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Meg lehet, hògy már ezen munkám bé
Vezetésén megldöbben némelly Olvasóm,

haba hurgyás eszmélkedések bontogatását

gyanl'tván benne _ vagy félre tsapó nem

zeti büzkeség, Vagymás ennél alatsonyabb

indígó oknak következe'se'ül.

Am! de mit fognak róla mondani a Clo-_

.loghoz értök, ha , végét'várván beszédim

nek, azután forgatják öszve azoknak tár

gyát? -'- kérdésl

_ Akkor halljuk azon érdemes-férfiak val

lástételét,l kiket Резон biráknak ismér а

tudós világ, ha van  e más nyelv egész

Európában, mellyet áz itt elé adandóhoz

hasonló , eddig még isme'retlen analysisra

lehetne szorl'tani?_ Akkor vallja meg iga

zán, Valaki tudósnak tartja 'magát а пар

keleti nyelvekben, nem kůlömböz  e а

_magyar çyelv, saját tulajdonságaí mellett,

minden Asiaiaktól szint annyit, mint a tisz

ta buza más akármelly vetések közepette,

söt ezeknek kevertiben is ?

Sokan azt rebesgetik, hogy a Finnusok

és némelly Lappók nyelve meg egyez a

ж



mágyarral, következöleg pedíg ugyan ezen

fázott népek vidékeire szálll'tgalják a Ma

gyarok jámbor Eleinek anyaföldét. Mások

ellenkezö itéleuel vannak. _ Ezt a kétse'

get is könnyén el háríthatják az ott lakó

Tudósok, ha kedvök telik, hogy az itt elé

adandó magyar nyelv ágozatit l'zenke'nt

öszve hasonll'tsák az ottani többfélebeszéd

nemek tulajdonságaival.

Еж]: valának indító okaim , hogy nem

hónyi, hanem idegen - de а tudós világ

ban tündök'lö, söt nálunk is magasztalt,

köntösben —— hogy mondom németül kez

dém közre botsátani, a magyar nyelv ágo

zatiról gyůjtött észre vételeimet.

Sokat világosl'tottak már e tárgyban

némellyek: maradjon tiszteletben a Jám

borok neve! — De Vakton irva is- van `fe

löle nem kevés, mellynek ismét a földszí

nét lepö nyelvek zavarása szolgál mentsé

gül. -—- Erre ne'zve itt sem >va'lrhatni tökél- '

letes kalalízt, cgyedül tsak azon lévén ipar

kodásom, hogy a nyelvek polvájában is

e'szre vehessük, mi légyen közte valódi

magyarság.

Talán lészen belöle Valami kis haszon

Nemzetünk régi történeteire _nézve is.

  



 
 

`.

Bévezetés.

 

А 7а16<Н magyar nyelv leg kissebbet sem ha

sonh't más akármelly európai besze'd neme'vel.

Ha azt vallom, hogy világ szerte a leg régíbb

nyelvekkel egy idös, ok adólag ellent nem mond

hat senki; saját tulajdonsága pedig magánke'nt is

tagadhatatlan.

Inne't ki tettszik, hogy több Ezredek elött ma

gán kezdödött, az olta pedig tös gyökeres ágoza

tiban semmit sem változott: külömböztetvén ma` «

gál: máx` ebben is minden más európai beszéd

nemeire ne'zve, mellyek átaljábun többféle meg
avúlt nyelvekböl szövò'dtek öszve, yde nem is

elöstül, hanem több száz esztendei tsínosìtás ál

tal vette'k fel mostani kellemetességöket, melly

hez пазу vnehezen szokván а közne'p, számtalan

kůlömbözö e's az Idegeneket háboritó dialeçtust

hallani ai európai nyelvek közönse'gében. Mind

ezek közötç çgyedůl tsak а Magyaŕok vannak,

terme'szetiként szeplò'telen nyelvöknek porontja
héjával. . _ Y _

Különös tulaidonsága nemzeti nyelvůnknek

nz, hogy saját határi között bolygatást nem szen
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ved. Onne't jö, hogy -- keve's apródékony kü

’Iömböztete'st ki vévén, egye’b aránt- a töke'l

‘ leden paraszt is ugy ejti beszédének mindegyik

szótagját, ha tsak ugyan valódi Magyar, а mint
elöstül rendeltetett. DeV hogy az igazi Magyarok

köze’ nem tartozó egye'b Hazánkfìai is p. o. Ne'

metek, Tótok, Palótzok, Czigányok ’s a f. tis_z

tán beszéljenek magyarúl, azt ugyan tölök, 11a

gyermek korokban. meg nem tanulták, nem vár

hatja senki. y l i

Már tsak ezekböl is e'szre vehetö, hogy a ша—

gyar nyelvet bölts elme hozta e világra. Azokra

nézve pedig, a kik erröl bövebb világosítást ki

‘ vánnak, szükse'ges, hogy kontzi'úl kontzra szegdel

vtessen fel nemzeti nyelvünk, ekke'nt pedig fény

re botsátassanak minden kiílönös részei. Ugyan

e végett bátorkodom én is elé mutatni keskeny

elmémnek e munkámban foglalt Veteményeit. l

Örökös kárvallat, hogy körösztény hitre te',

rítetve'n a magyarNe'p tizedik Századnak _vége fe

le', fe'lre tsapó ábétatosságbul, ki Шасси nála.

mind az, а 1111 ötet azo-ntúl, ele'bbi hite're ’s ez

zel össze szött ösül тащи; Pogány szokásaira em

le'keztetne'. Ugy történt, hogy emléket sem ta

]álni, mellyböl e'szre vehetne'nk, minö irások volt.

légyen а régi Magyaroknak, e's mi féle4 számjeé

gyek voltanak légyen nálok hajdan szokásban ? —

Pedig tsak ugyan ki_ sül а következendö elme'lke

de'sek rendiben, hogy se irá-shan, se számadás-I
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han tudatlanok n'em voltak, minek elötie mag ke

reszteltete'nek. . -

Római Catholica yallást követö egyházi sze

mélyek voltak leg inkább a Magyarok körösztény

oktatói; ò'k hozták be' nálunk azi; а deák abc-t,

melly szokásban van mind ekkoráig. Еще]: az

magyar ortographïát tanító mesterek töbhnyìre

Németek Voltak; de Olaszok és Frantziák is ta

láltattak közöttök. Mindegyike Pedig az_on for

mán faglalván a magyar s_zavakat deákos irásba,

a mint ez anya nyelve'xte nézve akkoribangyako

roltatott, nem tsudálhami, hogy máx ezen-ele

jével sokat kůlömbözölt а magyar deá'kosvirásrés

annak utánna sok idövel is nagy nehezen ver

gödhetett azon tìsztesse'gesebb formájához, melly

Ьеп most, ugy mondván, közönséges nálunk.

De már el sem lehet töle válni , minek utánna a

régi magyar irásnak egyetlenegybetöiét sem is

me'rjük többe’. Tsak ugy kell tehát a dolgot ke'p

zelni, ámbátor valóban képtelen, mintha már

Scythiában is, tehát minek elötte mostani hazá

jokban költöze'nek а Magyarok,keletben Voll; vol

na 115191: а mostani deákos irás.

` Sokkal máske'nt vagyon а, még folyvásr. vi

rágzó és tulajdon ágozatiban soha sem változott

magyar nyelvel ’s ennek mindenkòri egyarántos

szerkeztete'se'vel. Mine'l inkább visgáliuk és fontòl

gatjuk ennek valóságát, annyival több gyönyörü

séget lelünk mesterse'ges szövevényébem `
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Vegyük fel, mintha réges régenten öszve ál- .

lottak volna némelly, a nyelvek tudományában

ugyan tsak gyakorlott bölts férfiak, a végett,

hogy ujjdonat nyelvet találjanak fel, ebből

Pedig ki tiltsák mind azt, a mi más nyelvekben

vagy -a beszéd értelmét, vagy ennek rövidségét

gátolja, tekéntvén arra is, hogy mindenfelől dí

szes és kellemetes légyen ‘a fel találandó nyelv.

Vegyük fel, hogy a magyar nyelv így jöhetett

hajdan e világra. _ Ezt így fel vévén, ha meg

felelt-e azon fő tekéntetü társaság föl vett szán

dékának, vagy nem, és mennyiben? arról a kö

vetkezendő elmélkedések rendiben tehetünk leg

jobb ítéletet.



Elsô Bé'sz. /~

Könnyů e'rtelem e's rövidség mellett, kelleme

tes hangot kiván az e'kes nyelv. Annál kelleme

tesebb Pedig heszédünkhcn minden szó , minden

szótag, söt mindegyik betò' is, mine'l többet kö

А‘

zelét a musicának reguláihoz. .

` Kezdjük az utolsóknál.

А betökrôl.

§.x.

Tsak ke't féle betöt ismér a magyar nyelv:

magánhangzót (vocalis) e's mással hangzót (con

sonans). .

Kettò's hangú Ьеъб (diphtongus) nints а ma

gyarságban, e's már azont hátra vannak a többi

európai nyelvek: mert еще]; minnyájan bövelked

nek az illyete'n tsere'p hangú betökkel, mellyek

nek ki mondásán undorodik a hozzá nem szokott

Idegen azért, mivelhogy Её: külömbözö hangot.
szükség öszve vegyíteni egy ízben. A' kettös han

gu betök nehéz ki mondása okozta leg inkább azt

a sokféle tzudarságot, melly föke'pen a ne'met
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nyelvben uralkodik a köz ne'p sokf'e'le dialectasaì

ra ne'zve. A magyarban nem találtatik illyen hiba.

A.d magáń hangzòkrul.

§. 2.

Az egész_e'neklés tulaidonke'pen tsakhét tiszta

hang köze’ van szorítva. Nem több sem kevesebb

szóte'vò'je van a magyar pyelvnek is, ezen hét

magánhangzó betökben: a, e, i, о, u, ö és

Hogy ezeknek kët utolsója (ö és ü) vsem ket

`tös hangú, azt kömgyů onnét el ite'lni, hogy ezek~

nél is tsak egyszerů' hang hallatik a magyar забей—

tésben.  .

§; 3.

Musiczîbań rövîd'e's hoszszúra osztják а Ьап

got, olly mérte'kkel ,_ Vthy kér. rövid tsak egy
hoszszút e'r. ‚у . У . .

_ Szinte azovntV vakn a magyar magánhangzók ál-.

lapotja is. .

= s» 4.
А hét rövidlmagán hangzókat ugy iriuk, a

mint 2. §. vagynak meg iegyezve.y Olly formán а,

beszéd tactusában fertály nótákat jelentenek.

„ _ Ezeket.I hoszszítani külömben nem lehet, ha

nemlegyedůl tsak ollyate'n me'rte'kkel, hogy két.

fertályból fél notára emeltessen а szóhang. Qllyan

kor pedig így irjuk a meg _hoszszított Imagán

hangzókat, mostanì Ortographiánk szçre'nt: á, e',
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í., ó, ú, б és ü. Utolsó ketteje't pedig talán éke

sebben imígy: ő és ü. ~

§. 5.

Ezt a vers “szabásu szó mértéket, más idegen

' nyelvekben. is nehezen tes'zi a született Magyar

félre. De még sokkal nehezebben esik néki, hogy

meg szokná az más Nemzeteknél gyakorlott szó

tagok tsonkítását, vagy szinte azoknak el nyelé

'se't. Könnyü őtet ezen meg ismerni, kivált a né

met beszédben, ha tsak ifjantan jól meg nem ta

nulta 'ezt is.

Ha ki azont mosolyogni kezd - a mi termé

szetes indulatból meg esik ne'ha - könnyen ma

gához te'r, mihelyest el gondolja,“ hogy igen is

bötsös ok, ugymint a magyar nyelvben lengede

ző hang mérték hozza magával ezt a másoknál,

de főképen a Németeknél szoktalan beszéd vág

tatását. '

§. 6.

Lássuk most, miként ejti a Magyar, rnyelvé

nek ele' adott he't elementomját? -— Kezdjük a

röviden hangzókkal. '

Ezek közül tsak a l'eg első rövid “a okoz bajt

az Idegeneknek..... _*). ' .

Az itt és alantabb még többször is elé forduló tsa

pinatok ollyatén féle ki hagyást jelentenek, a mi

ben tudós magánként minden Magyar, és így tsak

Idegenekhez illik az oktatás.- ' ‚
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Már ez az abo-nek előkelője fölötte igen kii

lomböztéti a magyar nyelvet egyebektől, mellyek

motsok nélkül mindenütt tátabban ejtik a rövid

a-t ’s _ oly módon , hogy ez akként nagyot mots

kositana a magyarban. ,_ .

` Függőben hagyván a ke'rde'st: a két rövid a

között mellyik légyen kellemetesebb hangú, a

magyar- e, vagy a többi európai nyelvekben gya

korlott? — ugy tettszik, hogy könnyebbségé

re nézve tsak ugyan a magyart illeti az elsőség;

Könnyen e'szre vehető az ajak mozgásábul, hogy

a Magyar tsak fe'l annyira tátja ki száját, midőn

a "rövid a-t anya nyelve ke'nyén ejti, mint a töb

bi Nemzetek, a kik tágabban adják azt elő. +

Mások előtt szaporábban esik tehát a magyar Ье

széd már innét is.

Nehezebb ki mondásu már tsak azon teke'n

tetből sem lehet a magyar rövid a mint egyebek,

mivelhogy Béts körül igen is gyakorlatos a köz

népnél német beszédben.

§. 7.

A még hátra lévő hat rövid magán hangzót

szint ugy ejti a Magyar, mint a többi Európaiak,

e's ezek között a Németek is.

