ez akkor is, ha a’ (magánálló) személyes névmá 
sok köttetnek össze, t. i. ezek után is többes következik, 
melly aztán a’ személyek jelesbikéhez igazíttatik (az első 
a’ második- 's harmadiknál, а’ második jelesb a’ harma 
diknál); p. o. si tu et Tullia, lux nostra Valetis, ego et 
svavissimus .Cicero valemus: ha te, és Tullia, szemfé 
nyem, egészségesek vagytok, én és а’ kedves Cicero e 
gészségesek vagyunk. 

29. _ 
А‘ MONDAT RÉSZEINEK ELRENDELÉSÉBŐL. 

1. A’ nyugalmasan előhaladó mondat részei 
nek ezen elrendelése egyedül természetes: sub 
iectum, copula, praedicatum (a'kapcsolatnakugyan 
is az összekötendők közepett kell állnia); vagy, 

‚ lla а’ praedicatum tárgyával együtt áll egy igében: 
subiectum, ige, Végül ennek tárgya. E’ rendet 
több nyelv követi. A’ magyarban elül áll а’ sub 
iectum , erre következik a” praedicatum , végül а’ 
copula, vagy: a” tárgy, subiectnm, ige; p. 0. a9 
tavasz kellemes (der Frühling ist angenehm),1 
gyermekeimet szeretem. 
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Hanem а‘ magyar а’ mandat mindenik ré 
szét annak elejére teheti , azt kiemelheti , ha t. i. 
a’ nyomaték reá esik, ’s ekkor is а’ szerkezet 
szabályos, de az értelem а’ nyomaték szerint Vál 
tozik. Igy mondat elejére teheti: 

а) az igét; p. о. megverték az oroszok а‘ 
lengyeleket. Ugy látszik, ez fóleg akkor történik 
a) midón kérdezünk; p. о. irtál-e már öcsédnek’! 
ß) ha intve, dorgálva v. kérve szóltunk, felhivunk 
"alakit; p. 0. féljetek gonoszok akkor is, ha nincs 
nyomotokban üldüzó’tök! stb. 

Ь) а‘ társnevet, mint praedicatumot, ha t. i. 
ez nyomatékos; p. о. nagy az én bünüm; hidegek 
az éjszakák; fólcg kérdéseknél: nehéz-e ez а’ 
munka@ 

c) az ige tárgyát (obiectum verbi); р. о. a.’ 
lengyeleket megverték az oroszok; a’ nyomaték 
nevekedik, ha а’ mondat így szerkesztetik: a’ 
lengyeleket Verték meg az oroszok. 

d) a’ határozót vagy kötszót; р. 0. te gn ap 
megverték, V. tegnap Verték meg az oroszok а’ 
lengyeleket; ha megverték az oroszok а’ lengye 
leket: béke lesz. 

Egy забил! a’nyomatékos szó mindig a’mon 
dat elejére siet, egy vele átellenben, ném ritkán 
ellentételesen álló eszmétól nyomatván, melly а 
lattomban éŕtetik, ’s mellynek hatása egyenesen 
ez ellen van irányozva. 

I Vegyiinky fel példaúl itt еду mondatnt Stancsics 
nyelvészeléböl (l. 75. 1.): tegnnp megfürödtem а’ Dumí» 
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ban. E’ mondat szavaiügy változhatnak el: а) megfüröd 
tem tegnap a’ Dunában-ilt a’ cselekvés kitüntetőleg 
áll egyéb tegnapi eselekedetim felett, ezért megy előre 
a’ cselekvést kifejező ige: megfürödtem. b) tegnap meg 
fürödtem vagy fürödtem meg п’ Dunában -itt a' fiirdé 
ideje a'll kitüntetőleg а’ többi idő felett, ’s ennyit tesz: 
épen tegnap , nem tegnap előtt , vagy ma fürödtem meg. 
c) a’ Dunában megfürödtem v. fürödtem meg tegnap-itt 
a' fürdés helye áll kitüntetőleg, más fiírdőhelyeknek ellené 
ben, t. i. a’ Dunában, nem а’ Tiszában stb. Láss illy pél 
dát: Pracktische ung. Spraehlehre v. J. von Márton. Wien. 
1820. 111- l. 

зо. §. 
А’ NEVEK ELRENDELÉSÉRŐL. 

A’ szórend második szabálya ez: azon sza 
vak, mellyek csak egy gondolat kifejezésére szol 
gálnak, egymástól el ne választassanak. 

Ezt előre bocsátván az izkéről mindenek e 

lőtt megjegyezzük, hogy ez mindig a’ főnév előtt, 
‚ 's ha ezt társnév előzi meg, ez előtt áll; p. 0. а’ 

gyermekek tanulnak, a' rosz gyermekek nem ta 
nulnak. Midőn társnév gyanánt több sző áll а’ fő 
név előtt, mind ezeknek is elibe tétetik; p. 0. az 
N. halála által megürült, B. megyében kebelezett, 
n-i mázsálő hivatalra kinevezett N. N. — А’ 

határozatlan egy, nyomosítás végett a’ társ- és fő 
név közé helyeztetik; p. 0. derék egy ember. 

l. A’ főnevekről. Két vagy több főnév, egy 
más mellett állván: а) egyik vezeték, а’ másik ke 
resztnév; p. о. Nagy Endre, Bolla János stb; vagy 
b) egyik а‘ másiknak magyarázatára hozatik fel, 
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vagyís appositioban áll. A’ тамады, hivatalt, 
müvészséget, mesterséget stb jelentô nevek mind 
appositioban állnak; p. 0. József császár, Kopácsy 
József primás , Ferencz diák, Pál apostol, István 
gazda, János mester, anyám asszony, sógor asz 
szońy, Fanni kisasszony, Gyula urfì Stb; vagy с) 
birtokviszonyban álluak; р. 0. а’ császár embere 
stb. 

Ezeket eló’re bocsátván, világòs hogy а) а’ 
keresztnév utána áll а’ vezeték- vagy családnév 
nek; b) az app0siti0ban~az értelmezó’ név az ér 
telmezetmek; с) а’ bìrtoknév а’ birtokosnak. 

Egyébiránt, mint már megjegyzök, némelly appo 
sitìoban álló neveknél az e'rtelmezö szó a'll eliil: szíiz 

lea'ny, özvegy asszony. 1. 5. §. A’ bìrtoknév is a'llhat e 
lül: embere a’ császa'rnak. l. 4. 5. 

2. A’ társnevekró’l. A’ társnév rendszerint a’ 

fó’név eló’tt áll; р.0. te becsületes ember vagy; de 
állhat utána is: а) ha а’ fônévröl valamit nyomo 
sabban mondunk , melly esetben a’ társnév prae 
dicatumúl áll; р. 0. az Isten mindenható; az est 
hüvös; vagy b) appositioban áll; p. 0. Vettem lo 
vat pedig szépet. 

Ha fönevek lársnévl’íl állnak: mindîg a’ fönév elìbe 
kìvánnnk helyeztetnì; р. 0. VRS vesszö, posztó nadra'g, 
borju hör. Ez áll а’ számnevekröl is: hat forint, nyolcz 
arany tb. 

3. A’ számnevekról. Midó’n- а’ számneveknek 

összeadás (additio) fekszikalapul, a’ nagyobbik 
szám, elibe tétetik а’ kisebbiknek; р. 0. huszon 
egy, hatvan kettó’, negyven egy. Igy történik ez 
а‘ gürög, latin ’s franczia nyelvekben is, de el 
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lenkezó’leg а’ németben , hol а’ kisebbik áll elül; 
pio. ein und zwanzig stb. ——- На а’ számlálásban 
alapúl а’ sokszorozás (multiplicatio) fekszik: a’ 
kisebbik szám megy elôre; р. 0. ütször hat, nyol'cz 
szor tiz stb; két száz; (egy) ezer nyolcz száz sth. 

4. A’ személyes névmások, midó’n igékhez 
függedve ezeknek szeme’lyeit képzik, ki is tétet 
hetvén (1. 17. az igének elötte , vagy utána áll 
nak а’ nyomaték szerint, t.i. ha a’személyre esik 
а’ nyomaték: elótte állnak az igének; р. 0. én bi 
zony tudom; ha рейд‘; az igére esik а’ nyoma 
ték: utána állnak> az ige'nek; р. 0. `nem tu doin 
biz’ é n. Ez utóbbik eset eló’fordul а) az illy $26 
lásformákban: nem igaz , mondom én = il n’ est 
point vrai, dis-je;b) a’kérdésekbenzhogy’tudsz te 
olly jól aludni@ ç) а’ parancsot, kivánságot, feltételt 
kifejezô mondatokban; р. 0.1nenj te; bárcsak tud 
nám én is! Azonban ez esetekben is állhatnak е 

lótte az igének; р. o. te_menj; bár csak én is tudnám, 
t. i. mindig а’ ńyomaték Vétetik еще}: elrendelé 
sénél tekintetbe. 

31. ё. 
l (Folytatás.) 

А’ RÉSZECSKÉK ELRENDELÉSÉRÖL. 
1) А’ határozók az igének vagy társnévnek 

rendszerint elibe tétetnek; p. ò. 'nagyon hasznos, 
igen kellemes , szépen irsz; de állhatnak utána is, 
p. 0. tanulj jól, irj szebben, irhatnál szebben is; 

. а’ jámborság hasznos nagyon. 
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A’ mi az ìge'kkel összekò‘ttetni покой hatámókat 
(l. 23. §. 3.) különôsen illeti, ezek is az нём: szabályt 
követik, t. i. rendszerint az igéhez kötve ennek elötte 
állnak; р. o. megeszem, levetem, kiv'iszem, vìsvsza adorn 
stb; de az igétöl el is válhatnak “') ’s ekkor is elôt 
te állnak az igének, ha ezekre esik a’ nyomaték, kiilön 
ben pedig annak utána a'llnak; p. 0. meg akarta öt ver 
ni; k i takarodjál; e llnenj; viss zavìdd; me g bocsässak-e 
nekil visznnt ugyanezen esetekben utána ríllnak: edd 
m e g , vidd vi ssz a; mikor keltél fel? hány óraknr fe 
küdtél le? Többire mindig utána :illnak az igének, ha 
kérdô névmás van а’ mondalban; p.o. ki dobott me g, e 
lötte fill pedig szükse'gkép, lnidön csupnsz igével kérdünk 
v_felelünk; p.o. megdobott? igen is meg шт egdobott. 

l 2. A’ tagadó szócskák mindig az ige elótt áll 
nak, tübbnyire közvetlenl'íl; p. 0. nein akarta el 
venni; ne vedd el; el ne vedd; ezt se vedd el; 
ne ezt Vedd el; nem az én hibám volt; nem Bécs 
ben esinálták órádat. A’ heberben is kevés kivé 

tellel а‘ negatio mindig küzvetlenl’íl az ige eló’tt 
áll. Olvashatni igy is helyezve: nem bolonddá 
tette-e Isten а’ világ bülcseségét’! 1. Cor. 1, 20. 

‘) E1. az elválás “Не; akkor történik meg: a) ha a1. összetéte 
les igén kivül még еду jö oda; р. о. ki kell ezt ti ltani 
v. а’ nyomaték szerint: ezt kell kitiltani; fel van már ez 
is irva; meg fogod látni; ki покой a' falurajárni, 
v. а’ fnlura покой kijárni; meg akarták fo gni stb. b) ha 
olly szócskák jónek а’ mondatba, mellyeknek az ige elôtt 
állni eh'íjoguk van, minók a’ tagadó szócskák; p. о. el nem 
fogom mulatni; ki nem állhatom а’ füstöt; meg ne 
mondd sth. с) ha egy particulánnk helye tüstént а’ nyoma 
tékos „в után мак, ’a maga az illy határozó nyomanékos; 
p. o. meg is ve n né, el is adná. Ugyanezen esetekben 

‘ гёНК el az igétôl az elébe kitett személynév is; p. о. én 
nem akarom, e'n is láttam sth. 
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3. A’ névhatározókról. A’ független névhatá 
rozók rendszerint utána tétetnek а’ névnek; p. 0. 
két szék között pad alá esett; pénz nélkül sze 
gény az ember; azonban némellyek előtte vagy 
utána állhatnak , p. o. túl a' Dunán , a’ Dunán túl; 
keresztül а’ házon, a” házon keresztül stb. 

Jegyzet. Mikor а’ névhatározók birlokviszonyban 
állnak a’ névvel, ugy szerkesztethelnek mint я’ főnevek 
ről mondók. 30. §. 

4. А’ kütszók, és közbevetők rendszerint az 
első helyet foglalják el а’ mondatban, de ez utób 
biak állhatnak annak közepén is; p. o. ha jól ta 
nulsz, hasznát veszed; jaj az istenteleneknek! 
sokan, beh kár! elfelejtkeznek magokról. 

Az is kötszó mindig azon szó után tétetik, mellyen 
а’ nyomaték fekszik, vagyis melly а’ mondatban legin 
kább hangoztatik; p. o. én is iszom veletek; veletek is 
iszom én. A’ latin 's német (etiam, auch) mindig a’ nyo 

„ matekos szó elibe teszi е’ kötszókat: auch ich werde. . . 
etìam ego Vobiscum... auch mit euch werde ich... e 
tiam Vobiscum stb. 

A’ átt-is , Iza szinte-is , lla nem-is (bár-is, ha 
bár--z'sj ngy rendeltemek el, hogy a’ ha, hanem, ha :zin 
te stb elibe tétetnek a’ nyomatékos szónak, mellyet az is 
nyomban követ; p. o. ha elmennék is; ha займа’ oda men 
tem volna is; ő nem csak szegény, hanem szerencsétlen is. 

A'köznyelven gyakran hallható, nyomosító ám, min 
dig a’ határozott ige után tétetik; р. о. ott kell a'm len 
ned; ha illyen a’ mondatban nincs, ’s csak értetik: an 
nak helyére; p. o. ott voltál-e? ott ám; eljűsz-e a’ vásárra? 
el (megyek) ám. 
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HABMADIK SZAKASZ. 

А’ SZÓVISZONYRÓL. 

32. §. 
ELÓLEGES, ÉSZREVÉTELEK А’ зждчцщыувбь, 

’S А’ VARASOK NEVEINEK RAGOZASAROL. 

А’ fogalmak különféle viszonyokba léphetnek 
és lépnek. Ezen értelmi szinezeteket, vagy a’ f0 
galmak viszonyaik szerinti módosulatit mi ma 
gyarok bizonyos szócskákkal jeleljük meg, mely 
lyek közó’l némellyek önállólag, mások'a’ szóhoz 
forradva használtatnak. Amazokat а’ grammaticu 
sok viszonyszócskáknak , emezeket viszonyragok 
nak nevezék el. (1. Nyelvtud. pályam. I. küt. Сза 
tónál. 4'7.1.)-—-А’ viszonyszócskákat legyeńelég itt 
csupán еп1111е11ет(1. egyébaránl: 26. Sokkal 
Igehezebb egészen tisztába ь16111 е2 utóbbiak iránt, 
mert ezeket а’ nyelvszokás, fôleg idiotismusaink 
képzésében igen sokfélileg alkalmazá, ’s bizonyos 
szabályok alá nehezen vonathatnak. ’Sigy а’ 1111 
tükéleteset, kimerító’t ezekre nézve is mondhatni, 
а’ szótártól, melly а’ 11е1112е1Ье11 megfogamzott, ’s 
magyar ajkon megtestesült, korunkiglan fenma 
radt minden eszmét ’s fogalmat hozand , várjuk. 

Annyi bizonyos , hogy ezeket, eredeti értel 
mükbó’l kiindulva, а’ már talán évezredeken által 
képzó’dött nyelvben, különfélileg találjuk alkal 
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шамана, ’s ezen alkalmaztatásuknak igen mé 
’ 1уеп fekvó’ okait, alapjait napf'ényre hozni —— ez, 

gondolom , minden , а’ mit itt tenni szükség. 
Midön еду szó a’ viszony szerint, mellyben áll, bi 

zonyos módon hajlíttatik (domini, domino, dominum Stb) 
‘ладу. mint nyelvünkben, bizonyos гады nyer, azt $26 
kás mondani, hogy más szó kìvánja a’ casust, a’ ra 
got (regitur ab alìo), holott ez csupán a' viszonyból 
származìk, mellyben valami lenni gnndoltatik. L. Ade 
lungs Deutsche Gramm. 536. és 587. §§. 

Az is bizonyos, hogy használatuk körül nagy 
értelmi pontosságot, szabatos‘ságot, szoros logicát 
lehet észrevenni, ’s lnabár egyik viszonyragot 
használhatni is a’ másik helyett némelly esetek 
ben , mégis ez többnyire csak arra штат, hogy 
а’ fogalmak viszonya igy vagy amugy módosulhat. 
Csak a’ honi várasok, faluk, puszták nevei, ’s 
még némelly nevek ragozásában nem lehet elsô 
tekintetre ez értelmi pontosságot észrevenni. Ezek 
t. i. а’ behatás viszonyában (ha, be) felhatóval (ra, 
re) kivánnak ragozrtkatni , а’ benmaradáséban (ban, 
ben) állapítóval (п, оп, en ön) я“)‚ а’ távolodáséban 

’ (tól, tó’l) lehatóval (1151, 161); р. o. Budára, Budán, 
Budáról; Futakra, Futakon, Futakról, 110101110 
gice=` Budába, Budában, Budából stb látszik he 
lyesebbnek. 

’S e’ szabály szerint kivánnak a’ honi vára. 
sok, faluk, puszták nevei ragoztátni Майн ’s .el 

*) Némellyek, “Не; az Iy és r végzetüek-n (on , en , ön) és 
ban, ben helyett, tt (ott, ett, (т, йи)-е1; р. о. Gyárött 
(Györbcn), Kolosvártt v. Комнаты, Vásárhelytt v. Vá 
sa'rhelyett „Szathmártt, Pécsett а“). 
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 _ ` i:`¿|-„ 'gr-ln-

аппуйга9 hogy az т, п,пу-пуе1 végzó’dó’kre gramma 
ticáinkban kijelelt szabály, miszerint ezek: ba 
be, ban ben, ból bó’l-t kivánnak, sincs kivétel 
nélkül. Igy moudatik: Szó’nyre, Bónyre, Tetétlen 
re sth а’ kivétel ellenére (l. а’ Debreczenì gramm. 
220 _ 222. 1ар.). Az z' és и hangzókon, valamint 
а’ ‘ой/г és ur Szókkal végzódó’k is , habár felveszik 
is némellyek а’ ba, be, ban, ben, ból , bó’l ragokat, 
hajlanak az átalános szabály küvetésére. 

Az z', u hangzón ’s a’ va'r- és ur-ral ve'gzödök kétké 
pen ragoztatvnakz Apatiba, -ban, -ból v.Apatìra, -in,~ról; 
Ujfalura, -un, -ról v. Ujfaluba, -ban, -ból; Györbe, -ben, 
-bôl vagy Gyôrre , Györött, Györröl; Kereszturba, -ban, 
-ból, v. Keresztúrra, Keresztnron (v. -urott), Kereszturról 
Stb. A’ végzetüek közôl nélnellyek: ba, ban, ból-t (Baj 
ba, -ban ‚ -ból), mások: ra, on, ról-t vesznek fel (Gyulaj 
ra, -on, -ról); Tokaj рейд: Tokajra vagy Tokajba stb 

Azonban tekintvén a’ nemzeteknél azon 6s 
мы“, melly szerint а’ várakat, várasokat ma 
gas helyeken, halmokon, hegyeken e'píték (v6. 
heber. bamah = агх, castellum in monte exstru 
ctum ’s а’ ném.Burg és Berg szók etymonját),mely- 
lyekre felmegy, mellyek en áll, nyugszik, mely 
lyekró’l lejó’ , leszáll az ember, e’ látszatos gon 
datlansága is elenyész а’ nyelvnek. ’S mi más ok 
ból térnének el a’ halom szóval összetett várasne 
vek (Kóhalom) az т, п, пу-пуе1 végzó’dó'k szábályá 
‘(Я olly világ0sa‘n,_mint hogy а’ halom (collis) szó 
tól а’ magasság _fogalma elválaszthatatlan@ Ebbó’l 
világos, hogy а’ honi várasnevek ragozási különb 
Ségének okai épen nem шок, mellyek а’ debre 



32. §. видимом ‘s vÁnAsNEvEK RAGozA'sA. 241 

ezeni grammaticusok мы (az idéztem helyen) 
felhordatnak, hanem a’ kijelelt egyetlen , ’s min 
den ebbeli különbséget а’ küvetkezetes gondolko 
zás szült, midôn а’ magasb tájakon fekvô helyek 
neveit felhatóval , ’s ezt egyszer megszokván több 
alantabbit is azzal , ’s csak keveset Юга а’ nemzet 
behatóval ragozandónak; melly küvetkezetesség 
Végre világos а’ várak (V. várasok. ’s helységek) és 
megyék küzös neveinek ragozási különböztetésé 
bó’l is. Igy p. 0. Tolnára, Tolnán, Tolnáról, midó’n 
helység neve; Tolnába, Tolnában, Tolnából mon 
datik, midó'n а’ vármegyeé. 

Többire, иду látszik , hogy a’ felhozott októl függó 
ragozási mód, a’ vvárasok neveinél messzehb terjed, ’s illy 
szólásmódok: dìaetára '), törvényszékre mennì, arról 
haza menni, azon jelenlenni stb svinte abból értethet 
nek meg, тег‘: a’ föld szinénél magasabbak. Una temen 
cunctîs procul e minet una diaetis. Stat. Ugyanez okból 
má nemzetek is Еду szólanak; heber: al (ain) beth jaj = 
`lehovah házán (е’ helyett házában) énekelnì. Jesaia's 38, 
20; t. ì. mert Jehovah temploma Zion hegyén a'llotr; ném. 
auf der Stube, auf dem Saale e’ helyett: oben in der 
Stube. 

A’ ném. auf praepositio használatáról következôt 
jegyzì meg Adelung (már idéztem Grammatìcája 314. l). 
Tudniillik használtatik: '1)wenn die Bewegung nach einem 
höher gelegnen Orte gerichtet ist! auf den Berg steigen 
stb. 2) Auch in vielen andern Fällen, vermuthlich sofern 
der Ort ehedem wirklich als höher gelegen be 
trachtet werden konnte: auf das Rathhaus, auf 

")4 Diaeta, дбшш sajátlag; ebe'dlöhely (asztal); ételben való эта 
bott rendtartás; nálunk országgyülés. l. Moln. Lex`. ung. 

16 
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die Universität, auf das Dorf gehen stb 3111; 1111 13 11101111 
~ juk: városhäzra (v. -ba v. -1102)‚ postára, nniversitásra, fa 

lura menni stb. 

A) 

VISZoNYRAGoK А’ [ma YBEMoZDULA’s 
JELELESERE. 

33. ё. 
RA, RE. 