Találni ugyan - serényebben visgalván az

abo-t -— а magyar e-ne'l is egy kis külömbsé

get, p. o. ezt a szót ejtvén émbér, szint ungy vál

tozólag, mintha németül azt mondják bőr âmënfd);
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de azt» tsak gyakorolva tanuljuk együtt is másutt

is, nem le've'n külömböztető bélyege ortogra

phiánkban. Y

§. 8. y

A he't hoszszú magán hangzók között, egye

dül tsak a magyar e'külömböz a többi Európai

Nemzetek hasonlón zengőiktől. Ennek pedig nagy

hasonlatossága van a Francziák ezen szavainak

utolsó betője'vel bonte' e's amitie'; tsak hogy a

Magyar élesebben ejti azt el annyira, hogy kö

zelít az hoszszú l'a-hez, mellyel sógoros és ha-`

sonló ejtegetést követő ч— de tsak ugyanvigyá

zat kívántatik a beszédben, hogy í-t ne mond

junk е’ helyett. ` . .

§. 9.

А musicális hangok második külömböztete'se

is meg van a magyar magánhangzóknál. Í .

Ezek is, szint ugy mint amazok, vagy ke

me'njen (dur) omlanak, vagy lágyan (moll), és

majd el válik ezentúl, hogy mindenütt a gyökér

szóban fekvő kemény vagy lágy hanghoz tartják

magokat ennek minden nemü tsírázásai is.

§. IO.

Egyik hason fele a magyar magánhangzóknak

kemény, a másika pedig lágy -v- mind a két

nemökre (hoszszabb e's rövidebbre) nézve.

Három keményen hangzik, ugymintla, o és

и; más három lágyan: e, ö és ü.  A hátra le'vö
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í feliben lágy, és szinte annyit kemény  de

nevezetesen a hang együletben (accord) több

nyire lágy a Névszóknál (nomina substantiva) , az

Igékne'l (verba) pedig kemény. . ,

Mi légyen az emlétett hang едущие: állapot

ja? azt bővebben fogjuk hallani ezentúl.

A mással hangzókrul.

§. u.

Európai magyar ortographiánk következendő
deákos Ibetőkhöz tartja magát: Ь, с, (Lf, g;

Ад], Ic, Lm, n, р, q, ms, t, u, v, x és z.

§. m.y

Az y nálunk voltaképen se magán- se mással

zengő, hanem tsak segéd bető, szükséges lévén

némelly közelebb nevezendő szótagok helyes ki

mondása végett.

. §. 13.

és ac tsupán tsak idegen szavak meg” hagy-“r

tában fofdulnak meg nálunk.

Szinte ugy van a c-vel; tsak hogy ezt a betőt

is meg tartják némellyek, holmi szótagok segéd

_ jeléül. Alantabb még ele’ fordúl a szó erről is.

§. 14.

A Németek D betőiét'nem isméri a Magyar ’s

a helyett f-t ír mindenütt. ‘
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V és W semmit sem külömböznek egy más

sal. Az utóbbilaat tsak tulajdon Neveknél (nomi

na propriaä szokás meg tartani.

§. 15, 16, 17 e's 18.

Elő adatik az Idegeneknek a magyar mással hang

zó bető/c valódi ki mondása ¿s ortographiája. —- Ez pe

dig, Magyaro/cra пазов szükségtelen le've'n., itt ki hagyatik.
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Másodìk Rész.

A zòtagokról.

Y S. 19.

Nints a magyar nyelyben ollyan szótag -— tehát

ollyan szó sims, mellyben magánhangzó nem ta

láltatna, mint р. о. а Tólok következeńdö sza

vaikban: krszt, Prszt, szmrt, hrszt, krk, Wlk,

mlts, trszt, szkrz, wrch ’s a t.

Az illyen féle'k nehezen omlanak, hozzájok

nem szokott .szájbuL Ha tehát a Magyar tsak

ugyan `ke'ntelen ne'melly ollyan idegen szót ele'

hozni, azzal segítì magát, hogy valami alkalma

tos magánzengöt toldván hozzá meg kettöztetî a

szótagot, igy ejtvén' a' példáúl vett tôt szókat:

kereszt, pereszt, szemert ’á а t.

Ugyan ez а szerzele'k gyakoroltatìk а magyar

ságban is , valahol а he'ján nehezeles volna a Ье

sze'd, nyelvünk alkotásának szoros nyomán. ——

Erröl is me'g többször le'szen emle'kezet ennek

utánna.

§. 20.

Мёд tsak e kövelkezendö két mássalhangzót

sem engedi nyelvünk egy siótagúl öszve forrasz

tani, ugymint Ы, Ьг‚'(1г,›1г, fl, fr, gl, kl, gn ,

kn, gr, kr és pf. ` '
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Анна]; okáért a ne'met Stau e's blau helyett

farau-t és balau-t pördítt а Magyar, nyelve'

nek ke'nye sz-erént. Söt а német d) is „вы оПуап

bajoson esik ne'ki, mint a Francziáknak és Ola

szolmak, 7s ezekkel egyiitt, Еву szól: lakken,

makhen, szakhen', lachen,V madyen és @athen

helyett.

§. 2x.

Említe'm már (§. 12) hogy az у nálunk vol

take'pen se magán- se mássalhangzó , hanem tsak

segéd betö. l ` к

vLássuk már , miként légyen gyakoroltatá

sa..... *).

S. 22.

А segéd `y-nak haszon vétele e következcn

dökben imígy van: аи], enf... meg megr nja,

n_ye...

§. :23. '

Ezeken kivůl segéd betö az j az efféle szó

tagokban is: аду, egf... nem külomben utf,

еду... e’s viszszálva дул, gye... megr meg дуй,

tye'...

*) Itt elö adatik az {у és lb» valódi jelentése, mostani

urtographiánk szerént; e mellett pedig az is,llogy

selyem selemnek mondatik Dunán túl, a Tisza

mellyékín pedig sejemnek., de hogy az eifélékkel

semmit sem szenved nyelvünk érlelmérc nézve.

2
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Ezeknek tökélletes ki mondását tsak valódi

Magyaroktól lehet meg tanúlni , kik 1s nem tsak

könnyůnek, hanem kellcmetesnek is tartják az

eHéle bötyögetést; holott az Idegeneknek, kive'

ve'n a Tótokat, nehezen esik р. о. ezt а három

szót. magyarosan ki mondani „еду nagy hegy.“

S. 24.

А magyar betök e's szótagok eddig elé adolt

különségeit ki vévén-, egyébként a deák nyelv

módját követjük a magyar ortographiában min

denütt. »

Nyúljunk már а magyar beszédnek fényre

hozásához, grammaticalis Részeinek sorát ugyan

követvén, de mindenütt tsak az ágozatokat ábrá

zolván, ezen munkának homlokára terjesztett

tárgya mellett.
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Harmadik Rész.

А Névszókrul.

§. 25.

Mindegyik nyelv alkotásánál, arra volt föke'pcn

szükség íìgyelmezni, hogy különös пе?! adasson

mind azoknak, а mik az ember szemében öde

nek, körůlötte forganak, vagy épen az ö el mel

lözhetetlen szükségeit illetik.

Ekke'nt, az emberi besiéd többi Részei kö

zůl, a Ne'vszókat illeti az elsb' pótz. Minél e'rtcl

mesebbek ezek, mine'l rövidebbek és kellemete

sebbek, annál fólöntebb jár a nyelvnek töke'lle

tessége. 

Lássuk! hányadán légyen ezekben a magyar

nyelv?

S. 26.

А leg közelebb emlétett szemre kelöknek

magyar nevezetje nagy részént tsak еду szó tag

bul áll, mellynek ki mondása, a mindenütt benne

foglalt magánhangzó sege'de'vel, igen is könnye

dókeny.

Bizonysága ennek minden magyar Szótár. Pe'l

dáúl tsak im ezeket hozom fel: ve'g, föld,.nap,

hold, tůz, víz, szem, fül, láb, ke'z,11af.

Ж
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§. 27.

На egynél több tagból áll а törzsök szô, már

е2 nintsen a 10dik §”“ hírré adott magán hang

zóknak egyůlete (accord) héián. '

Vegyük bár ele' a magyar Ne'vszavak egész

laistromát, fogadom hogy nehezen találunk köz

tök ollyan gyökeres magyar szót, mellyben ke

me'nyhangzó lágyal öszve kelne (S. 9), mint р. о.

е deák szókban: pater, mater ’s a f.

Nints ege'sz Európában más ollyatén nyelv ,

melly а miénkének ezen különös tulajdonságával

ditsckedhetne. '

De ! magánként szemre ke'l, hogy ke't kůlönös

gyöke'rböl öszve forrall. Névszavakra ezt magya

rázni nem lehet р. о. kófal, szersza'm ’s _a f.

E mellett pedig azt se felejtsük el, hogy az z' be

tö feliben lágy és szim annyiban kemény hangú

(§. 10) — nem külömben, hogy az «er közelít az

í-hez, söt ezzel sógoros, hasonló ejtegete'st kö

vetvén (S. 8).

§. 28.

Ha némelly gyökérazó meg szaporodik más

szótaggal, azont pediíjr szó sül ki belöle; ollyan

esetekben a toldale'k mindenko'r a gyökérszó

hangját követi р. о. kertekz, juhász **).

*) Szint аи mondhatni akár melly más valódi ma

gyar szórul is.

**) A_kinek езде van kerthez, meg meg a juhokhoz.
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E szerént helyes volna igen is a Németek sza

va Eanbfäaft; de helytelen volna %errfcbaft,

mert ezt фегвГф e ftnek kellene mondani.

S. 29.

Az eddig ére'ntett hang egyűletek okozzák,

hogy a durvábban eső idegen szavakat ke'nyesít

ve szokta a Magyar ele’ adni.

Gyengébben szívárog magyar szájból, ha azt

mondja Király, mintha Krált kellene neki mon

dani, ezen szónak eredeti tótságaszere'nt. Ezen

szót Caesar pedig ngy ejti az Olasz, mint Cse'

zar: ettől tanulta hihetőképen a Magyar; de,

anya nyelvének nyomán, nem lévén szája ize're

az lágy einek a kemény a-val való öszve kaptsol

tatása, Császárt tett belőle. Szinte azont mon

datik Hertzeg, a német Hertzog gyanánt.

§. 30.

Más európai'nyelvekben, az angolyt ki ve'

ve'n, nagy bajt okoz azoknak meg tanulásában a

Névszóknak nembe'li külömbsége. Magasztalást

érdemel tehát a magyar nyelv ismét azon teke'n

tetből is, hogy Névszavaiban semmi nembe'li kü

lömbséget nem isme'r ——— kerteís'zne't és juhász

nei ’s а f. szint ngy külömböztetve'n a kertésztől

és juhásztól, valamint deák és német nyelven

is külömböztetik ezeket, a három articulatusok

fölött.
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§. 31..

` Több fe'le articulus helyett, a kei! rövid ma

gán hangzó _a e's е sege'de'vel, szint olly tökélle

tesen besze'l a Magyar, valamint az Angoly a

the - vel. _ '

Inne't is sokkal könnyebb a magyar nyelv meg

tanulása, mint p. o. a német, mellyben az három

articuluson föllyűll, több ollyan szónevek talál

tatnak, mellyek két nembe'liek p. o. bet гейш,

„vezető, bie Reiter, lajtorja ; ber Shot, bolond _.

baâ über, kapui,

S. 32.

Közel lévő dolgot rövid e-vel jelent a Ma

gyar,’s ezzel szinte annyit mond , mint francziául

ce - távolabb lévőket rövid a-val, a hol a Fran

tziák is ça vagy lä-val élnek.

Mivelhogy pedig a bes'ze'dben mind azt, a mi

külön nem neveztetik, ollybá lehet venni, mint

ha távol volna, már ezen teke'ntetből a rövid a-t

egyetlen egy magyar artieulusnak lehet mondani.

§. 33.

Egyedül tsak szebb hangozatnak okáért te'te

tik z a leg közelebb emlétett rövid e ’s a mellé,

valahányszor a héján, két magán hangzó kerülne
öszve. v

Sokkal szebben hangzik az ember, az asz

szori}; mintha így mondanák: a ember, a asz

szony.
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§. 34.

A mit а Német így ád elő: biefer „berr, a

Frantzia pedig így: ce monsieur là — а Magyar

ez az ur-ral mondja ki.

A NévszókA ejtegetésérül.

x

g. 35.

Már tsak abból is, hogy a Ne'vszók ejtegeté

se'ben sehutt se változik a magyar articulus (a),

hanem épen fel marad mind a két Szám (nu

merus) hat Esetében (casus), e'szre lehet venni a

magyar Declinatiók könnyüségét, a Németeke're

nézve; de még sokkal jobban fog ez a követke

zendőkbül meg világosodni.

s. 36.. ’

Mindenek előtt szükség arra! figyelmezni,

hogy a többes Szám (pluralis) minden Esetekben

hasonlít az Egyessel (singularis), nem lévén kö

zöttök más külömbség, hanem tsak az, hogy egy

[с betővel több van a többes Számban, mint az

Egyesben.

Méltán mondhatjuk tehát az [с betőröl , hogy

Névszavaink többes Számának tulajdon bélyege.

Minek előtte pedig a Névszavak ejtegetésé

hez (declinatio) lépünk, szükség két regulát elő

re botsátani.
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§. 37.

Elsó' regula: Valamelly Névszó rövìd a-val

vagy rövid e-vel ve'gzödik, р. 0.fa e's асов, mi

helyest toldalék jön hozzá a beszéd ejtésben , ha

tsak еду betöböl állana is ez', azonnal a rövida-t

vagy e-t meg kell hoszszítani.

Igy tehátfa többes Számnak elsö Eitése'ben
fák; teve , szinte азот, teve7f. I

g. 38.Í

Másodi/f regula: Hogyha a Ne'vszó ejtegete'

sének szoros rendiben szůkse'ges Volna több más

sal hangzót öszve forralni, azont pedig akadályos

lenne abeszéd, meg kell az utolsó szótagot, az

тай}: emle'tett módón (§. 19) kettöztetni, valami

r07fonos magánhangzót toldván hozzája.

Ehhez tartván, kar a többes Számban nem

kurk, hanem karak e szint ugy sebek nem seb/f ,

rabok *) nem гад/1; sorok nem sor/f; kutak **)

nem [сиг/с.