E' viszonyrag eredetileg pnszta 100251131, 1011 
gést (mint maga a’ nyelv felett f'ekvó léget resz 
kettetó' vibrans —— 1‘ betü) tehete , melly jelen 
tésból aztán a’ valami felé fordulás, hajlás (con 

 

vei'sionis in) ’s Valaminek külszinére a) fel- vagy 
b) lehatva (rá) = sursnm ех 1000 inferiore, hinauf 
anf (etwas), v. deorsum ex 1000 011111010, hinab 
auf (etwas), haladó irány értelme (Sensus directio 
nis) fejlett ki. i 

A) A’ mozdulás fogalma 1) azon eszme jele 
lésére módosul, melly szerint a’ dolog valami felé 
hajolni, 1111111 mondatik; p. 0. 1032111 hajlik, félre 
1111 kalapja Stb, átható igékkel: bünre kiszt, jóra 
tanít, int , oktat, üsztünüz , kényszerit, 320111 
(stringendo vult, 001111101 inclinare ad) stb. —— E’ 
pont alatti értelemhez közelít az, melly szerint a’ 
fentebb álló dolog Valami alantira csüggeni (im 
minere) gondoltatik; p. 0. silány termést hoztak 
az árokra diìlö füldek (az árok alantibb , mellyre 
csüggeni gondoltatnak a’uf'üldek); kutra, folyóra, 
forrásra, Vállura, vizre (melly alább áll a’ föld 
szinénél ’s mellyre hajol az ivó) hajtani barmait 
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stb. Ide tartoznak ezek is= napról nupra, idöról 
idó’re, óráról órára (а’ képzeletben felsöbb foko 
zatról alantibbra szállva), rendrôl rendre Stb. Kü 
zel áll e’ fogalomhoz az, melly szerint egy dolog 
másra mintegy támaszkodni (se ad eam арр11са 
re, acclinare) mondatik; p. o. jobbra, balra, 01 
dalra. áll , hátra állj ! а’ kapm'a , ajtóra állott = ad 
portam; "ü. ad latus, ad dextram, auf der Seite 
stb. 2) A’ fordulás eszméje annak jelelésére al 
kalmaztatik, miszerint а’ dolog állapotjából lnásra 
fordulni (átmenni) "agy ferdittatni mondatilf; p.0. 
а’ Világra lett, született; sorsom jobbra fordul; 
szerencsémre `1652 (quod Venias, hoc mihi conver 
titur in fortunam); egészségére, becsületére válik. 
Ide tartozik azon tünemény is, melly szerint az 052 
lást, osztást, türést, vágást , darabolást, aprítást stb 
jelentó' igék mellett, miután az osztás-aprítás ál 
tal a’ dolo‘g más állapotba átvitetik, а’ miséget je 
lentó’ szó е’ viszonyraggal ragoztatik; р. 0. а’ ter 
mészet három országra, mindenik- ismét nemekre, 
fajokra oszlik, osztatik; а’ nemzet pártukra 52а‚ 
kad; leesvén órám, üvege négy darabra türött stb. 

B) A’mozdulás bizonyos czélra vitetik (irány, 
directie). Ez l) иду alkalmaztatik , hogy а’ dolog 

`a’ czélhoz mérve arra valónak, képesnek, kész 
nek, alkalmasnak, jóuak ’s viszont: képtelennek 
ь rosznak stb egyszerün kijelentetik; pfo. jóra 
való, mindelu'e képes , semmire kellá. 2) A' cse 
lekvés czélra vitetik, intéztetik, irányoztan'k; р 0. 
11а2а111епб1‘е , indulóra dobolnak a’ katonáknak 

16 ’ 
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menyekezó’re (meny ikezészkötés a’ czél), telne 
tôre, bucsúra *) (fine conseqnendae veniae, di 
missionis poenarum) menni; nyulakra, ó’zekre 
vadász, ló'döz (nyulak а’ vadászás czélja), szert 
tenni pénzre (medium adhibere ad íinem dein as 
seqni), Isten dicsó’ségére tenni stb. Ellenséges ér 
telemben ide tartoznak: а’ francziára ment; а’ 
tûrök nyakára indnlt (contra), reám támad = in 
snrgit contra. me (adoritur). 

A’ czél vagy irány átvitetve’n az idôre , kije 
leli az idôpontot, határt, mellyben valami türté 
nik; p. 0. mára vártalak (ma а’ terminus), estére 
jüjj hozzám; folyó hó nyolczadikára megyénkben 
nagy gyülés hirdettetett (а’ hó nyolczadika а’ ha 
tár). Ide tartozik ez is: minden esetre (in omnem 
casum se. deíigitur terminus, sive hic, sive ille 
casus emergat). ` 

3. А’ hatás а) felf‘elé történik (sursum ex); 
p. 0. ágra kapaszkodott, felült a’ kocsira; akasz 
tófára küttetett вы), felgerjed , haragszik, boszon» 
kodik, fulaszkodik valakire; vü. ascendit ira ex 
naso ejus instar fumi. 18. Zsolt. 9. V. Hivatalra е 
meltetett, magasztaltatott stb. b) lefelé (deorsum 
ех), t. i. а’ mozdulás valamire lnint alapra vitetik; 
p. 0. székre ül, ágyra (löl, füvényre épit, füldre 
esik, lábra áll (М!) mint alap), botra támaszkodik; 

") Виши, а" bacs-ät (v. bulcsu bolcsát) igéhez vonatkozik, 's 
ennek ‘e'rtelmére nézve = dimissìo poenarum. Dimitte nobis 
peccata nostra: bocsásd meg а‘ mi ‚интим, mondatik 
n' mìalyrínli'órm. l 
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illik huszárra a’ zsinóros veres nadrág ( а’ nadrág 
a’testen, mint alapon 1. az íllz’k jelentését а’ 1'7-dik 
etym. jegyz.), mentéjét ülti vállaira. 

Az alap fogalmából indulva lehet küvetkezô 
ket is kifejteni. аа) Pálra szép liivatal ruháztatott 
(Pál а’ hivatal Маша), tapasztalásra építeni, támasz 
kodni (a’tapasztalás az alap), szemeimre jütt az á 
lom (melly felülröl jöni, Istentó’l küldve képzel 
tetik, а’ szemre mint alapra: incidit in aliquem 
sopor), más pénze're iszik (а’ pénz az alap); szemé 
re vetni , hányni, lobbantani hibáit (а’ szemérem 
helye levén а’ szem , alapra vettetni mondatik a’ 
hiba, а’ megszégyenítés végett); tactusra lejteni 
(lejtés alapja а’ tactus); pipára gyujtani (а’ pipán 
mint alapon tůrténik а’ gyujtás) stb. bb) az alap 
fugalmából értelmezendó’ az is , miszerint еду do 
log mással — mint normával, mellyrôl leképez 
teték, melly tehát létének alapja, példánya--ösz- 
szeilleni mondatik (convenjentia rei cum- alia), vò. 
lat. ad morem , auf die Art; р. 0. paraszt módra 
szilajkodik; kényére éli világát (kénye a’ norma, 
alap, minta, mellyre viszi, mellyhez szabja éle 
tét),Isten ke'pére tere‘mteték az ember (Isten képe 
a.’ minta); Nero példájára kegyetlenkedik; apjára 
ütütt a’ gyermek (aJlhhoz hasonlít); cc) ha jól látok, 
innét foly ki hatgáre‘zói értelme (in mod'um , quo 
modo’! hoc moda); р. о. fojtóra, bokorra, csomó 
га kütlli =-= bokrosan; végre (demum), utóljára 
stb: alacson l’nódra. bánt velem (hogyan). dd) az а 
lap értelmébó’l щит ki azen használata is,` mi 
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s_zerint az okról (de canssa) mint alapról mondatik; 
р. 0. szavaimra megindult (szavaim a’ megindulás 
ока), а’ váratlan feleletre elnémnlt (a’ Váratlan fe 
lelet az 0k, mellynek küvetkeztében elnémult), б 
seinek érdemeire büszke; a’ tréf'ára elnevette ma 
дат; és ee) az árról is (de pretio) mondatik: száz fo 
rintra tartja lovát, de én ötvenre sem becsülöm. 
ff) a’ foglalkodás tárgyáról mint alapról (a’ rámoz 
dnlás értelmében); р. 0. а’ tudományokra Veti fe 
jét (er verlegt sich auf die Wissenschaften), keres 
kedésre , ivásra adja magát. gg) a’ küvetkezmény 
ró’l mondatván szinte az alap értelméból f'ejtege 
tendo, miszerint ez az elôzményre mint alapra 
állíttatik; p. o. az ürümre szomorúság következik; 
erre az türtént; tánczra jaték küvetkezett; kérdé 
semre jól felelt; kértemre megjelent. hh) a’ szám 
ról; p. 0. tiz emberre tálalni; еду munkásra na 
ponkint ogy forintot számit sth. ii) az idó’ró'l ’s 
tartósságról (Dauer); eleség tiz napra; megjó’ két 
hétre. ` 

C) A’ fordulás és irány értelméböl (ex signif. 
eonversionis et directionis) továbbá kifejlett még 
a’ valami felé nézésé, valamire ügyelésé (est par 
tícula ad aliquid respicientis, spectantis aliqnjd, 
rationem habentis alicuins rei); р. o. jobbra néz 
(innét a’ ńe'z, „джаз! határozóvali használata, 
melly gyakran el is marad in Beziehung, Hinsicht 
auf, p. о. Salomo maior erat omnibus terrae теф 
bus sapientia et divitiis (ahh): bölcseségre ’s gaz 
dagságra nézve; az idei gabona fej'ére (nézve) nem 
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igen jó), balm tekint, vigyáz magára, figyelmez a’ 
szóra , hallgat beszédemre , vár valakire (vár, vir 
ad , vir-asz-t, vir-ul gyökerekben a’ világosság fo 
galmából (vö. heber. or = lux) kifejlett nézésé is 
megvagyon; а’ vir-ul , Virág stben pedig а’ nüvé 
nyekre viteték át); а’ léleknek Valamire ügyelését 
fejezvén ki (vü. attendere animum ad aliquid); а 
pámra gondolok; а’ gyünyörteljes órákra, mely 
lyeket kürüdben tülték, ürümmel emlékezem visz 
sza; gondod legyen а’ szegényekre stb. Mivel 10 
vábbá а’ valamire ügyelés- és gondolással а2 ügye 
kezet van rendszerint üsszekütve (meditari, moli 
-ri = гери1а1’е, 1‘е5р1сеге): innét а2 iigyekezet, ké 
szülés jelelésére is fordíttatik; p. 0.1'innepre, harcz 
ra készül (meditatur, molitur-:denkt auf etwas). 
Ide tal'toznak az esküvés forlnulárjai is: Istenem 
re! (1. 1. mondom , állitom , eró’sítem , tagadom); 
égre, füldre, ó’se szakállára, Allahra. esküszik; 
lelkemre, becsületemre mondom stb, t. 1. az eskü 
vésnél, ’s bizonyításoknál а’ személy vagy dolog 
felé fordulunk, arra nézünk, ügyel'l'ìnk, melly ál 
tal esküszünk, bizonyítunk. 

Többire e’ viszonyrag néha, ’s ugy látszik, 
beszédbeli pontatlanságból tétetik а’ helybe beha 
tás jelelésére: korcsmára megy, tümlöczre vette~ 
tik, e’ helyett: korcsmába, tümlüczbe. На ezek 
nem а’ hely magassá'gából, а’ szsöretse’gre , allem-a, 
bara’tsa’gra , ha'zassa’grçz le’pm‘ Szólásmódok pedig 
nem inkább еду ó’si szokásnál fogva az alap 151101 
111ёЬб1 f'ejtegetendó’k-e’.l nem tudom; de mondatik 
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igy is: korcsmába menni , barátságba stb lépni. _ 
А’ ragozás per hypallagen türténik ezekben: Vas 
ra vereté, lánczra füzé а’ rabokat, pórázra köté e 
beit stb ezek helyett: газа‘; veretett, lánczot fü 
zött а’ rabokra, pórázt kötütt ebeire, vü. civita 
teln misernnt in ignem, e helyett: ignem in civi 
tatem. 

 .43 .AB  ,EB
А’ ba, be viszonyrag valaminek beljébe való 

behatást jelent lat. ’s ném. in с. accusativo; gör. 
sig (in-etwas-hinein); р. o.vízbe esik, templom 
ba megy, tömlüczbe hurczoltatott за). Mondatik 
állapotokról is, mellyekbe jutunk; p. 0. hivatal 
ba lép; а’ varga а’ tudóssal egy rangba nem tétet 
hetik — а’ lélek állapotait illetóleg: búba merül 
(а’ bú mint ár fogatván fel), kétségbe esni (in du 
bii statum incidere); lánykába szeretni (s’ amou 
racher d’ une fille = amoribus in puellam Aimpli 
cari, heber. agab al (ain) stb. Megemlitem ezen 
szólásmódokat is: betegségbe esni (tomber mala 
de), törbe esni (incidere in laqueum), valakinck 
szemébe mondani az igazat (dire d an s la barbe, 
И). laudare in os. Teren.), füstbe menni (s’ en al 
ler en fumée=ire in statum fumi), semmibe ven 
ni Stb; liegyekbe, szó’lôbe menni (közé, mi ugy 
fogatik fel mint bél, belsó’), a’ szegletbe buik, a' 
nádba., szénába (közé) rejteni valamit. 

E’ czikkecskét bezárom, megjegyezvén, hogy 
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а’ kültárgyak felfogásának különféleségéhez ké 
pest a’szólásmódokban különféle ragozásnak lehet 
helye, a’ szabatosság sértése nélkül. Igy: kézre, 
kézbe, kézhez adtam а’ rám bizott levelet, ve'gbe 
v. Véghez vinni а’ dolgot, istállóra V. istállóba küt 
ni barmait. _ Mégis e’ szólásmódokban: kalap 
ját fejébe teszi, тушь o” nekz'gyüró’t keze’be, e’s 
sarut ó' la’baz'ba (ez а’ Müncheni Codexben, Pesti 
’s Erdó’sinél is igy találtatik) а’ ra , re helyett áll. 
L. а’ ban, ben viszonyragnál е’ szólásmódokat. 

35. ё. 
Hoz, HEZ, Höz. 

А’ hoz , без , hò'z viszonyrag hely vagy tárgy 
felé mozdulást, küzeledést jelent, akár megérinti 
azt, akár nem (tendere , vergere ad, zu, nach _ 
etwas —— hin). АИ ‚, 

а) а’ mozdulást jelentó’ igékkel (cum verbis 
motus) ’s nyugalmat jelentôkkel is, ha ezel( а’ 
mozgás viszonyában állnak; p. 0. kuthozv megy, 
hezzám jó’, az ablakhoz szalad; а’ magnes 11111511 
hoz vonja а’ Vasat, a’ kályhához áll, ül. 

b) azen igókkel, mellyek Valamihez közele 
dést, közelséget (küzel а’ házhoz), vonzódást (hoz 
zám szít, vonzódik), ragaszkodást, tapadást (а’ fá 
hoz tapad; а’ világhoz kapaszkodik, ragaszkodik), 
kötést, küttetést, ’s hozzáadást (jászolhoz kütni 
а’ barmot; férhez ада“: а’ leányt, férhez menó’, 
valamit valamihez kötni, vetni, toldani , kapcsol 
ni, csatolni), értelmileg: szokást (borhoz szokni), 
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rokonságot (atyafi, rokon hozzám), hl’íséget ’s а’ 
léleknek valamihez ragaszkodását, hajlását, von 
zódását (kegyes, hajlandó hozzám, hl’í, hlîséges 
Vallásához); vagy ezekkel ellenkezót (kegyetlen, 
hivtelen, hideg, idegen hozzám stb) jelentenek stb. 

c) azon szókkal, igékkel, mellyek Valamihez, 
vagy valami mellé állítást , illesztést, alkalmazást 
jelentenek; p. o. testéhez állítja, illeszti, alkal 
mazza, egyengeti ruháját; ahhoz tartja magát; 
nem illik *) nemes emberhez a’hazudság вы). Innét 
átvitelesen hasonlítást (melly két tárgynak egy 
máshoz állításában, illesztésében , mérésében, sza 
básában áll); р. 0. hasonló Н) menyeknek országa 

1‘) Az ill-:7c convenit, decet "alamint alap e'rtelmére (melly а’ 
nyugvásban (in quiete) "ап; ugyanis ezekkel soroltathatik 
бане: ül, áll, ól (stabulum a stando) hál, hely) , иду hasz 
nálatára nézve is‘egyez a' latin sedeo ebbeli értelmé 
vel: bene sedet humeris tuis imperium. C. Plinii. Caec. sec. 
Cons. Panegyr. Nervae Trajano Aug. C. 10. ’s épen igy 
haszuáltatik а’ fr. séant (sedans) a' seoir igétôl: bienséant 
(decorum , conveniens, honnête); р. o. ll п’ est pas bìenséant 
à un gentilhomme de mentir. Vö. a' német: steht ihm gut, 
~s az ó-ném. jemanden gut sitzen szólásformákat. Az 6.171 
teles jelentés a’ ruházatokról ve’teték: jól áll (illik) neki a' 
kabát. Innét világos használata a’ ra, re viszonyraggal is (1. 
33. §. B .3.). Többire a’ conveniendi, decendi e'rtelem а’ hoz, 
haz, höz viszonyraggal erkölcsì cselekvények helyes vagy 
helytelen (illö, illetlen) voltának jelelésére használtatik. A’ 
felhozott ó-ne'm. jemanden gut sitzen széles kiterjedésiâ 
szólásmódtól függ a' Sitte (erkölcs) szó is, mondják a’né 
met etymologusok, 

""`) A’ hasonlo' és ‘Ефим szóknak e' raghozi (hoz, höz , hez) ‘1 
szonya az összeme'rés, ". egymás mellé állítás fogalmából 
értelmezendô , v. is azon шеи cselekvénybôl, »miszerint 
a’ hasonlítandó anyag a' normához állíttatìk (res metìenda 
vel ad normam faeìenda regulae, seu norma@ imponitur, 
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а‘ mustár maglxoz; micsoda а’ te bajod az enyém 
hez képest’! *), ninos hozzá fogható. 

 

applîcatur), ahhoz méretik. Egyébiránt а’ hasonlo' szónak e 
i'edeti jelentése a’ vágásban , metszésben vagyon, ’s a' ha 
512, hasáb szókhoz vonatkozik. A’hasonlítás fogalma. е'52е 
т1п1 az emberise'g gyermekkori állapotában azon cselek 
vényböl támadt, miszerint egy tárgy а’ másik mintájára 
kifaragtatott, a’ normára tétetvén , ehhez méretve'n az a 
nyag , mellybôl ahhoz hasonló kifaragandó volt Utóbb az 
érzékì hasonlításban észrevett ke't tárgy (a’ minta ’s az u 
tánképzett) közti viszony а’ természet számtalan tárgyai 
közti illy. vìszonyra, a1. értelmì világ illy viszonyaira is 
átvitetett, a’ metszés vágás fogalma megmaradván. Ezen u» d 
t0n fejlett ki a’ mese szó is а’ metsze's (mess) fogalmából, 
a’ parabolák, allegoriák , gnomák jelele'sére, mellyekben 
ke't tárgy egyes tulajdonìra ’s viszonyaira nézve összeillesz 
tetik , minókben állt a' keletì népek bölcsesége. 

") А’ Ícép а’ keleti és nyugati nyelvekben egyaránt ’s külöu а1а 
kokban messze terjedö b-k (bök, bakó, béke), p-k (fr. pique 
1. расшт, pax, pacs helyett рас-15001), р-5 (beber : paga, lat. 
pango , punge), v-g (m. vág és veg), k-b (koboz), k-p (Кара 
= Наие , 1‹ар11 r vágott, nyilt hely; vö. heber: petach = 
porta а rad. patach aperuit, kopó = levágott nád “Не, kop 
pantyu, koppanító :Lichtscheere , kopia , kép fr. couper) 
kifejlödve’n a’ harmadik radicalis b-k-l v. b-g-l áttétellel: 
ablak; “б : heber: challon: fenestra а perforundo rad. chulal 
dicta, bélyeg znota, charakter, ez is a’ 1119311117: sculpo 
igétöl véteték), bkr, pkr (beber bakar = Íidit, scidit (11116 
tellel m. abrak és korpa mindenik а‘ vágás, töréstôl nevez 
tetvén), bkc'l. ". bkcs (heber: baczach :fidit , dìscidit, fre 
git m. bakacs v. bakancs = са1се1 fissi), “51 v. vgyl. 111111 
tellel m. valog = 115510 , de pudendo muliebri, völgy :mon 
tium fissio et separatio; “б. 11еЬег= bikean, vallis) stb. E' 
11055211 sorozatbńl kiviláglik, hogy e' gyökerekben u’ bü 
kés, vágás, metszés fogalma eredeti , melly kl'ilönfélileg 
van alkalmaztatva. A’ béke szót а’ lat. pax-ra nézve soroztam 
ide, ’s a’ békekötéskor szokott áldozatállatok lerágásából 
идет e’ szónak eredetét, ’s a' lat. icel'e , percutere , feri 
re , foedus szólásmódokból (millyenek а’ heber- ’s görögben 
is tala'ltatnak) könnyen értelmezhetônek. А‘ kopia=vá- 
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36. §. 
1G, IGLEN. 

E’ viszonyragnak eredeti jelentése а’ kinés 
ben levén (1. az ige , ig stb szókat összesorolva a’ 
3-dik etym. jegyz.) a’ mozdulásnak határt tüz ki, 
mellynél a’mozduló mintegy megküttetik, elakad, 
elakasztatik = usque ad. Innét használtatik, mi 
dó’n а’ czélt elérjük (terminum assequimur) а) tér 
ben; p. o. folyóig, várasig, házig lnegyek sth 
mozdulást jelentó’ igékkel; b) idó’ben, р. 0. egy ó 

'ráig, husvéttól pünkösdig ötven napot 322111115 
lunk; stb. 

 

1. Jegyzet. Az ig ellipsist szenved e’ szókban: nap 
e's soká; p. o. három napÜg) volt na'lam , sokä(ig) alszik. 

2. Jegyzet. Az viszonyrag eredeti jelentését te 
kintvén, ugy lálszik, Jászaynak igaza van, midôn ällítni 
'akarja, hogy a1. ig a’ beért termìnust kizárja; az ¿glen 
рейд azt magába foglalja (comprehendit termìnum). Еду/55; 
leva’gtál: nem fejezi ki, hogy az egyet is , mit az egyz'g 
[en lnagába foglal. L. а’ Müncheni Codexböl szedett ka 
“пока: 1840-1‹1 Athaeneumban. Többire az iglen (ig-el 
en)-ben fekvö nagyobb añirniatio minden esetre igen gyen 
ge, de ezt jó lesz 11111111Ёе1ещ111‚1е1ё1езшепйп1‹. 

gásra való fegyver = hasta , honnét koboz = subhastat, sub 
hasta vendit. A’ kép а) fegyver, gyakókép, kopja fr. pique 
l. Horváth Endre Árpádjához a’ „мамы. b) kép :ima 
go, egy érzéki tárgy anyagba vésve , ‘пение , róva, irva 
‘ё. sculptura a sculpendo és pictura а pingendo , pungen 
do. lnnét a’ leképzett tárgy és a.’ kép közti hasonlóságra 
nézve :similitudog ehhez képest (az est rug :set = Sök 
= nóg l. б. §.): iuxta banc similitudinem, imaginem. 
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VzszoNYRAGoK А’ дврувштупашв 
JELELESERE. 

3v. ё. 
-N (0N, EN, oN) És TT (oTT, ETT, ÖTT, ÜTT). 