Vegyiik most viszsza beszédünk fonalát:

 

*) és **) Nem szükség \tehát, hogy a szaporítás a

szótagban már ben lévô magánhangzóval essen meg

p. o. rabak, kutuk; elég ha rokonos, az az hang- l.

béli rokonságban lévö (5. 10) magán hangzóval

történik. Errôl pedig a kényes Ш! itél leg jobban.
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S. 39.

А magyar nyelv olly rövideden, együgyüen

és világosan, egyszersmint pedig olly értelmesen

és hathatósan ejtegeti a Névsza'vakat, hogy ez

aránt is elsőséget érdemel az európai nyelvek

rendiben.

Nemzeti nyelvünk alkotói e'szre vették azt

előstül,hogy minden Névszónak első ejtését olly

bá lehet venni, mintha feleletet adna ezen kér

désre: ki? vagy mi?

Ennek utánna azon okoskodtak, miként le

hetne ezt a két egy máshoz közelítő kérdést,

holmi rövid toldalékkal ugy forgatni, hogy az ál

tal egy részént meg kérdés esne ki, más

részént pedig ugyan azon toldalékot a. fel vett

Névszóhoz ragasztván, ebben is, már az által,

tökélletesen meg jelenne a kérdéshez illő felelet.

§. 40.

Igy vette eredet-ét a magyar Névszók ejtege

~ tése, mellynek hajdan Scythiában hihetőleg más

formája volt, mint a mellyet most követünk *);

de mi haszna ha az oda veszett, a mint már bé

vezetőleg ére'nte'm.

 

*) Majd el válik a következendőkbül, hogy a két kér

désetske ki? és mi? sokkal több félént változik ‚

mint 'sem a déakos hat ejtés nyomán.v
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' Kéntelenek vagyunk tehát a deákos ejtege

tés szere'nt, a Ne'vszavak mind а két Számára

ne'zve , hat ejtefs't (casus) el határozni.

5. 41.

Az elsö és az ötödi/f ejtés (Nominativus et

Vocativus) egymáshoz szůntelen hasonlók: mert.

ezekben még semmit. sem változik а kérde'sben

le'vö dolog nevezctje.

Igytehát tsak négy' ejtés таща, hátra2 иву

Inmt:

' а másodi/f (Genitivus), melly egyetlen egy

hoszszas e’ toldale'kiával alkotódott.

Ekke'nt ki?böl már eza külömbözö ke'rde's

válik: kie? —— а többes Számban pedig kike'?

Nem lehet semmi terme'szetíbb, mintha а

ke'rdësre felelö Ne'vszó P. о. ember' is tsak ugyan

azon сету betöt von magára imígy: embere'; töb~

Ьез Számban pedig embereke’*). - Hasonlóké

Pen a Névszavak többi ejtésöknél is mindenütt.

а Ífi? és [fi/f? toldalékia marad meg feleletůl, а

mint ez folyvást ele’ fog kerůlni.

§. 42.

А harmadík eftefïben (Dativus) ez а szôtag:

nek ragasztatik a szempontúl szolgáló kérde'sek

hez. Ugy tehát kine/c? a többes Számban pedig

kiknelc? válikI belölök.

*) Az 38‘lik utasítása mellelt.
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Szinte aiont esik ki a Névszónak ugyan azon

ejte'sre illò' feleletje is г р.`о‚ embernek, plur.

embereÍfne/f.

Tsak hogy itt is szemben kell tartani az §§.

10, 27 és 28 adou hangejtésn illetö utasínást. Наги

nem veheti fel a пей ragaszte'kot, mivelhogy a

kemény á öszve nem fe'rhet az lágy e-vel: tehát

házna/f топать, а többes Számban Pedig há

zakna/f, ’s egy átaljában nali'. szolgál а harmadik

ejtésben ragasztékúl minden kemény hangzót vi

selö Ne'vszókban..

g. 43.

А negyedik ejtefme/c (accusatívus) tulajdon

saisit bélyege а thetö. Еще] tehát a kérde'st igy

változlatjuk: kit? plur. [сё/сед? *). —— Ehhez fog

va pedig a Névszók is igy esnek, mintegy felelö

leg: embert, plur. embere/fet **)5 kemény han

gon pedig házat ***) ‚ р111г. házalfat ›"""'5").

А Németekne'l, ha beszédök öszve szövetkez

tetése nélkůl azi. mondjak: bie ЭтепГфеп, vagy Ые

фащ'ег, е1 nem lehet itélni, elsö чаду negyedik

löbbes Számu ejte'sben le'gyeu  e mondva. 

A Frantziák e's Olaszok nyel've'ben me'g számo

sabban fordulnak elö az illyetén tökélletlense'gek.

*) **) ***) és ****) Az utolsói-nek eleibe botsá

toit magánhangzók az ЗЗ‘Ш‘ §bam éréntçtt hang tsí

nosítás okáért tévödnek oda. '
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§ 44— '

А hatodík e's végsö deákos ejte's (ablativus)

nálunk az imígy változtatott ke'rde'sbül 522111110.— .

zik: kitól? plur. kiktó'l?

Ennek is tehát ugyan azon ragaszte'kkal felel

meg a Névszó ekke'pen: embertöl *) а kemény

hangzókban pedig háztól; plut. emberektöl, há

zaktól.

§. 45.

Ritkán eitò'dik a magyar bészc'd, második ei

te'shez illö felelettel. - Domus patris atyának

háza — filia rustici parasztna/f leánya mondatik

magyarúl. '

De azért tsak ugyan а harmadik ejte'st nem

lehet egyenlönek mondani a másodikával: тег:

Valóban az itt ele’ hozott magyar ejtések nem fe

lelnek leid-re; e's ha аи kérdi valaki: kie’1égyen

ez a ház, vagy ez а leány? nem egy könnyen

vvárhat más feleletet , mint; ezt; az atyáe’ , vagy а

paraszte' **).

. 5, 46.

А2 iLten ele’ adott Névszók ejtegete'sök regu

láinál igen kevés számu ki fogások Vannak, ’s

 

*) Embertöl és embertůl szint ugy rokonos, mint

háztól és háztnl (1. 38).

**) Е mellett azt is emlétem ujjra, hogy itt nem ere

deti, hanem deákos magyar szóejtegetéssel van

dolgunk.
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`ezek is tsupán tsak a beszéd könnyebb Pörgëté

sét érdeklik; de nem is terjednek toyább, hogy

sem mint egyes Számban а negyedik, a többes

Számban pedig mind a hat ejtésre — ugymint:

а) Az 36 és ЗЗ‘Ш‘ 55. szoros értelme’ben igy

volna az következendö szavak elsö többes Számu

ejtése: dologo/fJ hatalomok, segedeleme/f; de

szebben esik, ha а hèlye'tt igy атак: alolgolfJ

hatalmo/f, segedelmek,‘ki hagyván az utolsó

szótagot illetò' magánhangzót mindenütt, valahol

0g, ok, ol, от, on, or, ök, öl, öm, alom és

elem-be végzödik а szó.

bj Szebben esik, ha> követ, [вишь havat

mondunk, köt, lót, Ízót gyanánt -- nem kü

lömben

c) agarat , bogarat, .egeret, aga'rt, bogárt,

едет Ье1уец. д

Legjobbmester az illyete'nekben a gyakòr

lás; ámbátor az Idegenek is , ha kényesebb nyel

Vüek, könnyen rá találnak szint ugyy, mint az

§ 37. éréntett rövid a és rövid e-nek hoszszí-`

tására. . y -

§ 47—

Azon Ne'vszókat is , mellyekben az i betò' ke

ményen ejtödik, az 10dik utasítása mellett, а1

kalmasint szokásbul tanulhatni meg leg-inkább ,

és hogy ahhóz fogva Шали]: nem hidnek — е1

1епЬеп pedig hitne/f nem hitnalf mondatik' ’s а f.
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Negyedik Bész.

А mással érthetó'król (Adjectiva).

5— 48

Különös tulaidonsága mellett, sok еду tagu 52611

kal bövelkedik а magyar nyelv, a besze'dnek min`

den Részeiben. Illyenek a mással érthetök k6»

zött.: ó, ve'n, uji, jó, roszsz, szép, rút., паду,

kis, Vig, bús 's a t.

'§. 49.

A magyar Ne'vszavak nembéli külömbse'get

nem ismérve'n (S 30); а héján maradnak a más

sale'rthelök is. Ez pedig isme't nagyon könnyíti

nyelvünket.

§. 50.

A mássalérthetök közönse'ges reguláiának 1е—

het alkalmasint tartani, hogy a magánkc'nt. ём—

hetö Ne'vszónak (Substantivum) elibe te'tetnek a

beszédben, azont; Pedig semmit sem változtat

bennök az ejtegete's. - Innét is'mét szaporáb

Ьап esik а szóllás, só't'kellemetesebben is, mint

a he'ján.

De! gyakran Ne'vszó helyet foglalnak el a

mással érthetök P. о. Szemesnek a játe'k; Valc
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nak alamisnal.. . ollyankor pedig égy átaljában а

magán e'rthetö Ne'vszók reguláit követik.

S. 51.

Mihelyest magán e'rthetö Ne'vszó után vetö»

dik a mással érthetö, azonnal magára Veszi an

nak tulajdonságát az ejtegete'sre nézve р. о. bort

Ót igyál.

§. 52.

Ha praedicatum gyánánt tévödik a mással e'rt

hetö a magán érthetò' Névszó után, akkor is ha

sonló eitegetést kiván р. о. а nagy vite'z ma is

ritka; plur. a nagy vite'zek ma is ritkák.

§. 53.

Érdeme're szolgál nyelvünknek a mással ём

hetök igen könnyů egybehasonlítása is (Compa

ratio).

Két Ь iárulván a törzsökhöz, másodi/c (kö

zép) garáditsot formál belöle így: tiszta, tisz

tább *) —- fekete , fekete’bb **).

S. 54.

A második garáditsra emeltetett mássalérlhe~

tökhöz tévén ezt a szótskát leg, azont harma'

dil.“ (felsö) garáditsra emeltelnek, igy: leg tisztábab

— leg fekete'bb.

*) és **) А rövid a és rövid e hoszszúra vergödík

az 37dlk utasítása. mellett.



‚32

§. 55.

А mással érthetök végsö betöje többnyire

mással hangzó szokolt lenni. Ha tehát ollyankor

is még bb járulna Hozzájok, igen durván esne a

kimondás.

Ennek'ef hárítására isme't az 19 és 38dik §§bm

ele' adott .módon, 101101105 magán hangzót toldván

hozzá, meg kettöztetiük а szólagot igy: падуоЪЬ,

zöldebb 7s a f. падуЬЬ e's zöldbb helyett.

Ez aránt is a hangzás ke'nye szolgál leg 10ЬЬ

kalaúzúl.Ugyan is ne'melly mássalérthetökre néz

ve tettsze'sünk szerént mondhatjuk: magasabb

vagy magasbb; erösebl) vagy erösbb; savanyúabb

vagyy savanyúbb, szomorúabl) чаду 52ошоп1ЬЬ.

.

\

g. 56.

Söt, 1_1a 161 e'szre veszszük az eddig emle'tett

széphangozat ingerlését, következendö едуЪе 11а

sonlítás sem látszik igen fe'lre tsapni a 116261156

ges regulától: szép, szebb (az az szépebb), leg

szebb 5 kitsiny ’Ü 11155еЬЬ , 1ед kissebb; hoszszú,

hoszszabb, leg hoszszabb; könnyů, könnyebb,

leg könnyebb; ifjú', 111111111, leg ifjabb; Ь6‘, bö

vehb **), leg bò'vebb. '

*) Itì Ícís a valóságos gyökér.

**) Bó'ebb helyett az 4Ódik§ út mutatása szerént ad b.
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S. 57.

Szoros értelemben tehát azt lehetne állítani,

hogy nálunk ez az egyetlen egy szótska sok tsa

pint félre a mással érthetők valódi egybe hason

lításátúl. E mellett pedig itsudálatos dolognakl

mondhatni, hogy alkalmasint minden európai

nyelvekben isr szinte ngy irregularis ugyan azon

szónak nálok külömbfe'lén hangzó nevezetjefmint

nálunk sok, több, leg több. '
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Ötödilk ßéSz.

А Számnevekröl.

g. 58.

А sfzrkalatosSzámnevek (númeralia cardinalia)

alkalmasint .hasenlítanak nyelvünkbcn a mással

e'rthetökhez, ezeknek leg közelébb elö adott re

guláit követvén. `

Eredeti magyarságok ki >tettszik onne't, Ьоду

iobbára tsak еду 526 tagu lörzsökök nevendékjei.

Elegendök Pedig akár melly számvete'sre nézve,

minek utánna cgynél kezdve'n százszor száz eze

rig (törve'ny ezerig) terjednek.

§. 59.

А sarkalatos szárnneveket ollybá lehet tarta

ni, mintha felelet adódna vélek ezen ke'rdésre:

Ílánf?

Könnyen meg tanulják ezeket az Idegenek,

ha mindenek elött az elsö tízedet veszik letz

ke'ůl, теПу 1ду vagyon el rendelve: еду, ke't

(узду 11е116.*), három, ne'g , öt, hat, hét, nyóltz,

kilentz, tiz. '

*) Tsak ott, a hol nem mássalérthetö gyanánt ve

vödik ez a szótska, hanem magánként, mondunk

[самбы
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S. 6b.

Az után a tizedeseket (decades) szükse'g meg

tanúlm, imígy: tíz, húszß, harmintz, negyven,

ötven, hatvan, hetven, nyoltzvan, kilentzven.

Szembetůnö, hogy ezek, harmintznál kezd

vén, mindenestöl már tsak az elsö tízed neven

dékjei, jelesítve'n öket a kemény törzsökhöz ra

, gasztott szótag van (hatvan, nyoltzvan) , a lágy

nál pedig ven (negyven, hetven *).

§. Gl, 62 e's 63.