I. Az n 6’ hely f'elszinén nyugvást, állást je 
lent, иду hogy egy dolog 6’ másikon, mint 616р011 
nyugszik gör. am., super, c. ablat. ném. auf'. c. dat. 
Használatában ezen eseteket külünbüztetjük meg: 

1. Fordittatik 6’ nyugalom "аду cselekvés 
jelelésére , melly egy alapon történik; р. 0. ágyon 
f'ekszik = super lecto iacet; padon ül , hegyen é 
pit házat (hegy az alap),mezó’n legel, 62 uton 526 
lad stb. Ide 52611105 szólásmódok tartoznak, mely 
lyek küzó’l néhány homályosabbat megeml'ítünk: 
6) 526162 kenyéren él, tengó’dik; árpán hiztak meg 
marhái; más kültségén utazik. Ezen mondatokban 
az élés , 111265 , 1116265 ’6’ kenyéren , 61’р611, kültsé 
gen , mint alapon -képzeltetik épülni; И). heber: 61 
(6111) 1ес11е111 = рапе 5115 te nt ari (kenyéren 
tartani valakit); magyar nyelven beszél = he 
ber: 61 leschon = super lingva (a’ nyelv 62 616р‚ 

`mellyen 6’ beszéd türténik); hegedün, klaviron 
játszani (sur le clavecin) Stb; 6’ lélek állapotait ’s 
munkálatit tekintvén ezeknek alapjáról: 62011 tü 
röm fejemet, törekszem, iparkodom, 62011 vagyok 
(ich bin daran=in Begriff zu thun), 62011 1611605 
koznak; 62011 gondolkodom (ich denke über et 
was nach) stb. b) 62 lll‘alkOdáSt jelentó’ igék is 
(Verba dominandi): uralkodik, zsarnokoskodik, di 6 
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dalmaskodik, gyôzedelmeskedik (siegen über), e 
ró’t vesz ellenein stb e’ viszonyragot kivánják, 
mert képzeletünkben az uralkodó, gyó’zó’ ugy je 
1е11 meg, mint ki más felett áll, ’s ki alatt más, 
a’ gyó’zött vagyon. Ezen eszmebeli más feletti ál 
lás a’ birakozók, vivók f'üldre hullásából, mellyÍ 
ben az eró’sbik fülül maradt (superior factus) ered~ 
ve, az ó világ gyó’zôi által egy szertartással jelen-- 
teték, miszerint ezek a’ meggyó’zöttek nyakára 
tevék lábaikat. Не et ponite pedes vestros super 
colla regum istorum.Josue. 10,24. Innét függenek: 
letorkolni (legyôzni) , torkára hágni valaminek 
(meggyózni, aztán megsemmisítni), a’ türük nya 
kára menni stb szólásmódok. с) А2 át, által, 
kivül , belül , alul, f'ölül, keresztül, névhatározók 
azért tétethetnek egyedül on-nal ragozott nevek 
után, тег‘ olly értelmet hoznak a’ mondatba, 1111 
szerint valaminek fel (az alul-lal)- szinén ,mint a 
lapon való állást, v. átmozdulást fejeznek ki; e 
zekben рейд: tul, innen, onnan, legalább képze 
letemben megmarad az átmenetel v. valami felett 
állás értelme; p. o. Dunán (értelmileg is megtör 
ténvén a’ Duna felszinéni me'netel) tul, innen, on 
nan; a’ Mut (házonkint) a’ névvel együtti határo 
zót formal (domatim). Példák: határon kivül , ha 
táron belül; házon keresztül, át, által Stb. 

Jegyzet. Az Щ, u’ltal néha kiniarad: kinéz az ab 
lakon (át=per). Egyszer а’ köznyelven igy hallatszik: 
esztendöt által. A' [símil elött e’ ragnak ellipsise van ebv 
ben: kétség(en) kivül. А’ régi iratokhan is oltashatni: 
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varas kz‘v1'¿l=extra civìtatem. Bécsi m. Codex.Vörösmar- 
ty is is Szózntäban igy él vele: a’ nagy “Найден е’ kiviil 
(_ezen=haza’n kìvül) nincsen számodra hely. _ 

d) Az alap fogalmából értelmezendó’ az is, 
miszerint valami fenebb álló más alantabbira tá 

maszkodni, агга hajlani, гей csüggeni, feléje köze 
lítni gondoltatik а’ nyugalom viszonyában (l. a.-’ 
ra, re‘viszonyragot 33. ükreim а’ kuton van 
nak, az ajtón állok, nyakunkon az ellenség, há 
tunkon а’ türök (imminet cervicibus). 

2. l-lasználtatik az idó’ró’l, mellyen a’ cselek 
vények mint alapon állni, Vagy az idó’ben mint u 
ton haladni képzeltetnek: hétfó’u .náljad voltam , а’ 
jövó’ héten ismét meglátogatlak; а’ nyáron 1111116’ 
Ье megyek. Télen, ószün , tavaszon (igy is: бая 
szel , tavaszszal), éven (v. évben), esztendó’n (v. 
esztendôben) stb. 

3. Használtatik az okról, mint alapról (de 
caussa qua fundamento); р. 0. kedvese halálán 
sir, kesereg; csekélységen vesztek üssze; azen 
nevet, ürül, haragszik, boszonkodik, künyörül, 
bánkodik stb. - 

4. Mondatik az árról, mint alapról (de pre 
tio qua fundamento , az ё!’ t. i. az alap, mellyen 
az alku nyugszik , áll); р. 0. pénzen vette, hat f0 
rinton eladta, gabonán cserélte за). 

Az alap értelmébâl foly ki határozói haszná 
lata is, t. i. megállapíttatik, hátároztatik a’ mód, 
miszerint valami türténik, ’s ekkor gyakran fel 
cseréltethetik а’ mutató (а’ módot kimutató) ül, 
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ul-lal; р. о. rosz néven fogadta, vedd tâlem ezt 
jó néven (v. névül) stb. 

Tübbire az on áll а’ ban, ben helyett: dó’z sül 
а’ korcsmán , e’ helyett korcsmában; а’ várasne 
vekró’l lásd 32. §. A’ ke’z szóhoz ragadva; p. o._ 
kézen tartani valamit, kezemen van; ezen értel 
me van: sub auspiciis; vö. jemanden zur Hand = 
an der Hand jemandes. 

Jegyzet. Av. -n ellipsist szenved e’ határozó ha 
sonlítókban : johb(an), késöbbûan) ’s ebben: nap; p.o_ az 
пар(0п) jött hozzám, mellyen elutaztam; tegnapQ'on) ke 

_ restelek, ép(en) azt akarom a’ mit te akarsz; ezt jobb(nn) 
szeretem amannál. Ebben is Àe’]1(en), ake'p(en), mikép(en)stb. 

II. A’ tt (ott, ett, ш, ütt) állapító jelentés 
sel bir ”‘) ’s némelly várasnevek ragozására fordít 
tatik l. 32. p. o. oldalt ad latus (oldal-ott); а 
zontul tübbnyire határozókat képez: alatt Stb. 

 

") A’ n v. и állapító értelme ez összesorolásból „так ki: it: 
cselekvô igeképzó (Ген-16),12-е1(егг1с1пец1пб1саъ), дел lat. 
sta-re, m. i-n, o-tz stb. Az itt ott-ban ez világos, vala 
mìnt a' lat. ’s ném. sta-re ste-hen (ezekben esak a’ t betü 
radicalis), szinte а’ In» tes?. =p0nit , állít, helyez ige’benis. 
Az it-él (ebben az l=él ol'lyan képzo" mint a’ mes-él, met 
éLben) az állítás fogalmából ugy értelmezendo", mint а’ lat. 
stntuere (állitanì ’s itélni), ném. richt e n (honnét Richter) 
az aufric hten mellett. Az it igeképzöben az állítás, te 
ve's (positio) értelméböl fejlôdve a' cselekvésé (aetionis) 
vagyon. E’ gyökerek családjához tartozik még а’ to' :sta 
gnum а stando; tanya (locus in quo subsistimus), tunya 
(stans , innét pìger), tohonya (а’ dunántúli szójárásban--tu 
nya , rest, шага), tehenye-dik , letehenyedik = tunyán le 
fekszik, l. Fogal'asi Zsebszótárában 
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as. ё. 
BAN, BEN. 

A’ b behatóból (34. ё.) és —— п (37. ё.) 6116 
pitóból összetéve valaminelç beljében való nyug 
vást, állapodást jelent = lat. in c. 6111., nem. in 
cum dat., fr. dans , en. Inne't használtatik:- 

6) 6’ 11е1у1‘61 , mellyben Valami történik; p. o. I 
116211611 , 1е111р1011111611, ágyban, szobában stb. Né 
melly szólásmódokban а’ között, kò'zepett helyett 
611; p. o. 6’ rozsokban, kenderekben nyulász, 6’ 
szénában (küzt) hever; e’népben (nép között) 
sok jó elnber találtatik; 6’ 5261611011 dolgozik, 6’ 
hegyekben (küzt) lakik stb. Ezekben 6’ valami 
nek beljében létel eszméjét meg lel1et,só’t` szl'ikség 
megtartani. ' 

ь) az 1116161, 111е11у11е11 valami wrténik (de 
temporis momento, quo aliqujd 111); р. 0. е’ perez 
ben , pillanatban , órában , 6’ 1111111 évben , eszten 
dôben, 5261‘6211611, melegben, hidegben, utküz 
ben , jártamban , keltemben (mikor). 

c) 6’ személyekról, mellyekben valami lenni 
mondatik; р. 0. a’ Vénekben 6’ 160605; 62 ifjuság 
ban hevesen forr 6’ Vél‘; 6’ gyermekben sok 111116 
van stb. 

d) az állapotokról , mellyekben valami forog; 
p. o. nyavalyában, szükségben, pénz szükében 
van; mérgében haját tépte; nem lehetek 116101565 
ban (in securitate). lde sok példa tartozik, 6’ lé 
lek állapotait 111-016 , mellyekben 62 mintegy meg 

17 
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nyugszik, ál-lapodik (eis immoratur). Illy értel 
met hoznak a’ mondatba a’ serénykedést (valami 
ben fárad, buzog, foglalkodik stb), hitet, bizal 
mat, gyünyürködést, kevélykedést, szóval: tartós 
állapotokat jelentfî igék, ’s igenevek (nomina ver 
balia), ezek t. i. az ige természeténél fogva, mint 
már 20. a’ részesüló’król is c) alatt megjegyzôk, 
mindig azon viszonyragokat kivánják -~sit verbo 
venia - mint a’ latinban is: quid tibi hanc с11п 
ratio est rem? quid tibi hanc dígito tactio est. 
Р1а111.—1'а1гаша1$2г1$,111111111 kapás stb; p.o.Istenben 
hisz, bizik, reméll; a’ természetben gyönyörkö 
dik; abba“ kételkedik, kevélykedik; ánhatams 
(állhatatlan) a’ jóban; fáradhatatlan a’ munká 
han stb. 

e.)‘az alapról, mellyben (cui al. insistit) va 
lamiáll; 'p'. o. pénzben játszani (pénz az alap); 
száz aranyban fogadtunk, alkudtunk, egyeztünk, 
állapodtunk meg; abban külünbüz, tér el ez amat 
tól (fundamentum distinctionis) stb mindenben 
hasonlítnak egymáshoz. 

f) az anyagról (de materia, in qua aliquid 
subsistit); р. 0. száz forint ezüstben (ezüst a’ sub 
stantia, anyag); leíizetette adósságát gabonában, 
készpénzben; vö. eine Münze in Gold stb. 

g) a’ tárgyról; p. o. részes a’ lopásban; $211 
kös a’ pénzben; ki miben bünüs abban gyanus stb. 

h) ńéha az okról is; р. 0. a’ haza érdekében 
tenni valamit. 
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1) а’ módról; p. o. adj а’ koldusnak Isten ne 
vében stb. 

E’ szólásmódokban: fejemben a’ kalap, lá 
bomban а’ csizma, ujjomban а’ gyürl'í (l. а’ 34. _ 
az -—- n (on , en, on) helyett (l. 37. az alapról) 
áll; И). avoir les souliers dans les pieds ’s lat. tor 
rere ехга in verubus (nyárson helyett, mintha 
mondanók: nyársban). Virgil. Geor. l. 2. V. 396. 
Ezekben: a’ kapuban áll, az ajtóban ül = mel 
lett, ad, apud; ebben pedig: ó’ az én szememben 
rosz ember = Coram; vü. lat. in oculis. 

A’ ban, beu-nel sok határozó képeztetik: lia- 
marjában, valóban, ellenben , különben , alattom 
ban stb. 

39. ё. 
NÁL, NÉL. 

E’ viszonyrag egy eredetünek látszik a’ mell, 
те]; , V. mely = pectus (mel-lett penes) szóval, ’s 
közelséget, küzelállást (propingvitatem) és 520111 
52ё(15а1501ё:("1с1п1ат) jelent = ad, араб , ném. an, 
bey, neben. Küzel áll а’ val, vel viszonyraghoz 
is, ’s tó’le csak abban külünbüzik, hogy ez vala 
mivel üsszeköttetést, а’ не’! pedig valaminek olda 
1а mellett puszta állást, lételt jelent. 

Használtatik: midó’n еду dolog másnak olda 
la mellett áll, állani gondoltatik; p. 0. az asztal 
nál ül; a’ tlîznél melegszik; а’ kutnál találtam fît 
stb. A’ hasonlításokban is azért függed а’ névhez, 
mellyhez а’ hasonlítás tétetjk, тег: azokban ór 
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telmileg két tárgy v. dolog egymás mellé állíttatik 
(l. '7. ’s а’ 6-dik etym.jegyz.); p. 0. fejérebb а’ 
hónál, édesebb а’ méznél. Mondatik továbbá а’ 
dolog- és foglalkozásról (melly idó’viszonyban tür 
ténik = hol, mikor); р. 0. ebédnél jól mulatta 
magát; vacsoránál felöntött; а’ varrásnál aluszik; 
az irásnál nem íigyelmez stb _ az eszközról és 
szerró'l (von Mittel und Werkzeug); р. 0. hajánál 
fogva. huzta ki, kezénél fogva stb —-— néha (mint 
a’ lat. penes) a’ birtokról; p. o. életůnk ’s 1111111 
lunk az Istennél Vagyon I(Isten hatalmában, birto 
kában) stb. 

Valakinél v. valaminél = apud al. különüsen 
mondatik a) e’ helyett: ha'azában, fr. chez quelqu’un. 
Ö még nem volt nálam (а2а2: házamban); e’küny 
vet az urnál vásárltam (а2 111 boltjában); Pálnál 
SZOlgál, Vall, lakik (а2а2= házában, családjában; 
vö lat. servire apud al. i. e. servum esse). A’ ró 
zsánál, парней vacsoráltam azaz: a’ házban, ven 
dégló’beîl, melly Ilapot, rózsát tüze fel czimerlîl 
stb. b) а’ teströl (de coexistentia rei cum corpore), 
p. 0. nincs pénz nálam , kezemnél (apud me); c) 
а’ 1ё1е1сгб1 (111 animo alic.); p. 0. tudva van ná 
lam = apud me i. e. in ánimo meo; fel van már 
nálam téve; vü. lat. apud animum (statuere , pro 
ponere). 

A’ mil , не’! е’ szólásmódban: а’ seregnél vol 
шт = benne (inter, in medio), lat. apud exerci 
tum = in exercitu; Ciceronál, Voltairenél stb ol 
vastam ezt, azt=Cieero, Voltaire künyveiben stb. 



40. g. HEm'ßòr. Moznum'sr JELENT. nAGoK: Ból., вбь. 261 

C) 

VISZoNYRAGoK А’ шдрхвбь ELMozDUL/ís 
JELELESERE. 

 .04 ,ьбад  .LÖB
~A’ be (beható) és --l (el, ill»an) mozgást je 

lentó’ részecskékbó'l üsszetéve ,l a’ helyból , melly 
be eló’bb valami behelyeztetett, Vagy mellyben 
volt (in quo aliquid fuisse signiíicatur), elmozdu 
мы jelent. Heberr le mín e’ helyett: mìnle, lat. 
inde., pro: de in, fr. de dans, ném. Von _ etwas 
_ aus. Igy зачёт értelemben mondat'ik а’ Ье1угб1, 
mellynek beljébó'l valamelly mozdulás V. cseleke 
det ered; o. kiszáll az ágyból‘, Bécsbó'l jtï; ki 
csikartam kezébó’l; kilnent a’ szobából; pohárból 
iszik; tálból eszik; kutból merit stb. Innét 

a) az anyagról, mellybó'l valami lesz, v. ké 
szíttetik (ех qua. aliquid fit, ql1asi= prodit) és all; 
p. o. aranyból vert pénz, rézból öntütt szobor; 
posztóból Varrt nadrág; az ember testból és lélek 
ból áll; Vízböl bort csinálni stb. ` 

b) a’ részrôl , melly az egészbó’l elvétetik, mi 
a’ franczia 's ó-német nyelveken genitivussalfe 
jeztetik ki (du sang, nimm des Blutes t.i. etwas); 
p.o. e’ménesból szeretnék еду pár szürkót (lovat) 
választani, venni; lopott valaki pénzembôl (annak 
egy részét); adj еду szeletet e’kenyérböl. Ez eset 
ben a’ közo'l értelméhez Кбит. 

c) а’ származás helyérâl (de ortu ex loco) ’s 
állapotról , mellyból másra Valaki átmegy: elmoz 
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Adíttaték hivatalából; Komáromhól való (ez érte 
lemben a’ valo-val); tapasztalásból tudom. 

d)îaz okról (de caussa efficiente),mellybó’l va 
lami foly, küvetkezik; р. 0. tiszteletbó’l jelent 
meg (tisztelet az ok, mellyhöl a’ megjelenés ered); 
hecsülethó’l, szeretethôl megteszem; kiváncsiság 
ból ment oda; mély illetfïdésbt’íl (caussa) nem tar 
tóztathatta könyl’íit; fösvénységbó’l, szegénységbál 
(miatt) böjtol. 

e) a’ törvény- és parancsról,mellynek küvet 
kezésében valami türténik (vö. ех more, ex lege, 
ex foedere); p. o. Jezus parancsából szeretni tar 
tozunk elleneinket is. A’ vármegye meghagyásá 
ból, meglbizásából sth teszem ez ügy vizsgálatát. 
Ez esethen jól áll helyette a’ szerz‘nt --= iuxta. 

41. §. 
RÓL, RÖL. 

A’ ra (felható) és l (mozgást jelentó’) szócs 
kákból üsszetéve a’ helyró’l , mellyre eló’bb valami 
tétetett (rá), elmozdnlást jelent (recessus a loco, 
super quo fuit aliquid , von oben Weg, desuper, 
dehors) ’s átvitetik olly tárgyakra is , mellyekró’l 
valami mondatik (mintegy tulajdonság, mellyel 
bir, róla levétetik, leemeltetik a’ beszédben); p. 
o. miröl beszélsz’.l Innét használtatik: 

a) a’ mozgást jelentó’ igékkel (cum verbis moy 
tus): alma hull a’ fáról , leesett a’ háztetó’ró'l stb. 

b) a’ lemondást, meg‘feledkezést, tudakozó 
dást, tudósitást, váflolást jelentti igék-’s nevekkel; 
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p. 0. megemlékezik büneiró’l , fiairól gondoskodik, 
arról kételkedem , tudakozódom , kérdezó’sküdüm; 
lopásról, felségsértésrôl vádoltatik; arról beszél 
nek, tanakodnak; arŕól emlegetik, gyalázzák ät; 
gyanus а’ lopásról stb. 

A’ и”, 1-6’! néha egy tájról (feló'l) való hatást, 
mozdulást jelent: keletröl fú a’ szél; éjszakról fel 
hó’k emelkednek. Határozöi értelméró’l l. 23. 

 .24 ,LÓr'  .LóT
A’ t állapítóból (l. а’ tr, ott, вы, ш, йшб! 

37. és l (mozgást jelentó’) szócskákból összeté 
ve , a’ helytó’l, mellynél valami állapodásban volt, 
elmozdulást jelent =——— "0п—— etwas-Weg, melly 
nek liatárt Vet az z‘g; p. o. tetó’tó’l talpig. 

a) Az elmozd'ulás jelentésébó'l (recedendi si 
gniiieatus) indulva ki, mind azon ige'kkel ’s ne 
vekkel küttetik, mellyek legtágasabb értelemben 
ahhoz Vonatkoznak; tehát а’ Vételt (Vesz, hall. 
tud , külcsünüz , tanul, megfoszt), kérést (kér, ki 
ván), kérdést (kérd, tudakozödik), távolítást, .el.té-« 
rést, különbözést (külünbüz ez attól),szükülködést 
(ez maga igy szerkesztetik: kenyér nélkül szüköl 
küdik) , f'ogyatkozást (tiszta а’ Ьйшб1), idegenke 
dést, félelmet (fél valamitó’l , retteg, tart, Чей, ir 
tózik), óvást, véd'elmet (ó’riz), elrejtést, zárást, men 
tést, szabadítást, feloldozást (büntó'l) , tilalmat, 
függést stb jelentó’kkel; р. 0. apámtól hallottam; 
mesteremtó’l tanultam; pénzt külcsünüztem hará 
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tomtól; megmentem, szabadítom a’ büntetéstó’l; 
megó’rizni а’ juhokat farkastól; "б. lat. defendere, 
custodire ab aliqua re; tutus а periculo в“). 

b) az elmozdulás értclmébôl foly ki azon 
használata is , miszerint Valaminek szerzó’ és mi 
veló’ okáról (de auctore, et caussa efficiente, unde 

`aliquid proíieiscitur) használtatik. Ide tartoznak 
efféle szólásmódok: beteg az italtól; büdüs a’ do 
hányfüsttôl; részeg а’ bortól; tajtékzik а‘ harag 
tól; "ё. lat. caligans а vino, albus а laete; jó а 
pától származott, jó szüló’któ’l veszi eredetét; ez 
v. az tó'lem nem telik, ki nem telik stb. Ez az 0 
ka annak is, hogy minden szenvedó’ ige tól, tó’l 
v'iszonyragot kiván а’ mondatba: jó anyától зай 
letett; meggyó’zetett az ellenségtó’l. 

c) A’ tól, tó’l-nek azon jelentése is van, mi» 
szerint val'aminek távol állását (distantiam rei ab 
alia) egy mástól fejezi ki; p. o. távol édes hazájá 
tól=proeul а patria; messze Van-e Pest видам? 

d) Átvitetvén az idó’re a’ v határt jelenti, 
mellytôl . . . = inde ab , ex ’s ekkor rendszerint 
а’ fog/va követi (de ki is maradhat); p. o. regge] 
tó’l fogva estig(tel1át két terlninus ‘(бай idó’ folya 
mot fejez ki); elejétól végig = ab от usque ad 
mala. 
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D) 

VISZONYRÁGOK YÉB VISZONYÚK 
JELELESERE. 

43. ё. 
NAK, NEK. 

E’ Viszonyrag eredetileg a’ kötés értelmével 
hir (1. 4. alatt a’ 2-dik etym. jegyz.), nyelvszo 
kásból pedig irányt (az irány értelmileg Valami 
hez vitetik, küttetik) fejez ki. Használatában kö 
vetkezó’ eseteket különbüztetjük meg. Elöfordul: 

a) midó’n az ige'ben kif'ejezett cselekvés Va 
-lamire irányoztatik; p. o. Várnak szegezi az ál 
gyut (gegen die Festung); a’ háznak tart; Bécs 
be mendleg Pozsonynak indul; falnak megy (auf 
die Wand zu) stb. Mozgást jelentö némelly 1561: 
kel kütve = auf _ etwas _ los; p. o. neki fut, 
neki megy, rohan stb. у 

b) irányfogalma levén azon esetben is,mely- 
lyet a’ latin dativusnak nevez, megfelel ennek, 
midó’n tulajdonítást, adást , ajándékozást, vivést, 
küldést, mondást, ellenmondást stb jelentô igék 
kel találtatik szerkesztve ; р. 0. e’ levelet Pálnak 
küldüm , viszem , adom; neked szól a’ leczke; az 
eló'ljáró parancsol alattvalóinak stb. E’ t'ulajdoni 
tó eset lehet: 

a) hasznot és ártalmat kif'ejezó' (dativ. com 
modi v.incommodi), midó’n t. i. a’ haszon v. arta 
lom Valamelly dolog» ‘и személyre irányoztatik; 
p. o. a’ jó Viselet hasznos mindenkinek; a’ mér 
téktelen borital árt az egészségnek sth. Ide tar 
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toznak illyen példak is= dolgozom neked; szol 
gálj nekem egy ital fris vízzel stb,’s a’ lélek 11652 
nosan V. karosan ható indnlatait kif'ejezöleg: jól; 
kivan neki; irigyli neked szerencsédet; megke-~ 
gyelmez, irgalmaz a’ bünösnek stb. 