E15 adatík a me'g hátra le'vů magyar számola'snak

randje . .  . molly/et ele' йодид, Magyarokra ne'zve, 32221:—

se'gtelen.

5. 64.

Ezekhez értve'n, sokkal könnyebb körösztůl

esni a magyarban mind azokon, mellyek а Szám

nevekre ne'zve, más nyelvekben sok bajt szoktak

Okozni а tanulónak.

А sarkalatos Számneveket ollybá lehet tarta

ni, (§. 59) mintha felelet adódńa ve'lek ezen ke'r

désre: [игл]? — In tehát nyelvünk fel találói

па]: isme't tsak azon kellett okoskodniok: miként

lehessen ezt. a kérdö szótskát, holmi rövid tol

dale'kkal, иду forgatni, hogy az {Вт (S. 39) ele'

adott Ne'vszó ejtegetések példányát követve'n,

*) Négyven~ és hétven Ílelyett, az 4Ódìk 5. с elé adott

utasílás szerént. ‚ ~,

»n f'
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itt is az által еду re'sze'nt töblgféle más meg más

kérdés esne ki, más re'sze'nt pedig ugyan azon

toldale'kot a felvelt Számne'vhez ragasztván, еЬ—

Ьеп 15 а ke'rde'shez illö felelet. tökélletesen meg

jelenne.

Lássunk most ezekhcz!

§. 65. U

Meg Pótolván a 12612]- szótskát dik ragasz

te'kkal, hánydik sůl ki belöle; de ezt az 38clik

utasitása szerént így enyhíljük: [идущий/с?

Az igy változtatou; ke'rdésre szinte azon tol

dale'kkal esik a rá felelö Számne'v is ekke'nt: har

madik , negyedik . . . . ,tizenegyediln .. . századik

ezeredik, vagy szebben hangozólag ezredik.

g. 66.

Е2е11Ье11 az úgy nevezett rendelö Számo/fban

(ordinalia) egyedůl tsak elsó'îfe's тётей/с szen

ved kifogást, mellyeket egyébke'nt egyedìk e's
двигай/111611 kellene mondani. i

_ S. 67.

На 1ду fordítjuk a ke'rde'st: Ízán)f feïe? ~

szinte azont esik a f'elelö Számne'v is р. о. 1161. fe'

le, három féle, száz fe'le, ezer féle ’s a. t.

Az illyete'nek osztó Számnevekne/f (adverbia

distributiva) mondatnak а deákos Grammatikák

nyomán. l
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§. 68.

Továbbat igy eitvén a kérde'st: Ízánfszor? —

isme'l; ugyan azon ragasztékkal felel a Számnév

is , a keme'ny hanguakban igy: háromszor, száz

' Szor; а lágy hanguakban pedig igy: négyszer,

ötször, czerszer' _ mellyek határozó vegeze

tüekne/f (adverbia numeralia) neveztetnek.

§ 69»

'Szìnte azont felel а hányas? ke'rde'sre а ke

me'ny hangzó hármasJ százas; a lágy hangú ре

dig négyes, ötös, tizes ’s а. t.

Ezeket egybefoglaló számo/mak (numeri col

lectivi) hivják.

§. 70.

Ekként. а magyar Számnevekre ne'zve, tsu

Pán tsak abból áll az ege'sz mesterse'g, hogy meg

tanulván а sarkalatosokat azon értelemben, а

mint ez nyelvi'mkkel elöstůl szzîrmazott, ezeket

mindenütt úgy ne'zzük', mintha feleletet adnának

valakinek, a ki аи: ke'rdi: Ízánf? - és llogy, va

lamint. а ke'rdezö más meg más szótagokkal pó

tolván вы а szótskát, Változtathatia/kérdését,

szinte azon pótlással siìl kia számnévbeli felelet

is р. о. hányszor? százszor; hänye'rt? százeî't

’s a t. - Más szóval mondván: terme'szetesen

viszsza te'r mindenütt a ke'rde's melle' ejteu; hang

mássa (echo).
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§. 7l.

Valahol mással érthetők gyanánt élünk а

Számnevekkel, ott ugyan azoknak reguláit is.

szükség meg tartani.
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Hatodik Rész.

A Névmássairóll (Pronomiua).

§. 72.

Szemeïjes Ne'vmássak (pronomina personalia) a

Magyaroknál ezçk: e'n, te, Ö; а többes Szám

Ьап pedig: mi, ti, ök *). '

§. 73.

А szeme'lyes Ne'vmzissak birást jelentÖÍfÍfe'

(pronomina pos'sessiva) változtatnak ekképen:

enjim - tsak szebb hangjára ne'zve ve'vödött

e'nem helyett. — Szint иду

tieîí удаву tied mondatik teed vagy tee'd вуа
nánt; к И

öve’- ez már a harmadik Személyesnek má

sodik ejtése (Genitivus); de mivelhogy durváb

ban esne ha Öe’mondatnék, közében szorítjuk a

gyengítò' v-t (S. 46 Ь).
l A többes Számban igy esnek: mie'nk, tiétek,

öve'k . . . . '

*) Itt is már a k betö emeli а harmadik egyes 520—

mélyt a többesek Számába. '
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§ 7i»

A birást ielentö Ne'vmássait ugy lehet venni,

mintha ezen ke'rde'sre kie'? felelne'nek. Annak

okáért uralkodik bennök az e'- ugymint a má

sodik ejte's tulajdon bélyege (§. 41).

§. 75.

Ugyan azon bìrást jelentö Névmássaínak ne

gyedik eitése meg таща az ö már elette'bb (§. 43)

fe'nyre botsátott kanótiát- ugy mint az t betöt

ekképçn: engemet, tégedet, ò'tet; minket, tite

ket, öket.

§. 76.

ААЬагшшШ: e's hatodik eite'sben ugyan azon

szótagokkal kezdödnek a birást ielentö Névmás

sak, mellyekkel azon helyt а Szónevek végzöd

nek (S. 42 és 44) -— tehát а harmadik eite’sben

igy: nekem, neked, neki, nekünk, гав/пек, nek

ik*); a hatodik ejte'sben pedig igy: tölem, töled,

tôle , шаль, tölemek, так.

§ 77—

Az ele' állított birást jelentö Ne'vmássaiban

lengedez cgy napkeleti fö tulajdonsága nemze

 

*) A hol beszédiink rendiben kellemetesebbnek itél

зак а meg hoszszabbítást, szabad kényünk szerént

igy is`ejthetjük ugyan azon szókal: nékem, néked,

néki ’s а t.
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ti nyelvünknek, melly ötet a napnyúgottiaktól

tellyességgel külömbözteti, egyszersmint Pedig

magasvztalja is:

Elgim tsák а szebb hangzás okáe'rt mondatik

e'n-em helyett 73). — Ke't re'szre osztván ezt

az utóbbik szóL így: eh-em, és közibe szorítván

némelly Szónevet, azont már valamit tulaidoni

tó mondás kél elö р. о. eh szem вт; взаЪЬоёу

itt is а keme'ny hanguakban ezeknek kényére kell

vigyázni, mellyekne'l tehál; am- má változik 4az

utolsó szótag, em Ье1уеЦ,‘р. o. eh házam. _

Fe'lre hagyván pedig a pleonasmust, метет. és

Íuizam. marad a beszédben. ’

’ 78.

Tiéd чаду tee'd, tsak a szebb hangásra nézve

mondatik teed helyett (§. 73).

Ezt az utóbbik szól; ismét kette' szakítván, ’s

közibe ne'melly s'zónevet helyheztetve'n, hason

lóke'pen valamit tulajdonító szóllás jö ki, mint:

szemed, házad; vagy — ha szoros értelemre

nézve pleonasmus kivántatik ~ a te szèmed; а.

te házad.

§ 79.

Öve’tsak annyit mond, mint бв’, de szebbcn

-esik (§. 73); егепЦЕоЬбЬЬ formájában Pedig rö

vidíteni kellene az e- t, hogy tettszò'ssebb legy'en

(S. 46). '



42

Az ele’ адом. analogia szerém tchát itt is így

mondatik: szeme, háza; vagy az Ó’ лете, az 0"

háza.

§. 8m

A többes Számban': mien/c, tie'te/c, öve7f. _Ezek

böl pedìg,r hasonlóke'pen szemún/«tA *) szemte/e“l

szemök **) válik. `

S. 81.

Az itt ele’ adott, módon tsak addig bánunk a

birzîst ielentö Nc'vmássakkal, mfg a bírt dolog

tsak ogy e's nem több р. o. {за}; egy szem, egy

ház ’s а. f.

Ellcnben pedìg, ha többröl van a beszéd.,

ollyankor а felhozott tulajdonító ragasztékok -—

ugynlint ein, ed e's eJ а keme'ny hangokban ре—

dig,r am, ad és a —— az i betöt veszìk eleibök,

imígy: szemeim, szemeid, szemei, szemez'nk,

szemeìtck, szemeik - a kemény hangban ре—

dig házaim, házaid 1s a t.

§. 82.

Mihelyest illycn tulajdoníló ragaszte'kot ve

szen fel akármellyMagáuéthetö (Substanúvum),

a

*) Szemcnkhelyelt, mìvel igy teltszôsebb, azon fóllyiil

pedìg azért is, mivelhogy a rövid e béllyege az egyes

sxám elsô szcmélyének.

**) Kem пешей, mert Ягу a harmadik személyre (ô)

nem штата.
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azonnal uiidopat Névszó lámad belöle; ez pe-`

dig ismét mindenekben а Szónevek reguláihoz

tartja magát.

g. 83.

Az ollyate'n tulajdonító ragaszte'kkal pótolt

szó tehát, eitegetésére ne'zve, az 41—„47

ele’ adott szerszabást követi р. о. házam, házame',

házaime' . .. . szemede', szemeìde' . . . házamtól, ha

zaimtól... szememtöl, szemeimtöl ’s a f.

§. 84.

Ezek mellet arra is kell fìgyelmezni, az 37“ S. ‚

masítása szere'nt, hog , ha rövid a vagy 1jövid

e-vel végzödö Ne'vszó melle’ esik a tulajdonító

ragaszte'k, azonnal hoszszasítástAokoz: yp. о.›_1`а‚‚

122111, fád, fája *) ‚ kefe, kefeîn , kef'eîl , kefc'je**),

`fáim, kef'éim 7s a t.

§. 85.

Ide tartozandók az 46‘“ь ele' adott cjtege

te'sbeli ki fogáëok is, mellyeknek meg tanulása

nem nagy feitöre'st okoz , meri; ugy mondván ma

;gánként szájban omlóbb, ha igy. szóllunk: dol

gom, aklom, tit/fom. - mintha 520105 526 szer~

vkeztete'st" követò'leg azt mondanók: dologoln,

alfolom, tito/fom ’s a t.. ' .

 

*) és **) fáa és kefée helyett  tsupán >tslak a kön

nyebb ki mondás végett. '

l
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‘§. 86.

Nem külömben'l аи is könnyen éSzre veszi az

elme'sbb Idegen, hogy а hoszszú ó, ú, ö és ü

ben Végzödö szókat me'g egy más hoszszú ragasz

te'kkal meg toldani , undokítást okozna; hogy

tehát nem mondhatni ollóam, ollóad, ollóaia;
hanem rövidebben ollóm, ollód, ollója — e's szint y

ugy falum, falud, falúja; пат, töd, töje; fésům,

fe'süd, fésůje ’s а. t.v

§. 87.

Ére'ntettem már 32, 33 ёз 34), hogy kö

zel lévö dolgot e чаду ez-vel jelent a Magyar;

távolabble'vöt pedig а Vagy az-val. '

52етЪе tůnö azont, hogy ezen szótskák ná

lunk mutató Ne'vmássak (pronpmìna demon

strativa).

g. 88 ¿s 89.

Eló' adatík a „тещ: irt тип/сами az Модем/с

nek, mike'nt essen. a: ejtegßte's eàekben.: ez az ember. . . .

ez a степ az ember.... amaz a лад ’s ajl...

§. 90.

А Magyarok Ífe'r'dó' Ne'vmássai (pronomina

interrogativa) imezek: ki? mi? kitsoda? mitso

da? mellyik? millyen? minö ?
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IS. 91.

Viszszonozó Ne'vmássak (pronomina relati

va): személyekre nézve а Ífi _ dolgokra ne'zve

mel()f - láthatatlanokra nézve a mi.

§ 92»

E következendöket pedig me'ltán mássalért

hetö Ne'vszavaknak (adjectiva) lehet mondani:

ne'melly, akármelly, valamelly, minden, illyen,
i ollyan, kiki, valaki, akárki, akárxni.



Hetedik Rész.

Az elôl lltòl járókrúl.

_ §. 93.

А magyar nyelv teremte'se дуб/(е? szavakon (ra

dices) kezdödölt, mellyeket azután többf'e'le ra

gasztékkal Pótolván ’s `toldozván, ezek is ugy

meg foganodának benne , hogy a gyökerek pót

fait (affìxa) e’s pótalljait (sufïìxa *) а2 ö éltetö

ereinek méltán lehet mondani.

Tölök származik a beâzédünk rövidse'ge'hez

foglalt könnyů értelem. Belölök tsordúl leg in

kább a Szótagok kényesebb öszve hangzása.

B_izonysága ennek az már elé'adott magyar

Ne'vszók európai rámára szabotl; ejtegetése, ’s

nem külömben a Ne'vmássak és Számnevek for

gatása. Szaporodik а bizònyság arra tekéntvén,

hogy az *más euróPai nyelvekben иду nevezett

*) Ezt a három tagu Névszót ker'te'szne' szétt darabol~

ván, azt mondom felöle: hogy leert зуб/се?- ben

ne (radix) - mellynek pótja (aflìxum) e'sz - en

nek pedig pótallja (suñîxum) ne', az az pótnak tol
dalékja. n
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elöljárók (praepositiones) helyett is némi némű

szótoldalék van a magyarban.

§ 94

A; elől „тумб/ша, valamint más európai

nyelvekben, szint ugy nálunk sem lehet ejte

getni; de ezen föllyül az érdeklett Névszavak ej

tését sem bírálják (quem Casum regit?).