ß) birtokot kifejeztï (dativ. possessoris), kire 
valami iranyoztatik, ’s kihez valami tartozni v. 
nem tartozni kijelentetik (est mihi, haben); р. 0. 
ninos neki pénze; van neki jószaga stb. 

1) okot jelentó’ (dativ. caussae); р. 0. bolond 
is ürlíl a’ pénznek (pénz oka az örülésnek). 

c) A’ nevezést, valaminek tartast (Heissen, 
Dafürhalten) jelentó’ igékkel, ha a’ nevezés, tar 
tas valamelly dolog- vagy személyre vitetik; p. o. 
minek hinak@ Karolynak neveznek; atyamnak 
tartlak; hazugnak tartom , vélem , gondolom, ité 
lem, ismerem, talalom, nyilvanyitom, allítom, 
vallom stb. 

d) Néha az iranynak azon hatasat jeleli, mi 
szerint egy dolog atmegy, atvitetik mas allapotra 
(de transita rei in aliam conditionem), mikor az. 
tan helye-tte jól all a’ lva', ve' is , vagyì's inkabb a’ 
raak, nek e’ helyett all; р. 0. birónak (biróva) tet 
ték; mesternek (mesterré v. is= mesterl’íl) fogad 
tak; papnak (pappa) kenetett, szenteltetett; ki 
ralynak (királylya) koronaztatott, kikiáltatott stb. 

E "iszonyrag haszn-alatat, midó’n a’ [а] , hell, 
illik, tetsm'k , látszz'k igékkel ’s jaj és ne közheve 
tó’kkel szerkesztetik, különüs példákban is meg 
említjükr nekem a’ te sértegetö beszéded nagyon 
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fáj (itt а’ faj ige tárgya = a’ sértegetó beszéd, 
reám vitetik); tetszik gyermekeknek a’ játék; ne 
kem a’ te szokásod udvariatlannak látszik (1111111 
videtur); Iiekem pénz kell; nem illik ünnek а’ 
bajusz (az illik eredeti jelentését l. 35. §.); jaj ne 
kem; vü. lat. "ае 1111111, ném. weh mir; ne neked 
= ecce tibi. (Ezekben az ige, mellytó’l а’ Viszony 
függ, elhallgattatik. l. Adelungs D. Sprachlehre 
755. ё.) Inñnitivussal: szép dolog tudósnak lenni; 
nehéz а’ szegénynek boldognak lenni. —— Végül 
megemlitem аж 15 , hogy а’ személyes tulajdonító 
„едет, nella alattomban értetik; р. 0. nincs pén 
zem (nekem), nincs pénzed (neked), nincs pénze 
(neki) stb. 

44. §. 
ERT. 

E’ viszonyrag az eredeti transeundi *) érte 
llemból folyván ki olly dolgokról használtatik, 
mellyek egyike а’ másik helyébe átmegy (de re 
bus, quae in alterius locum succedunt‘). Jelesúl 
használtatik : 

") Hihetönek látszik, mondje Csató e’ viszonyragról (Nyelvtud. 
Pályamunk. l. köt.), Могу maga az ér-ett v. ért az é r gé 
nek mult ìdvje v. részesülöje, melly utúbb concret e'rfelme't el 
veszteite. Szinte hihetönek láfszik, hogy az ért (pro) ugyanaz 
a’ tér: vertitur (visszalér: reverlìtur ‚ convertitur) igével (rl: 
tr), mellynek rolonai: lieber, dur és tur (per tnv) = circumire, 
in orbem ire. A’ lieber: odotli canssalis partícula is illy (5111г 
lemból foly ki (a rad. 0d v. ud, vertit, inilexit, circumivit). 
A' ‘ё’ igéhez vonatkoznak me'g: И!’ (össze) convolvit; innée 
com plicat, tó'r mint Начнем, cui involvimur, implicamur, 
átféve: re’t (innét: rétes zplicatilis, e, aztán siitemény) mint 
pl ira nth. A’ ‘б’- = gladiul ’s réf = pratum nem ide íartozllak. 
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а) az egymással felcserélt dolgokról (de re 
bus inter se permutatis); р. 0. szemet szemért, fo. 
gat fogért. Ide tartoznak e’ példák is: hálát adni 
a’ vett jókért; szép halni a’ hazáért; imádkozni 
esó’ért; kezeskedni , jót állani másért (más helyett 
V. helyébe állni , kezét adni_ a’ fogadás, szüvet 
ség, alkubiztosítás, kézfogás мы történvén_ an 
statt, loco) за). 

b) az árról (de pretio), mellyért valami jó 
szág átmegy egy urtól másra (ab uno domino ad 
alium); p. 0. а’ buza megdrágul, már mérejét hét 
forintért sem adják. v 

с) az okról a) mellyért a’ cselekvény tétetik 
(de caussa, propter quam aliquid iit);megszidtam 
rosszaságaért; felakasztották a’ gyujtogatásért; bü 
-neinkért ostoroztatunk; megdicsértetett szolgálati 
hl’íségeért за). ß) mellyre valaki mint czélra néz 
’s türekszik , valamiért f'árad, Знай; p. o. az Iste 
nért! ne tedd ezt; kérlek, ur Isten! bocsáss meg а’ 
te szentnevedért=propter nomen tuum i. e. 
existimationem (hominum) de te v. prout expec 
tare iubet nomen s. existimatio (existimaris enim 
benignus. Viner után Gesenius). 

45. . VAL, VEL És ASTUIÍ ESTÜL, òs'l‘ÜL. 
I. A’ val, @el alap értelme szerint üsszekötte 

tést "‘) jelent (cum , mit) ’s ezen jelentésénél fog 
"а használtatik: 

 

*') А’ val, Avel öSSleSOl'Olßndó elekkel: fel = fél (vö: ‘wi-fel v. vö 
fél), honnéf: {ЧМ-слёз :censors , coniux (coniuncla), ’s e la.. 
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1. A’ társaságról (de Societate); р. o. Valakivel 
egy házban lakni, élni, ebédelni stb. a) a’ rekon 
ságról= Velem ó' roken, atyaíi, testvér. b) a’ cse 
lekvés közösségéró’l (de agendi communjone); p. 
o. megosztani pénzét Valakivel (partiri cum aL); 
szüvetségre lépni, társalkodni, barátkozni, be 
szélni, nyájaskodni Valakivel stb. c) ha a’ cse 
lekvés ellenségesen történik: annyit tesz, mint: 
ellen, contra; p.o.daczolni, perelni, hadakozni, 
birakozni Valakivel (pugnare, queri, luctari cum 
(al. d) а’ cselekvést jelentó’ igékkel (cum Ver 
bis agendi), banni (jól V.rosszul) Valakivel; csele 
kedni vele. 

А’ társaság értelmébó'l ered továbbá e) a’ 
sors közössége (communie sortis); p. o. közös az 
élet mindnyájunkkal; meghal a’ jámbor a’ go 
noszszal együtt, egyetemben (azaz: a’ jámbor, 
mint a’ gonosz). Innët f) átvitetik az egyenló’ség 
és hasonlóság jelelésére ;' р. o. ó’ Velem egy idó’s, 
egykoru; Valamivel üsszehasonlítni (comparare 
cum al.) g) Viszont a’ külünbség ’s egyenló’tlenség 
kifejezésére :'sokkal nagyobb; üt ujjnyival kisebb 
nálam. h) ugy látszik, a’ tarsaság fogalmából ered 

tin analogiából indulva ki: vel = cum, mit (nexus, ilmctura) 
fél v. fel: amicus ‚ socius = adjoint (qui nobiscum est in ne 
хп) etto'l: fel-ein] .___ amici mei, mihi conillncti; felese'g = viro 
adiuncfa, coniuncta (coniux), vöfel v. vöfél = amicus generi, a' 
vönek fele = barátja; fa] :paries conìlmctus' sth совета e 
luto lapide ’s fal u :pagus на]. nexus domorum. Иду látszik: 
e’ fogalomból e’rtelmezendôk в’ szinte ide vonatkozó: m ell ¿n 
n él (nál) is , a’ kötésébôlfa’ ваты; fogalmával (cum notio 
не \’1с1п1|а%1д), 
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az idó egyenló’ségéró’li hasznalata is; р. o. éjjel 
nappal dolgozik, azaz= meddig az ё] és nap tart, 
И). cum sole et luna Semper Aratus erit. Ovid. 
Amor. 1, 15, 16; de gyakrabban csak az idó folya 
saról, mi alatt valami történik (bey Nacht); р. 0. 
éjjel nyugszik, nappal dolgozik. i) a’ mérték-ne 
vekhez (méró’, kila, köböl, tal, pohar, marok, er 
szény sth) kütve a’ megmért 16.9263- V. dolognak 
mennyiségét (a’ kütés v. tarsitás fogalmaból, a7 
mért jószagnak a1 mértékkeli egyenlôségét) ~f'ejezi 
ki; p. o. a’ bor, mellyet megittam , két poharral 
volt; ugy szereti a’ kavét, hogy naponkint hat 
findzsaval is megiszik stb. j) hasznaltatik igy is: 
kettesével adjak a’ tojast (kettó’t üsszefoglalva, 
kettó'nkint). k) megjegyzésre lnéltó az is, hogy 
a’ menést jelentó' igékkel szerkesztve a’ mondatba 
a'l hozzaadas, vivés értelmét hozza (vim tribuit eis 
afferendi); р. 0. pénzzel menj a’ vasarra; gabona 
val indult a’ piaczra (azaz: visz magaval). l) А’ 
tarsítas értelmében szerkesztetik a" vegyiilést, ke 
verést jelentó’ igékkel is: vizet borral vegyitni 
(össze) sth. m) a’ birast jelentâ igékkel is (t. i. a’ 
birtok a’ biróhoz küttetik értelmileg, vagy tarsít 
tatik); p. o. sok jószaggal bir stb. n) mondatik a’ 
kiséretrôl is, melly tarsasagunkban van; р. o. har 
mad magaval érkezett. o) a’ segítségrfîl (de auxi 
lio); p. o. Isten veled = Deus tecum i. e. te ами 
Vet. p) végre a’ hó’velkedést jelentó’ igékkel: gabo 
nával bó’velkedik; reményekkel dús. 

2. Mondatik az anyagról (de materia) fó’leg a7 
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tültést, terhelést , ruházást, f'ödüzést ’s takarást je 
lentó’ igékkel; p. o. borral 1611611 hordó; buzával 
terlnelt, rakott szekér: posztóval, selyemmel fö 
di testet; fátyollal borítja, leplezi arczát; kenyér 
rel él. 

3. Az eszközrôl (de instrumento), hol, mint 
a’ fentebbi esetben 15 , а’ latin, ablativussal él; p. 
o. karddal szurta agyon (gladio); _szememmel lát 
tam, fülemmel hallottam; lábbal tapodta meg (ре 
dibus). ` 

4) A’ mívelô okról (de caussa efficiente), p.o. 
éhhel hal (deficere fame); tüzzel emészti fel a’ Vá 
xast stb. 