§« 95

Talán nem volna helytelen a magyar elől

utóljárókat inkább Szövet/Eeztetőknek nevezni,

tulajdonságok abbul álló lévén, hogy kétféle do~

lognak egy más köztt való szövevényét világo

sítsák. '

Ezeket is ollybá lehet tartani, mintha ezen

kérdésre lci? vagy mi P felelnének; sőt alkalma

sint ide tartoznának az fönt 40-44) elé adott

Névszók ejtegetései is.

§. 96.

Holmi, tsak egy szótagu ragasztékkal pótol

ván ezt a két kérdést (lci? és míPJ, más meg

más kérdés válik belőle.

Viszont pedig, meg toldván ugyan azon ra

gasztékkal a szövetlfeztetötJ folyvást a tett kér

déshez illendő felelet kerül elő; tsak hogy ismét

vigyázni kell az már ngy is elegendőképen ismé

retes szótagok hang egyűletére. '
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§° 97'

Lássuk ezeknek az egy .szótagu ragasztékok

nak lajstromát:

Ha az föl vettlkérdéshez mi? ezt a szótagot

ragasztjuk be, azont kérde's Válik belöle igy:

mille ? (accusait.)

Lehet-e valami természeti'bb, mint ho'gy a

felelet is sainte azon egy szótaggal adódik р. о.

kertbe (in hortum), házba (in (1011111111)?

На igy vetödik a ke'rde's: miben? (ablat.) a

felelet is agent sül ki, р. о. kertben (in horto),

házban (111 domo).

Szint ugy van a fel чет; ke'rde'snek követke

zendò'ke'pen változtatott ragaszte'kaival is: miböl?

mie'rt? mihez? mineZ? mire? miröl? mis/el? —

mert ezekre is mindenkor hasonló vëgezetü

Szövetkeztetök felelnek, ugymint: kertböl, ház

ból; kerte'rt; Вен/132, 111121102; kertne'l, háznál;

kertre, házra; kerttel, házzal *)'. -— Nem kü

lömben esik, ha azt kérdik min? чаду mien? fe

lelöként kerten, házan ; meddig vagy miig Р - re

pedig: kertigi házig. ‘

Végte're, ha jól veszszülvfel a dolgot, ide

tartozandók az már fönt (§. 41) ele' hozott Щёч—

szavak európai módra szabott négy ejte'sei 15,

ugymint: kie? kinek? kit? és kitöl?

*) Kertvel és házval helyett, enyhítvén ezeket az

88‘Ш‘ utasítása szerént.
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y§. 98.

Az itt ele' adott szótagokon fóllyůl, vannak a

magyar nyelvben utóljáró egész szavak is, mellyek

ím ezek: alá, alatt, alól, ellen, elött, elébe Vagy

elejbe, elöl, felé, felibe, felöl, felůl, Fólött, gya

nánt, helyett, iránt vagy'aránt, körůl, közé, kö

zött, közůl, mögé, mögött, mögůl, mellett, mel

16, ше1161, miatt, ne'lkůl, szerént Yagy szerint,

után 65 mulva.

§« 99

Minden Szövet/feztetö, melly tulajdonitó ra

gaszte'khoz illik, azont egyszersmint magán értö

Ne'vszóhoz (Substant.)hasonlíßY 65 igy, а máx`

{Вт (§§. 76—81) ele’ adotta módon szemeZyes

Szövetkeztetöve' válhat , következeqdöképen:

~ §. loo.

Е16 fordúlt már (S. 76), hogy a Szónevek har

madìk és hatodik ejte'sök bélyegeiböl (пе/с 65

töl) ezek a szeme'lyes Ne'vmásak származnak: ne

' kenl, neked, neÍfi,... e's tölem, `tó’led, töle....

Ezeknek nyomát követö_leg, minden illendö

más toldale'k is szeme'lyes Névmássá válhat ———

nevezetesen: `

r §. xox.

Ha ez а toldale'kos szótag be az 77m S. kaptá

jára verödik, eh- be-em jön ki belöle; de szeb

Ьец hangozván így mondjuk: e'n bele'm.

4
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821111 ugy származtatja ben ezeket: én  ben

нет; e's а р1ео11а5ти51 félre hagyván, bennem.

- öl (eredetike'pen beöl a szebb hangzás 01111

6111 belöl) pedig bclölem, belöled, belöle.

Ezeknek nyomál: követvén, egyszersmint ре

dìg a keme'ny vagy lágy hangok tulajdonságaira

figyelmezve'n , könnyů a következendök eredete't

is akként fel találni: velem, eî'ettem, hozzám,

nálam, reám vagy rám, rólam.

§. 102.

Hátra van me'g az fönt (§. 97) ele számlált

ragasztékokból e kettö: mig? vagy meddig? e's

min? f- Ezeknek elsöje szövetkeztete'st nem

szenved, másodilca pedig regulátlan, шеи raf

tam, mitad, _rajta az ö személyes SzöveLkezteLöi.

§. 103.

Az Utóljáró egeffz жара/с 15 (§. 98), ne'hányat.

ki véve'n, az 111 elé adott módon változnak sze

me'lyes Szövetkeztetökke', р. o. alám, alattam, aló

lam , fele'm, fölöttem , közém, mellém , utánnam.

§. 104.

Valamelly Utóljáró személyes szövetkezte

test nem szenved , az már mind a következendö

Részhez tartozandó.
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Nyoltzadik Rész.

A magyar nyelvnek, Változást nem szenvedô

Részeiröl.

§. 105.

Ezen munkának tze'ge'rül ki tett tárgya nem

egye’b, hanem tsupán tsak a magyar nyelv ágo

zatinak fényre botsátása *). -

'Ekke'nt tehát grammaticalis teke'ntetü 0km

tást itt nem várhat senki 5 ehhez fogva pedig а

változást nem szenvedö nyelvünk Részeiröl tsak

azt mondhatni az ò'tet kedvellö Idegennek, hogy

ezeket egyszer iól meg tanulván, azután könńyen

gyakorolhatja , más nyelvek hasonlóan esò' szer

keztetésök nyomán.

§. 106, 107 65 108.

Az. Idegene/cre пегое , ele' számláltatnak pe'ldáúl, а.

magyar besze'dben. többszò'r ele'forduló v á lt o z á s t n e m

szenvedo" вид/Ь... `

  

*) Leg inkább a kiilf`óldí philologusokra nézve 

vallás tételökre lévén bizva, ha ismérnek-e a vi

lág szerte gyakorlott nyelvek között más ollyant,

melly а magyarral ezen természetes ágozatiban

egyezne meg, vagy azont leg alább távolag hason

lítana hozzája !
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Kilentzedik Rész.

Az Igékról (Verba).

S. 109.

А. magyar Ige'kne'l mindenek elött azt a törzsö

köt kell szemrevenni, mellyböl a hajtogatás ere

dendö. Ez pedig a tsele/fvö (activum) 65 közeî)

tsele/fvö (neutro activum) Ige'kre ne'zve, alkal

masint niindenkor az jelentö Mód jelen való ide

je'nek egyes számu harmadik személye'ben lap

Pang (Indicativi Praesentis tertia persona singu

laris).

Az igebe'li törzsö/ci ,(thema) чаду más szóbul

ve'vödött, vagy magánként ’s eredete're ne'zve

душка? (radix): ez pedig пазу re'sze'nt tsak egy

szótagból álló, P. о. 161, 1162, jár , vár, varr, ver,

nyer, tör, tür....; de van közte sok töbh szóta

gu is , mint: akar, tanúl, szeret ’s а f'.

S. 110.

Az Igének törzsökét ezen szótaggal ni sza

porítván , azont határ'ozatlan lllód (Infinitivus)

válik belöle, akár keme'ny akár lágy légyen 

az i betö ke'lszerůse'géhez fogva (S. 10), р. 0. lát

ni , várm'. . . . verni, szeretni . . . .

А
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S. 111.

А2 Ige'k törzsökeinek ve'gsö betöi töblmyire

mással hangzók, ezeket pedig ni-vel szaporít

ván nehezedik а kimondás. Ennek el mellözésé

re isme't, az ЗЗ‘Ш‘ oktatásakmellett, egy 10110—

1105 .Magánhangzóvaf pótoljuk a ragaszle'kot, ’s

igy'eitjük aHatározatlant: állani, haitani, tar

tani. .. . a gyenge hangban pedig festeni, feite

ni, gyůjteni ’s a t.

S. 112.

А 1111 magára nézve valóságos> gyökc'r, azt

nem lehet egyszersmint ke't helyett keresni.

Szinte ugy van az Ige'k törzsökeinek dolga 15.

А szenvedö (passivum) vagy egye'bke'nt másun

ne't. tsírázó (derivativum) Igéket is tchát tsak eg

gyöke'rböl származóknak lchet Lartani.

S. 113.

А2 13611 haitogatására (Conjugatìo) ne'zve,

Grammatikákban kell oktatást keresni , itt egye«

důl tsak a nyelv ágozatiról le'vén a Ье526с1.

S. 114.

КбппуеЬЬ а таёу’а1‘ haitogatás, р. o. látok,

látsz, lát.... mint a Németekne'l, а kik az Ige

melle’ helyhezteçik az бьет illetö személyes Név

mássát is, mint: Sd) тж, bu Нет}, et Нет.
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115, 116 e’s 117.

Különös e'szre резвые а magyar [geknek hajtoga

tásában. . . tsak Idegenekre teke'ntve'n.

§. 118.

Az /f betö, valamint egyebütt (S. 36), külö

nös bélyege a többes Számnak az Igékne'l is.

_ ' §. 1 19.

Az t bető szint ugy tulajdon bélyege az egész

szen mult Időnek (praeteritum perfectum) az

Igékne'l, valamint a Szónevek negyedik ejtésé

nek (§. 43). -- De itt is, az 38 és ludik §. ér

telmében, rokonos Magánhangzóval enyhítjük a

nehezebben esendőket, p. о. látott, nézett .. ‚

120.

Hogy a magyar Igék haltegatasa nnnden te

kéntetből könnyebb, mmt mas európal nyelvek

ben, azt könnyen e'szre veszi, valaki' ezeknek

öszve hasonlítását nem terheli.

§. 121, 122, 123, 124 e's' 125.

Különös e'szre vételek a segítő Ige van. tulajdon

ságairól . . . . . '

§. 126.

Ideje már, hogy a magyar nyelv eredetét e's

gyarapodását gyorsabban visgáljuk!
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Tizedik Rész.

A magyar törzsök szavakról.

S. 127.

А magyar nyelvnek saját tulajdonságu szöveve'

nye leg inkább azon törzsök szavakban tündö'klö,

mellyekkel bövelkedik а beszéd mindegyik re'

gszeiben. _

Ezek az [дата а jelentö Mód Jelenvalójá

nak egyes harmadik személyében lappanganak

(S. 109) - a Szóneveknél az egyes elsö ejte'sben

-- Ne'vmassaknál pedig mind a két szám elsö

eitésében (S. 72).

А változást nem szenvedö szó magánke'nt

törzsök -— ha ugyan tsak az. 

S. 128.

A magyar törzsö/f szó/c (thema) részéntegyet~

len egy , re'sze'nt pedièr több tagokbul állók.

Kezdjük az elsökkel, mert egy fö tekéntetü

Philologus (Adelung) itélete szerént v„1)izonyos,

„hogy másként lehetetlen akármelly nyelvnek

„töke'lletes ismérete'hez jutni, ha lsak elsö szá

„lig fel nem гербы az, a mi benne egyetlen

„еду szótagu Ígyö/fe'rböl eredendö.“
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„Tsak а gyökérszók öszve hasonlítása пуп]:

„hat bizonyságot a nyelveknek egy mással vagy

„hasonlatosságokról, vàgy külömbségökröl. ——

„Söt az egész etymologia utálatos tzinkosság az

„illyete'n szószál hasogatás he'ján“

§. 129.

Az tsupán tsak egy szótagbul álló magyar

gyökerek valóságos számát idö jártával várhatjuk

talán, nemzeti philologusaink közönse'ges iPar

kodása mellett — de nagy nehezen: тег: sok e1

avult bennök, nem kevés Pedig a mester em

berek és Parasztok számszeréhcz tartozandó e's

alkal_masint tsak ezeknél isme'retes.

Azonhan pedig reménylem, hog)r az tölem

ekkoráig öszve szedett még igenis töke'llelleń ma

gyar szógyökerek laistromát. is kedvesen fogiák

venni a nyelvek eredete'n és nevekede'se'n höl

tselkedö Tudósok.

De egyébként is szükse'gesnek tartom azt,

ezen munkámnak folytatására nézve, mellyben

ezután még Löbbször le'szen róla emlékezet.

Ugyan aze'rt botsátom аи: ennek vége're tolda

le'kúl.

§. 130.

Еъеп szótagols. öszveszedése'ne'l azon iparkot

tarn, hogy közibek ne tsuszszon ollyan gyökér

 

*) Adelung’s Míthri dates.
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szó is , mellynek értelmét nem elébb, hanem

tsak Europában tanulták meg a Magyarok - ide

értve'n föke'pen a köröszte'ny hitet illetöket.

Az ugy nevezett neoterismusokat is ki hagy

tam, mellyekkel nyelvünket, hol gazdagítják, hol

pedig - jajjal mondom! —- undokítják is né

melly virgontzabb Iróink: mert bujtást tösgyö

ke'rnek vallani, пазу balgatagság volna.

‘ S. 131.

Vegyük mindenek elött szemre az toldale’k

Ьап foglalt egy szótagu magyar gyökerek nagy

számáî;.r

Az elette’bb említett hires Philologus (Ade

lung) ite'lete szerint, semmine'mü nyelvben egy

nehány száz illyetén gyöke'r szónál több nints. -

A Görögben, ugy mond, három száznál többet

nem isme'r Fourmont. A Németben három vagy

négyszazat talált Fulda; a Francziában Pedig

mintegy ne'gy százar. Cour-t de Gebelin. Söl; а

chinai nyelvben is tsak háromszáz harmintzra,

vagy leg föbb háromszáz ötvenre lehet fel venni

az egy szótagu gyökerek számát.

Láni pedig! az én toldalékom 747 egy зыбка-—

gu magyar gyökerel; számlál elö *); ezek pedig

*) Ki hagyván egy nehány, értelmökre nézve, igen

botránkoztatókat.
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iobbadán mind ollyatén szert ielentenek, melly

azemberi e'rtelem zsengéi közé tartozandó.

Az is szembe tůnò' ugyan azon nyelvünk elsö

rúgóinak nagy száma mellett, hogy minekelötte

napnyugoti Ne'pekkel meg isme'rkedne'nek a Ma

_gyarok, már sokkal több saját eredetü szóval

bövelkedtek, hogy sem más akármelly ismére

tes nyelv.

§. 132.

Azt pedíg korânt se gondolja senkì , minLha

az elé adott 747 gyökér szó között találtatna [за];

egyetlen egy is , mellyet akármelly való'di Ma

gyar más, és а melléje tett német ielente'ssel *)

meg nem egyezò' értelemben venne' vagy adná

elö. Söt egész Magyar Országban és Erdélyben

mindenestůl hasonló értelemben ’s egyenlö han

gozattal forognak а Magyar-ok beszédiben.

Máx` tsak innét is ki tettszik, hogy valóságos

magyar Га] az ege'sz lajstrom.

§. 133.

Nem tseke'ly az elé hozott gyöke'r szók kö

zött az ollyaténok száma, mellyekböyl .ki tettszìk,

hogy termeffzetes Ízangot követó'leg (per ono-

matopoeam) szármoztak.

*) Magyarokra nézve sziikségtelen lévén, itt ki hagya

tik a német jelentés.y
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Ez pedig már magánként is olly hitelesen bi

zonyítja réges régenti saját eredetöket, hogy ezt

távolabb keresni józan ite'let'tel nem lehet.

§. 134.

Azt is könnyü el érteni, hogy ezen gyökér

szavak helyes ki mondása átaljában könnyü , mi

nekutánna nem több, hogy sem hét tisztádan

tiszta Magánhangzók lengedeznek bennök, mel

lyeket megtanulni, azon fölött pedig rövid és

hoszszú hangot külömböztetni, nem nagy mes

terség. 1 .

Nints köztök se kettős, se másként tsavargós

hangú szó (S. _2o), mellynek ki mondása vagy

száját fárasztaná a beszéllőnek, vagy egyébként

bajt okozna neki. -

. Valóban nem kívántatik ezeknek helyes ki

mondásához több értelem 7s tudomány, mint ah

hoz, hogy az éneklésben értse valaki a hét, hol

hoszszú hol pedig rövid hang külömbséget, ’s

ezekre vigyázzon.

§. 135.

На ki, e nagy könnyüség mellett az elé ho

zott gyökér szókat még sem mondja töke'lletesen

ugy ki, a mint ez, a bennök fekvő magán ’s más

sal hangzókhoz alkotólag illendő, az ne tsudálja,

ha őtet a Magyar nem e'rti. Sőt ne'ha roszszabbul

van dolga, mintha, а nem jól ejtett szó helyett,
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más akármelly nyelvünkben isme'retlent mondott

.volna, illetlenne’ ’s ortzátlanná válván а besze'd

gyakran, az eiïe'le ki mondás he'ján.

Vegyiik р. о. fel e következendò' szavak nagy

külömbsége't: ád, áld, ágy, áng , hágy, hogy.

nem külömben: sár, zár, szár, szar ’s a. f.

Többnyíre, már az itt ke'rdésben lévö дуб?

ke'rszavak terme'szetes alkolása is arra тишь,

hogy — а mint bç'vezetöleg mondám - a ma

gyar nyelv, sok Ezredek elött, magán kezdödött,

az olta Pedig tò's gyökeres ágozatiban semmit sem

változott.

g. 136. '

Más nyelvekben több 'szótagu törzsô/cnek

hely нет adatik, а philologiának közönségés re

gulái szere'nt. Okát kell tehát adnom miért le'

gyen ez aránt ki fogás a magyarban (§. 128) -—

tudni illik,mivelhogy nints Europában más ollya

te'n nyelv, melly a magyarnak azon különös tu

lajdonságával ditsekedhetne, hogy az З7`Ш‘

utmutatása szere'nt, nehezen találni ollyan valodi

magyar szót, mellyben kemény liangzó lágyal

öszve kelne, azont Pedig а beszéllönek száját.

valamiben akadályoztamá.

Könnyen e'szre vehetö, hogy valahol gyen

ge Magánhangzót keme'nnyel változtatunk besze'

dünkben (р. о. köf'al), ott szájfordítás kivántatik

meg; de valamekkoráig rokonos (tsak lágy vagy
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keme'ny) hang mellett. maradunk, semmit sem

változtatunk szánk karimájában. Illyenkor tehát

több öszve szövöu; szótagot bizvást. аза]: egy hang

folyamatjának lehet. mondani.` '

§. 137.

Világosítiák ezt az 59. ele' hozott tiz sarka

latos Számnevek, mellyeknek eredeti magyar

sága tagadhatatlan.' '

Kettejét lu' ve've'n fhárom és Ífilentz), a töb

bi mind [за]; egy szótagu, ’s akke'nt valóságos

gyökérszó. _ Ugy de! törzsökszó tsak ugyan

Íza'r'om e's Ífílentz is, ámbátor két szótaguak, тег:

ezeknek sints más kurtább gyökere. — Miért is

nem Yolna három szint ugy elsö teremte'sü al

kotmány, mint a sokkal utánnajáró tíz vagy száz ?

§. I 38.

А színek magyar nevezeteiröl is bizonyosnak

mondhatjuk, hogy szegrò'l végröl merö törzsök

szavak, ’s czek között is а több taguak eredetö

kre ne'zve az egy taguakkal alkalmasint tsak egy

idösök lehetnek.

Hát! a dadogni kezdö kisdedek szájában гуси

ge'den ejtegetett apa vagy луга és anja szavak

azért, hogy több szótaguak, hátrább volnának-e

származásokkal, mint más meszszünnen le'vö ro

konságot jelentö, de tsak egy tagu gyökerek, р. о.

ip, об, ángy, тещу?
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Nem gondolhatjuk-e, hogy e következendő

három szó: világ, állat és ember, nehezen jö

hetette világra későbben, mint azok a toldalék

ban foglalt egy szótagu gyökerek, mellyekkel e

világnak többféle különös részei, az emberi test

nek ne'mi ne'mü portzikái, az állatoknak többféle

nemei neveztetnek?

§. 139.

Szinte ollyan haszontalanság volna tehát a

rokonos hangu több szótagos törzsököknek más

távulabb le'vő gyökerét keresni, mint ha valaki

azon törné fejét: mie'rt jelentsen három annyit,

mint deákul triaJ nem quatuor vagy quinque;

_ fekete pedig annyit, mint niger, ’s mie'rt nem

inkább viridis vagy caeruleus?

S. 140.

Könnyü el ítélni, hogy a több tagu törzsökök

száma sokkal fölyül halladja az egytaguakat; de

ezeknek lajstromával elő kelni- szükségtelen vol

na e munkának tárgyára nézve — ugy is elé. for

dulnak minden magyar Szótárban. ,

S. 141.

Ezekhez fogva bizonyosnak lehet mondani;

hogy a magyar beszéd törzsök szavai száma több

re megyen egy pár ezernél; de bezzeg! mesz

szxre ható már а bennök gerjedező emberi érte
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lem, más egyéb toldale’k ne'lkůl is. Ez tsak idö

jál"tával szabódott melléjök a végett. , hogy minél

könnyebb értelmü le'gyen az által а beszéd (1. а

7dik Re'szt).

§. 142.

А magyar nyelvben azérl; fölötte igen köńnyů

mind a Szónevek ejtegetése , nembéli kiìlömbség

héján, mind Pedig az Ige'k hajtogatása, mivel

hogy ezeknek mind egyike mind másìka terme’

szeli hangokat követö toldale'koktól veze'reltetik.

Ezekben is szinte ollyan világos az eredeti ma

gyarság, valamint az ele' hozott törzsök` szókban.

Mind ezek oda mutatnak, hogy a magyar

nyelv nem tsak magán kezdödött, de magán sza

porodott is, saját oltoványai által - pedig olly

böven, hogy már több ‘ezer esztendök elött,

az európai nyelveket sokkalv fóllyül halladta Sza

vainak gazdagságában.

5. 143.

Az eddig fel hozott toldale'kokon föllyůl, még

mindenfe'le más szóìe'gezetekkel is szaporodott.

nyelvůnk , idò' folytában, mellyeket ismét szinte

annyi élemetesmagyar törzsökböl omlított bui

tásnak e's porhajtásnak lehel; mondani. .

Méltó, hogy ezeketis különos karba hely

heztessük! `
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Tizenegyedik Rész.

А magyar nyelv elágozásárul.

§ 144.

Értettük már, hogy a magyar gyökérszók az em

beri nemzet gyermekde'd korának eredeti te

remtve'nyei. Vélek kezdödött alkalmasint azon

золы]: nyelve, mellyekröl azi, irja Herodót *):

„hogy leg régíbb népnek tartetták magokat e

„гена szine'n“ **).

Lehet-e terme'szetíbb gondolat, mint ha azt

veszszük fel, hogy azon Scytha nemzetségnek

öselei, mellyeket Herodót emleget, érteni akar

ván egymást, mindenek elött a leg szükségesebb

dolgoknak nevezetjeiben egyeztek meg, de tsak

apródonke'nt, természetes hangokhoz alkalmaz

tatván ezeket? — Van-e , ha ezt igy fel veszszük,

mit tsudálni, hogy az eredeti magyar gyökérszók

nem tsak fölötte igen könnyen omlanak az em

beri 525]Ьй1,— hanem egyszersmim értelmökre

*) Hires Történet Iró Krisztus születése elött 480.

esztendôvel. А

**) Scythae gentem suam Omnium novissimam ajunt.

Herod. hist. Lib. 4.
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ne'zve is változhatatlanok? _ Hol találjuk, ha

ezt igy fel nem veszsziìk, annak okát, hogy u'gyan

azon`nyelv zsenge'i, se hangozatjokra sem értel-á

mökre ne'zve, nem vesztettek tsak egy morzsát is

eredeti tökélletessé'gökön? _ holott kiki игуан

azon eredeti értelemhez és hango'zathoz alkal

maztatja beszéde't mind ekkoráig, valakiröl azt

mondhatni, hogy tud magyarúl._ Ezekhez tart

ja magát állandóúl és föképen а falunként együtt

lakozó ’s anya nyelve'n kivůl mást alig isme’röY re'-‘

gì_Magyarok (Scythák) valóságos marade'kja.

§. 145. l

Hihetö, hogy eleve már az emlétett gyökér'

szókkal is elegendöképen e'rtette'k egymást a Ma

gyarok ollyate'n dolgokra ne'zve, mellyekkel leg

inkább szůkölködéne'k: тег: valóban még mos

fanság is meg e'rti az idegen iövevényt az ala-f

tsonyabb sorsu magyar ember is, mihelyest 1121 а

gyöke'rszót helyesen ki mondja, mellyet nevezeni

akar, ne'melly természetes eladás mellen. _ nefm

le'vén köztök nembe'li külömbse'g, melly valamit

változtama bennök. ’

v S.' 146.'

Ezek valának, azt tartom, nyelvünknek leges

leg elsö tsördülékjei.- Azutánrnem sokára neve

kedett az által, hogy a beszéd könnyebb értel

me're ne'zve _ az `addigele' gyakorlott szemre“
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kelö iegyek helyett - némì. némů, magánként

semmit sem jelentö ragasztékkal kezde'k toldani

az eredeti gyökér szókat, ugy forgatván az által

a besze'd értelmét, a mint ez dcákul declinatió

nak és coniugatiónak mondatik. Bövebb e'rteke

ze’s volt. már ezekröl az ele'bbi hetedik Részben,

egyszersmint pedig ott fényre botsátatott az ma

gyar gyökereknek, szópótok által Тайга vonszó

eredeti tulajdonsága is.
De hátra van még egy más hasonló lnyel

> vünknek saját tsemetézése. ‘

§. 147.

А magyar szókbúl, holmi magánként semmit

sem ielentö ragasztékkal, Szónevek `faked

nak, szint ugy, mint a Németeknél @ettf'cbaf'h

@Ingbeìh `@in b I ein, e következendökbůl:

фен, flug, @inb ’s а Е‘

Töke'lletes oktatást ezekröl is а magyar Gram

maticákban kell keresni: тег: itt szüntelen tsak

a nyelv ágozati köriíl forog az elmélkedés.

§. 148.

Mike'nt származott légyen e gyökér szóbul

Ífert elöszször ugyan pótolva (affixum) kertefsz_

azután pedìg ,vótalljának segédével (suffixum)

kerte'szne’ -- ’s nem külömben juhból juhász e's

juhászne’ - azi; már llallottuk (§§. 28 és 30).`
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Nem tagadhatni ezekben, hogy kertész és

kertészne', iuhász és juhászne', ’s minden ezek

hez hasonló Ne'vszó р. о. méhészné, halászné

’s a t. szinte ollyan Valódi magyar szavak, mint.

ezeknek gyökerei kert, juh, me'h, hal ’s а t.

§. 149.

Eredeti magyarság tündöklik az eH'éle Név

szókban is: küzdö, nézó', nyerö ’s a t. _ inert а

harmadik személy bélyege (Ö) hátokon butyo

rog (ö küzd, ö néz e’s ö nyer helyett).

А kemény hanguak pedíg itt is rokonságra

nc'znek, ó-t vonván magokhoz б helyett р. 0..

halló, szólló (ö hall e's ó' szóll helyett).

§. 150.