5. Fó’leg erényeket és vétkeket (virtutes et 
vitia) jelentö fó'nevekhez függesztve , körülirja a’ 
liatározókat , kifejezvén a’ módot, mellyel valamit 
véghez viszünk (une manière, dont on fait quel 
que chose); р. 0.1igyelemmel nézem (figyelmesen); 
sietséggel jûtt (sietve); add vissza szép módjával, 
jó szerével (vü. cum facilitate = facile, cum cu 
ra = accurate). 

II. Az изба! (051111, 651111) szinte összekütó’, 
összefoglaló értelmü, ’s a’ tárgy nagyobb megha 
tározására használtatik (una cum, sammt); p. 0. 
11ас1а5г111, apjostul, ücsüstül stb. 

Jegyzet. A’ vul 's astul, ó'sliil néha feloldathatik 
az e's kötszóval (mindenikben a’ kötés fogalma eredeti ‘О; 
p. 0. barátommal jövök=én e's barátom jövünk; apjostul 
:6 e’s apja.--A_’ val, vel ellipsist látszik szenvedni eb 
ben: e’p ke’z läb(bal) érkezett; mezítláb(bal) volt. 
") Az или! (051111, estül, östül) hihetôleg az st (zsôt l. а’ 4-dik 

etym. jegyzetet) ’s az ul, íiÍ mutató ragbńl van iinszete've. 
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46. 5 l 
n. 

‘(А , Vlé. 

E’ viszonyrag a.’ hajlás értelmébôl ered-r 
vén "‘) egy állapotból másba. átmenetelt (Мамы) 
jelent; p. o. katonává lett; pappá szenteltetett; 
királylyá kenetett, koronáztatott (in regem, heber : 
lemelek) stb. 

Helyette gyakran áll a’ név nevezö esetben 
is; р. 0. ücse’m katona lett; а’ ki értetlen , másnak 
vezetó’je ’s oktatója (V. vezetöjévé ’s oktatójává) 
nem lehet. Vagy tulajdonítóban; p. o. birónak 
(biróvá helyett) tették. 

Vagyon adverbialis нашими is: kissé, ke 
vessé, kevesbbé, eléggé (satis), tübbé (V. többet); 
р. 0. lovaink éh és szomj miatt egy lépést sem me 
hetnek tübbet, ez: aceusativus ut casus adverbia 
lis, mimi a’ heber nyelvben is `van. (l. Gesen. 
Hebr. Gramm. 11. Aufl. 116. és 128. ё.) 

47. §. 
UL, ÜL.« 

„Az ul, й! ragnak külön meg külün értelmet 
adása nyelvünkben igen játékos“ mondja a’ halot 

 

"`) A’ mi», ve' összesorolandó ezekkel: iv I: hajlás ’s mint a'ném. 
Bogen (beugen) 's lat. arcus, alkalmaztatik а) boltra; b) pa 
pirra; c) nyilra fr. flèche (flechir), vi (v. viv, vij) ringen, 
torqueri (t. i. in lucta), honnét а‘ hajdani Чан‘ = bajk, ma 
bajnok = athleta, pugil, és b aj mint molestia, ‘ё. tourment, 

tormentum а torquendo. A’ my' v. vij-odik , isme’t egy a’ 
Чай-661!‘ v. vßjlldikß vajuszik igével, melly a’ sziilö asz 
szony gyöfrelmeinek jelelésére használtatik :partus dolori 
bus torqueri. 
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tas megszólításhoz adott észrevételek és elavult 
szavak irója a’ Régi m. nyelvemlékek l. küt. 19 
dik lapján. Igaz, hogy leggyakoribb ’s ismeretesb 
határozói (adverbialis) értelmével üsszeforrt egyéb 
jelentéseinek finomsága (subtilitas) miatt kijátszik 
majdnem minden'I speculatiót. 

E’ rag nem egy-e a” heber al а‘) (а111) = éen, 
super, auf',~ praepositióval@ mellynek sokf'éle hasz 
nálatáról Geseniusnál (Lex. Man. 762. l. másodjk 
hasábján) többi küzt ‚ ezeket olvashatni= „Dici 
tur . . . т) de norma, quam sequimur, s. exemple, 
quod imitamur (quoniam res metiendae, v. ad 
normam faciendae regulae , seu normae imponun 
tur, man legt sie auf das Muster; cf. gr. ¿m ůego'g, 
bestiarum more, hunc in modum, germ. aufl die 
Art, auf englisch = more anglico == angol-ul, 
magyar-111 stb. 

а) Е’ szerint az ul, ül nek eredeti jelentése 
annyi volna, mint lat. super, ném. auf , ’s erre 
látszanak mutatni e’ szólásformák: arczul csapni 
valakit, percutere al. super facie (szinte mint: 
pofon csapni = percutere super bucca); utul ér 
ni, pertingere ad aliquem , assequi super via i. e. 
adhuc euntem (az uton). 

") А! al praepositiót Gesenius az alaìl gyökérhez sorolja, melly 
röl ezeket jegyzi meg: 1) ascendit (arab: altus, elatus fuit, 
it. ascendit). In lìnguis indogerm.Í упадет familiae est radix 
lat. alo (aufziehn), unde alesco (Wachsen), altus, altare, 
et spiritu ab initio indurato: c e l-lo , unde c elslls, excello, 
co llis (mellyhez szít a’ magyar: hol-um, hal-om) de ММ. 
germ. v. Fulda germ. Wurzel-Wörter Ё. 2102. 

18 
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b) A7 mérték (regula, canon a.'ì )(áwu, ¿di/w1, 
xáw; = nadszal, az eredeti méróvesszó’) rea, fö 
lébe tétetni gondoltatvan a’ mér'endó’ dolognak, 
meghataroztatik a’mennyiség; р. o.„eö felsegenek 
orszagul gieó'lesünkben meghis keszentük“ 1605 
ben az Orszag Rendei altal Kapornan felajanlott 
articulusok V-dikében), az orszag t. i. értelmileg 
megméretvén hatarozottan mondatik: orszag sze 
rint *) v. orszagosan , az egész orszag; „Bizonysa 
got teszünk egész varosul“ (Pestnek 1610-ben au 
gustus QQ-kén költ levelében Kassahoz); a’ varas 
megméretvén a’ bizonysagtevó’knek mennyisége 
hatarozottan kimondatik: egész varas; „És 11011550 
tok uromehoz charmul“ (harmul a’ „Lattiatnk fele 
ym“ végén) t. i. mérve meghataroztatik: a’A 16111155 
l'lak mennyinek, hanynak kell lennie = hal-om 
SZOI’. 

*) Ezt Vigy is lehetiie felfögni= Minthogy а" mêrték а" 
mérendö dologra tétetik, ’s vele ö s s z ek ö мы é s b e llo 
zatik, а’ felhozott pe'lda'ban az n l, ü lnek értelme lehelne: 
iuXta (a iungendo) :szerint (ebben is a’ köte's fogalma e 
redeti H) ’s erre ne’zve orszogul , varosul = ország szerîn't, 
varos Мех-1111; ország zerint na'gy az îii'ség, rllo'ńdàfh‘àitili 
ìgyen is: orsza'gul v. egész országnl nagy az llis’ë'ga n 
"") A’ ага-1112, mellyben а.’ gyökérbetük szŕt, összesörôlándôhak 

látszik a' heberr szathar = occultavit, obvelavit in. sáto'i‘, 
{ан-01 , társ, retesz (sera Va serendo in v. conserendo) впа 
tyor stb szókkal, ’s a’ ta'rs-ban fenleifö- lŕlit'ês'(ädjòirit, qui 
nobis se iungit '___ socius) e'rtelmébo'l (é’ `i'an a’ шитье" 
is = iam а iungendo) foiyt ki а‘ bannis; тема, takarás, 
fades fogàlma ‚мог, tars-ol ësszsty‘aŕrez а‘ kann, foma 
néhöi is értelmeztemeek, va. нём: imma ь ‘piç‘x'uit und.. 
oorbis thene)` szókban. ' ' " ‘ 

l', 
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p c) I-Iasonlító értelme vagyon (a’ mérésbó’l, a’ 
теми és mérendó’ dolog összeállításából; "б. а’ 
comparativusnál mondottakat) = úgy-mint, ad 
moduni, more , tanquam, instar; p. o. palástul öl 
teni dolmányát (ugy ölteni dolmányát, mint a’ 
palastot szokás); pártul fogni valakit (иду fogni 

'mint pa'u'tját,- partos felét, suscipere protegere 
tanquam unnm e secta sua); erdélyiekül , magya 
rokul, sz'ékelyekül (more Transilvanorum , Hun 
garorlun , Siculorum); ösró’l marattul birt szó’ló’ (l. 
a’ Régi m. nyelvemlékek idéztem lapján) = иду 
bin szöló’ mint ó’sró’l maradott == eodem modo 
possessa vinea, quo modo possidemus ab avis re 
lictas.. Igy f'ejthetni meg egyéb szolásmódokban 
is: szemül száritott lencse (Dunán tuli) = ugy 
száritott lencse mint szem (szemállapotában , nem 
hüvelyesben); „társainak vesztét hirül vinniVolga 
vizéhez“ (Zalán Futásában V.) úgy vinni meg mint 
hirt; _feleségül venni Valakit = ugy venni el (eo 
dem modo) mint feleséget szokás venni; azt ad 
tam okul = ugy adtam azt, mint okot; biróul 
válasz'ták = ugy угнали": mint birót, tehát biró 
-nak v. biróvá; például = instar exempli, pro .e 
xemple; a’ ki nyáron nem gyüjt, .télen agg ebül 
(ugy mint agg eb) , bánkodik stb. 

d) Innét a’ határozók kürülirására is szolgál; 
p. о. rutul = turpiter i. e. turpi modo; hamisul 
= false i. e. falso, mendaci modo; ebül = more 
canis; pórul járni = rustice i. e. rustico lnodo; 
emberül :humano modo (derekasan); rosz névíìl 
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(v. neven) venni a’ tréf'át stb. Ez esetben a’ talan 
telen Végzetü tagadó szókban igen gyakran ellip 
sise van; р. о. haszontalan(ul), fejezetlen(ül). 

Az ul, ii] ‘Ш az é (vá, vé) helyett. És ugy veve Booz 
читай, és veve feleséggé (= feleségül). Bécsi m. Codex. 
All az оп, 0"” ’s ban, ben helyett is: hányagul: hanyu 
gon; ajánde’kban (ajándékul helyett) Карим. 

 

Ezzel bezárom e’ müvemet, ’s e’ szakaszt Vi 
szonyragainkról. Jól látom, eró’m parányisága, ’s 
idóm szi’íke miatt messze hátra maradtam а’ jele 
sektöl, kiknek nyomán e’ nyelvvizsgálatba eresz 
kedtem; ismerem hiányait, ’s e’ tudatomban T. 
Társaság! a’ te igazságos itéló székedhez nem kü 
zelítnék, ha más részröl nem bátoritna nyilatko 
zatodhoz képest а’ gondolat, hogy itéleteidet а’ 
kitüzted pálya nehéz Voltához’s kürnyiileteinkhez 
szoktad mérni , ’s a’ némi sükerrel tett kisérlete 
ket sem elvetni szemed e161, Te, ki tudván tu 
dod , hogy csak üsszesített tartós eró’ küzdése Ve 
zethet bennünket kivánt czélhoz e’ rögös pályán. 
Vizsgálódásimat a’ tudomány e’ nemében elhírlîlt 
azon tudósok nyomán tettem, kik az indogerman 
türzsük, ’s keleti nyelvek fejtegetésében szeren 
csés sükerrel haladtanak. Nyomdokukon nagy- ' 
szerl’í Vállalataid elósegélésére tettem-e Valamit, 
mit és hogyan’! itéld meg: mú'vem im амм 
nyujtom. 
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