Leg számosabban fordulnak nálunk elö az,

sag és 5:33 végezetü 10111а1е’1105 pótok által, Ье

szédünk. mindegyik Részéböl öszve koholt Szó

nevek р. о. szépség, rútság, sietség, nevetség,

ellenség, külömbség, Istenség ’s a ŕ'.

Ezeknél is szemben marad az 38 és 1 I 1.

elö állított hanglágyitás formáia, mellyhez fog

va uraság mondatik nem urság, roszszaság nem

roszszság.

151.

Az Ige'k törzsökeiböl sok számos magán ért

hetö Szónév ered, mihelyest ek vagy“ ás ragasz

»s
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так melle'jök р. о. kére's, kérdefs', nevetefs'; a

keme'ny hanguakban Pedig дашь hallás, irás _,

járás 7s а f:

$. 152.

Származnak az Ige'k törzsökeiböl` Szónevek

me'g más pótok által is, р. о. marade'lf, fájdalom,

félelem, шастал], veteme'nj. I

Ezekne'l is a fajra vonszó gyöke'r eredeti ma

gyarsága szembe tůnö. 

§. 153.

Szinte azt mondhatni az illyete'nekröl: ru#

hátlan, gycrmektelen, istentelen ’s a f.

§. 154.

Nem külömben a Нитриты is (dimminu

tiva): mint fátska *)`, kefe'ts/fe **) ’s a f. '

§. 155.

Sze'tt visgálván mind azt, a miröl itt ’s a leg

közelébb elöjáró Be'szben voll; e'rtekeze's, már

ugyan tsak világosan ki tettszik, hogy az ege'sz

földszinén gyakorlott emberi besze'd nemei kö

zött alíg találtatik ollyan, mellyet régiségére ne'z

ve a magyarral egy idösnek, vagy nála me'g ko

 

*) és **) А rövìd a (fa) és rövid e\(kefe) hoszszítása

itt sziìkséges az 37d‘k értelmében.
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rosabbnak lehetne mondani. _ Azok a törzsök

szók , mellyekkel más nyelvek fölött bövelkedik

a magyar minden ízeiben ’s tagjaiban, nyilván

bizonyíliák az bele'jök óltott eredeti teremtye'ny

jeleit. _ Szinte azon eredetnek tagadhatatlan bi

zonyságát viselik a szópóto/f (aflixa) és ezeknek

pótalljai is (sullixa), mellyekkel ízenként neve

kedett a magyar nyelv idö jártával.

Ha tehát valóságos saiát eredetiieknek kell a

magyarban vallanunk mind a gyöke'r szókat, mind

pedig ezeknek tsemetézéseit is; miként fe'rne

meg a józan itélettel, ha tagadni akarnánk, hog'y

az onnét. származott nyelv is magánlre'ni kezdö

абы?

Е2 már leg kissebb kétse'get sem szenvedvén,

lássuk most „ha igaz-e, hogy a magánként kez

dödött. magyar nyelv a-zontúl semmit sem vált;o_~

zott az ö tös gyökeres ágozatiban?
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Tizenkettödik Rész.

A magyar nyelv, ágozatira nézve, vál

tozhatatlan.

§. 156.

A. magyar Nemzetnél töke'lletes egyenlöse'gre

hailott a beszéd, mindjárt elöstůl, nyelvének

kezdetével; ez pedig, ágozatira nézve, valamint

kezdödött, szinte azonként mindenkor hasonló

épségben fel is tartotta magát mind ekkoráig, sò't
ennek utánna is változhatatlan marad az ö ágo

zatiban.

Ennek okát. könnyů el találni! _ Valami az

embernek elsö e’s el mellözhetetlen szükse'gét il

leti, ан а Magyar mind gyöke'r szavakkal adja

elö, mellyeknek ki mondása fölötte igen könnyü,

mivelhogy mindenestůl rúgó gyanánt egy a hét'.

Magánhangzók közůl bennök lengedez, ’s ezen

segédůl se több e'rtelem, se nagyobb készség

nem kivántatik azoknak helyes ki mondásáhoa,

mint a hét hang külömböztetéséhez a musicában.

Ollybá vehetjük tehát, ha valaki nem jól ejti

а magyar gyökérszôt, mintha az illcndö hangot

el véttene’ а musicában, szint'e olly türhetetlen

lévén az itt, mint amott.



7l
а

Hasonló egyenlőség van a magyar szavak el

ágozásában, némi ne'mő ollyate'n pótok szerzelék

jeivel, mellyek magonként ugyan semmit sem je

lentenek, de még is sokfeléoszlatják a beszéd

öszve szerkeztetését. Ezek is a gyökér szókkal

tsak egy szabásuak és ugy mondván egy húron

pengők. - Ezeknek szózatja is tsak ugy hangoz

hatott a Magyaroknál mindjárt elöstül,k a mint

most gyakoroltatik: mert ezeknél is minden tse

ke'ly változtatás szinte ugy öszve zavarja a beszé

det, mint а musicában a rendetlen hangejtés!

Oka továbbat nyelvünk állandó egyenlőségé
neklme'g az is, hogy a Magánhangzók két külö

nös nemre lévén el osztva, a. hang vegyület is

azont hol kemény, hol pedig lágy beszédünk fo

lyamatjában, mellyeknek' illendő külömböztejté

se ismét szinte ugy óvhatatlan a magyar nyelv

ben, valamint a musicális hangok pöngete'se'ben.

Ezek így lévén, nints mit tsudálni, hogy a

magyar nyelv ágozati ugyan azon karban mara

dának mind ekkoráig, mellyre kezdetben hely

heztettenek. Sőt bízvást lehet jövendölni, hogy

ezentúl sem lészen bennök semmi változás -

hanem ha fényét oda vesztené nyelvünk utolsó
kanótig. l

§. 157..

Hézag vélekedés, ha ki azt gondolja, hogy a

magyar beszédben is szint ugy külömbözteti ma
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gát a köznép a felsőbb karbeliektől e's Tudósok-v

túl, holmi durva nyifege's nyöfóge's által, mint

más európai nyelvekben.

Isméretlen nálunk az, a mi hajdan Görög

Országban atticismusuak, Romában pedig иг—

banitasnak mondatott, egyenlő le've'n a magyar

beszéd minden'felsőbb ’s alatsonyabb Renden

lévő Magyar szájában.

S. 158.

Van igen is egy kis külömbség némelly ma-.

gyar szó ejtesben Hazánknak bizonyos vidékeire

ne'zve *); de ezt, tsekelységére teke'ntve'n, különös

fajnak (dialectus) mondani valóban nem lehet.

Ide tartozandó az már (§. 2l *) .e're'ntett lf

e's [lj kétszerü ki mondása — tudva le've'n, hogy

akár belesnek nevezze valaki'azt, a mit ditse'r,

akár hejesnek, így is amugy is érti őtet valaki

magyarul tud, mind a Duna mellyékin, mind

pedig a Tisza háton-rszint ugy, mintha helyes-t

mondott volna. .

Hogy ne'mellyek szörnyesítve'n az hoszszú eít

és ó-t, ve'r helyett vir-t mondanak, e's ló helyett

lzi-t, azt ugyan jóvá hagyni nem lehet; de ha

sántikál is valaki, azért tsak ugyan tagja marad

vérszere'nt való atyafiságának.... ngy-e?

*) Elő számláltatik Pápai Sámuel Magyar Líteraturá
jában 37. I
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' Per, veras és betö Ье1уец‚ pör, vörös e’s

bötü mondatik imitt атом; 5 de ez valóban mind

egy: tekéntvén a lágy hangú e, ö e's ü között

lévö rokonságot. Söt olly igen számos nyelvünk

Ьеп az e betö *), hogy sok helytt tettszöseb

Ьеп esik beszédi'mk, ha ö_t vagy ů-t mondunk

helyette.

Tsupán tsak besze'dünk ke'nye határozhatja

meg azt is, ha szebben esik-e háztu'l mint'ház

tól; házru'l mint házro'l ; а lágy hanguakbàn ре

dig ke'ztúl mint kéztól; ke'zrúl mint kézröl? -—

itt is szabad lévén rokonos Magánhangzók között

а választás.

Ha valaki, hetykébben akarván beszélni, loat

mond lovat helyetr. (§. 46. Ь) , vagy azt gondol

ja, hogy botval e's tejvel khathatóbban szózatlik

mint bottal és tejjel ’s а f'. azért el fajult, nyel

vünek mondani бьет szinte иву nem lehet,`mint

а Deákot, ha alloquor ‘és annuo helyett igy

szóll: adloquor és adnuo.

Hasonló büszkeség Oka, hogy ne'mellyekne'l

borgyú, gyólts, járnji és gyó'ni gyakoroltatik,

Lorju'J gyóts, iárni e's iöni helyett; de ezek ’s az

efféle'k is különös fajÈa nem terjednek.

 

*) Varias János E vocálisu, ötven öt vers ejtelre

(stropha) terjedö énekében, e-n kivůl más Ma

gánhangzót nem találni. L. Капищ), Magyar re'gi

идей az 20.5dik level számnál.
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lHogyha végtére а nyelvöleg faragatlan ра

’ , ' 7

raszt лота: vagy отл: mond alma helyett, vagy

аббат voltam helyett, igen is botorkázó azont

kimondott szava, de még is egyszeriben e'rti ötet,

valaki magyarúl tud.

§. 159.

Ki véve'n az itt ele' fordult Parányi keve's szó

ejte'sbeli külömbséget, egy aránt besze'l minde

nestůl, valaki magyarul tud az ege'sz Hazában, Ei*

de'lyt is hozzá foglalván  a meg e'rtt erköltsií

Nemes ember szint ugy, mint а leg gyávább ра

raszt aszszony _ a Bétsországgal szomsze’clos`

Tsalóközi lakos nem külömben, mint az Erde'ly

szélein birtokos Sze'kely.

Ennek a, más európai nyelvekre ne'zve, va

lóban tsudálatos állapotnak _- hogy tudni illìk

egy aránt beszélnek nálunk nem tsak egész fami

liák, hanem az egy mástul távol fekvò' és külön

különféle besze'd fajtával gyötrò'dö Nemzetektöl

körül vett Helységek is - más Oka nem lehet,

hánem tsak az, hogy a magyar Nemzetnél tö

kélletes egyenlöse'gre hajlotl; a beszéd mindjárt

elò'stůl, nyelvének kezdete'vel (S. 156).

§. 160.

Bizonyos léve'n már, az eddig fe'nyre botsá

tottak nyomán,> hogy а mult idökben sem lehe

тем а magyar besze'dnek más színe, mint most
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van, tsak mulatság gyanánt hozom elö egy szüle

tett Olasz férfiunak ide tze'lozó tanúbizonyságát,

а ki több esztendeig szolgált. Corvinus Mátyás

Király udvarában, és más egye'b irásban hagyott

e'szre vételei között,l az akkori (tizenötödik Szá

zadbeli) magyarságrúl igy beszél:

„А Magyarok, ugy mond - akárvNemesek

„légyenek, akár Parasztok ~ alkalmasint egyen

„löke'pen beszélnek, hasonló léve'n mindeneknél

„nem так а szóejtés, hanem a szavak értelme és

„а: hangme'rzselslet is. Mit mondiak a mi Ola

„szainkról, kiknél olly szörnyů nagy külömbség

„van а paraszt és polgár, Calábriai és Tuscus be

„sze'd között, hogy ezek tsak igen nehezen e'r

„tik egy mást. Ellenben, a mint máx' mondám,

„а Magyaroknál tsak egy színü. beszéd gyakorol

„так, igen tsekély kiilömbse'g le'vén benne. An

„пак Okáért а. magyarúl irt verseket egy aránt

„e'rti mind a paraszt, mind a polgár, nem kü

„lömben а közép e's leg alsóbb Renden lévö Ma.-`

„gyar isf‘ *).

 

*) Hungari enim, sive Nobiles, sive rustici sint,

eadem fere vocabulorum conditione utuntur, et

sine ulla varietate loquuntur: eadern cnim pro

nuntiatio, eailem vocabula, similes accentus ubi

. que sunt. Nam, ut de Italia loquar, nobis tanta.

est_ loquendi varietas, ut civis a rustico et rursus

Calaber a Tusco tamtam habeant in sermone dis

.ì
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§. 161.

Bizonyítíák a magyar nyelv ágozatinak állan

dóytöke'lletes egyenlöse'ge't, az köröszténységgel

együtt — tehát már nyoltz száz egynehány esz

tendök elött — magyarra fordítou. köröszte'nyi

.imádságak is.

Ezeknek gömbölyített lassúlharsogása ke

tsegteti az érze'kenyes halgatót. Am pedig! ere

deti szerkeztete'söknél rnaradtak e's tsak egyenlò'

leg hangzanak minden valóságos magyar szájbúl
mind ekkoráig. l

§. 162.

Nagy kár a magyar literaturában, hogy azon

haidani költeme'nyek , dalak e's regék nagy he'ján

vagyunk, mellyek cantus joculatorum nevezet

alatt voltak isme'retesek régiTörténetiróinknál *) :

 

к

зйшШшдЁпеш, щ дашсыщеш imeuigendi maxi

mam praebeant. Sed apud Hungaros, ut diximus,

eadem loquendi forma, vel exigua admodum dif

ferentía est. Unde fît, ut carmen lingva Hunga

rîca compositum rusticis et civibus, mediis et ex

tremis, eodem tenore intelligatur. Galeoti Мигай

Narru'ensìs de díctis ctfactis Mathiae Regis Cap. 17.

*) Et, si tam nobilissima gens Hungaríae primor

dia suae generationis et fortia quaeque facta sua

ex falsis fabulis rusticorum, vel a garrulo canta

jovculatarum, quasi somniando'àudiret, valde in
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mert, ámbator ezeknek nagy re'sze alkalmasint

tsak a mesek számát szaporítaná; de tsak ugyan

nagy haszon lehetne belölök az el fogyatlgozott.

magyar szójárásra nézve.

§. 163.

Még egy más bizonyságát is találjuk a magyar

nyelv mindenkori tökélletes egyenlöse'ge'nek -—

tudni illik az mult Századokban ugyan azon nyel

ven költ ’s oda nem veszett. vagy törvénybeli,

vagy más egye'b tárgyu Iroványokban.

Nevezetes ezek között az, elsö Lajos ország

lása alatt (a. 1342—1382) törvényes szokásban

volt, ’s ugyan azon Király Decretumihoz ragasz

tott esketés formája. - Alig lehetne azt niostan

ság hasonló rövidséggel ékesebben elö adni —

Pedig szinte azon e'rtelemben veszi ‘az ott ele'

forduló szavakat egyrůl egyig a leg alatsonyabb

sorsu magyar ember e mái napig, mint akkori

ban vévödtek - az az mint egy öt száz eszten

dök elött. ' ` ‚

Más hasonló régiségünk vagyon az 0~Testá

mentom némelly Részeinek magyarázatjában,

melly a Béisi fölse'ges Udvar könyvtárát ékesíti.

_- Ennek régi korárul senki sem kételkedik; de

meg határozni bajos: ennek okáe'rt. többféle ite’

 

decorum et satis indecens esset. Anon. Belae Beg.

Notar. in. prologo.
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lettel vannak róla hônyi Tudôsaink *). - Én azt

tal-tom _ szemlélve'n a benne Vhelyel helyel kü

lömbözö irás formáját _ hogy tizenharmadik

Százádban fogott valaki kezdetéhez, azután ре—

(lig Iapródonke'nl; folytatták azi'. többen. _ Ez az

О Тезъйщепюш darabos magyarázatja is elsó'se'

get érdemel minden utínna költ Bibliáink kö

zött, hathatós tiszta magyarságára nézve.

Különös emlitést érdemel me'g SzentMargit

пса/с, negyedi/c Вей: Kir-db' leánfának eZete **).

_ Ennél is e'szre vehetö, hogy tsak szaggattólag

iródott; de tsak ugyan a Mohátsi ütközet elò'tt

(a. 1526) végzödött.

Mind ezekben, mind pedig más valamennyi

hasonló régi magyar Iroványokban azon e'rtelem

ben fordulnak clé az toldalékra botsátott 747.

gyöke'r szavak, melly most is az egész Országban `

közönse'ges. _ Ezelmek pôtjai (аШха) e's pótall

jai (sul'ûxa) sem külömböznek a mostaniaktól. _

Szintén ugy Perdůl ott. is a bes'zéd, lágy vagy

keme'ny hangzatokra lévö vigyázattal, mint most

*) БСЬоагтег introductio in rem díplomaticam p. Öl.

Magyar Minerva 4‘Ш‘ darab р. 358.

Be'vai antiqv. Lit. Hung. Vol. I. р. 23.

**) Pray vita S. Elisabethae viduae _ nec non B.

Margaritas virginis, quarum illa Andreae II., haec

Belae IV. Hungariae Begum filia erat. Tyrnaviae

a. 1770.
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gyakoroltatik. _ Egy szóval: ugyan azon hatha

tó egyenlöség tsemetel minden régi magyar Iro- ‚

ványban, melly nálunk most is virágzik.

§. 164.

А re'gi magyar Iroványoknál arra kell min

denek elölt Íigyelmezni, hogy deákos ortogra

phiánknak tölib idö kori szennyét nyelvíìnlmek

ábrázatjára ne dörgöljiìk — hogy mondom azt,

a mik tsupán tsak régi európai irásunk színét

Piszkolia, nyelvünk tökélletlenségének ne tulai

donitsuk — а miben nagyot fillentett az, egyéb

ke'nt böv tudományu Ргау Gjörgy is *).

S. 165.

Sokat kellett а mult Századok forgásában

egyengetni ’s változtatni azon deákos magyar

irásban, mellynek, a mint már be'vezetò'leg sai

dítám, többf'éle'nemzetségü köröszte'nyi papok

voltanak kezdöi -— т131еп; szánios javitgatások

mellett, az ö mostani már ugyan sokkal Lisztese'

gesebb, de még sem mindenütt egyenlöke'pen

gyakorlott formájához Ajutot,t;.

 

*) Ut sic pateat, scriptíonis non língvae nostrae tan

ta ruditas, quantam Prayus notat. Be'vai antiqv.Lii.

Hung. Vol. I. Suppl. р. 339.
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Nem tölthetek időt ezen irásunk színváltoz

tatásainak szerszerént való ele' adásában; tsak ka

rimásan ejtek felőlök egynehány szót:

A régi magyar Iroványak első e's fő hibája az:

hogy _- minden jel he'ján le've'n , melly hoszszú

Magánhangzókat külömböztetne rövidektől -sok

helyett bajos e'szre venni a szavaknak, valóságos

ki mondásoktúl függő , értelmét

Sokat botránkoztatta első deákos magyar Iró

inkat a rövid a bető is, kö'zelítve'n az o-hoz. On

nét jő, hogy o-t írtak sokan a helyett; ehhez

fogva pedig uve'vődött fel o helyett. _Teke'ntet-c

ben vévén ezek mellett azt is, hogy az _y sokáig,

sőt még a tizenhatodik Században sem volt ismé

retes az ő mostani segéd formájában **) (S. 21);

könnyü el érteni, hogy Mogor nevezet alatt Ma

gyart értett az akkori Iró - abban sem lehet

kétség, hogy a hol Gothus betőkkel eg nog heg

írva találtatik, ott sem lehet a szó ejte'st józan

ítélettel másként gondolni, mint így: egy nagy

hegy - hogy tehát nem tsak hasonló volt ezen

szavak akkori ki mondása a mostanival, hanem

 

*) Idő menet és még a tizenhatodik Században is

így külömböztettek a hoszszas á-t és é-t a rövi

deklől: ä és ç. L. Erdősínek 1539hm nyomtatott

Grammat. Kazinczy magyar re'gese'gei között a 10dik

levél szamnál.

**) Ugyan azon helytt.
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az Iró szándéka is ugyan azon hangozatra volt

inte'zve.

Ö helyett eu- t imak a Frantziák mind ekko

ráig. _ Ha tehát eut esztendeut hoz elö Szent
Margit élete (§. 163) ‚ tagadhatatlan, hogyv öt

esztendöt akar mondani, e's szörnyů balgatagság

volna, azt tsak gondolni is, hogy akkoriban ezt

a két tagú szót idö llárom taguan (mint i-de -u)

ejtette’k a Magyarok.

Az Krakkóban (a. 1549) nyomtatott Отодра

pÍzia Vngztrica *) is azt hozza elö, hogy „né

mellyek imez illyen ige'ket butsú és Be'ts“ igy ir

ják buczu, bçcz; némellyek igy ‚феей; némellyek

„5ng _ de ezelmek, ugy mond, egyikének sints

„ollyan nagy ereje, ha mindenütt egyaránt mond

„juk a betůket.2‘ »

Hát azok a körösztény imádságok, mellyek

ugyan azon 1549ben nyomtatott könyvetskében

toldalékul adatnak elö, vallyon nem bizonyítják-e

azt, hogy ámbátor külömbözött az akkori magyar

deákos irás а mostanitul, de tsak ugyan szinte

azon hangon tsordult minden valóságos mag'yar

száibúl az eddig meg nem változtatott imádság,

mint mostanában. ' _

Mind ezek arra mutatnak, hogy igen is fer

dc'n itél, valaki a deákos irásnak nálunk koron

*) Каплет, magyar régeségei 144diklevél szám alatt.

Ó
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ként változtatott formáját ollybá vészi, mintha

szinte annyit tántorgott volna egyszersmìnt 'a'

nemzeti nyelv is - arra nem fìgyelmezvén, hogy

ez semminémò' változást nem enged az ö min

derikor állandó ágozatiban.

S. 166.

Tudva való dolog, mennyire tlerjedö le'gyen

a sokféle dialectusok száma minden napnyugoti

nyelvekber? egyröl egyig. ——- Егге tekéntvén, ат.

állítja еду fö teke'ntetü Philologus (Gottsched),

hogy nem találtatik ollyan Nemzet az egész föld

kerekségén, mellynck nyelve'ben töluílletes` ana

logiataláltatne'k; annak okáe'rt иву Vélekedik,

hogy, ha még ennekutánna némelly, a böltses
se'g шдошйпу ágozatihozfalkalmaztatott nyelvv

találtatne'k fel, az sem lehetne illyen fogyatkozás

nélků1*). .' ’ _*

Lám pedig! а dolgok elettébb fe'nyre hozott

állásában, nyilván valónakkell tartani a magyar

nyelv mindenkori egyenlöségét. _ Tsak @gif aja

ktr e's azon besze'dü nálunk, ńem tsak az elö ke

löbb, hanem a tanútlan Magyar is közösleg; абс

tap'asztalt dolog, hogy az egész Hazában senki

sem aprózza szebben a magyar beszédet, mint

az elegyes közép nép — kevesét, vagy semmit

*) Боте/шее! deutsche Sprachkunst, Einleitung 7.
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sem értvén а felsöbb Karon lévöknél gyakorlott

idegen`nyelvekhez, mellyekböl többf'éle Possa

de’k szívárog a tudósabbak magyarságára!

Jól tudta ezt Faludi Регент „а ki e’kesen

„szólló tolla miatt köz ne'ven magyar Cicerónak

„kivattate'k .. . . ’s mind azon annya teje'vel szop-

„ta besze'det mondott: természetest, kellò't, tu

_„lajdon magyart.. .. mert azok a tanúk benne,

„kik ò'tet közelebbröl esme'rte'k, hogy ö el 520—

„kott volt a köznép és tseléd köze' iaîrogatnil

„tsak a ve'gett, hogy öket szabadabb beszédre

„fel bátorítván , igazabban yki tanulhassa a tulaj

„donabb magyar szó ejtéseket. A miket észre

„vett, azután fel is szokta nagy gonddal irogat

„ni. Egy különös jegyzö könyve volt tele mind

„illyen öszve gyůjtetett kintstsel“ *).

§ 157

Valóban, ha egyedůl tsak azt veszszük fon

tolôra, hogy nálunk mind eddig a leg alsóbb

osztályu közköpů sem szörnyített nyelvünk dí

sziben semmit _ holott más Nemzetekne'l föké

pen az otromba tseléd és paraszt ne'p zúrja za

varia leg inkábl) a besze'd formait _ má!` tSak

*) Re'vaí Míklós, az tôle (178Óban) ki adott .Faludi

Ferentz költeményes maradványinál elôre botsá

tott biographiábam

ч—
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innét elegendöképen ki tettszìk, hogy a magyar

Nemzetnél tökélletes egyenlöse'gre hailott a bé

széd mindjárt kezdetében - hogy azon ép álla

Potbanv találni бьет, agozatira nézve, mind ekko

ráig — hogy azont lészen ezután is, valamekko- _

ráig életben marad. _
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Tizenharmadik Rész.

Van-e a magyar nyelvuek másokkal valami

rokonsága?

§. 168.

Egy, ennek előtte száz és nehány esztendővel

írt Magyar Ország topographiája ezt hozza elő:

„Bizonyos dolog, hogy a Scytha vagy is Magyar

„nyelv minden másokfúl külömböz. - Oka pe

„dig az, hogy a дар/м nemzetsége, tudni illik

„a Scythák, Bábel tornyának építésében nem

„közösültek, ’s annak okáért nyelvök zavarításá

„val sem hüntettenek meg, mint a többi nem

.„zetségek“ *).

 

*) De idiomate vero certum habe, Scythz'cum atque

adeo Hungaricum quoque ab omnibus aliis discre

pare. causam in id retuleris: quod - cum Ja

phetitac Scytharum progenitores sese turrîs Babel

aedifìcîo non miscuerint — lingvae cum aliis tri

bubus confusione mulctatí non sínt. Topographia

M. Ragni Hungariae, olim a quodam Societatis Je

su sacerdote conscripta, dein. studio cujusdam ez:
eadem societate sacerdotis emendata et aucta.x Lib.

П. Cap. l. §. 25. ' _



§. 169.

Meszszire hozna, 11a szoros ke'rdés alá botsá

tanók az _izele'tetç mondásban elö forduló ke't ,fel

te'telt, mellynèk egyike az, HOgy va`régi Scythák

[др/лег nemzetségéböl szármoztak; másika Re

dig az, hogy ez a nem`ze`t Bábel tornyának épi

te'se'ben nem Jxözösůlt '-` de az benne foglalt kö

vetkeztete's tsak ugyan vìlágos dolognak látszik,

az elettébb forgatott- e'rtekeze'sek nyomán: hogy

tudni illik a magyar` nyelv zavarodásç lsoha sem

szenvedett. 'v ‚

Már ez, ugy tettszik, magárike'nt is ada ve

зев, hogy a magyar nyelvnekvmásokkal nintsen

semmi rokonsága; azonban nemlészen haszon

nélkůl, ha me'g gyorsabbanlis meg visgáljuk а

dolog mi voltát:

. S. 170.

Ha valamelly más nyelv rokonos volna a ma~

gyarral, hasonlítani kellene néki czzel, leg alább

ne'melly ízekben, e's alkalmasint azon egy szó

tagu törzsökök volnáuak benne, mellyekrò'l az

129'*ik §. tészen említe'st.

Az ollyate'n nyelvben, ha nem ugyan azon,

leg alább közel hasonlító nevezetüek volnának

a szülék, Agyermekek,testve’r ’s egye'bb atyafiak,

mint. a magyarban  nem kiilömben a számak,

szx'nek, lábas marha, baromfì, gabona, gyi'x

. mölts ’s a f. ° ` ’
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Amagyarral meg` egyezönek kellene az olly@

lte'n nyelvnek lenni а Ne'vszavak ejtegete'sében,

az Ige'k hajtogatásában, a beszédet tsíuosító ro

konos pótok és hangok szövetsége'ben.

Szóval: leg alább annyira mennyire láthatôk

на]: kellene azont lenni а magyar nyelv élleme

tes e's változhatatlan tulajdonsägainak.

Már pedig, ha igy veszsziìk a dolgot, alkal

masint azi; itélhetiük, hogy az ege'sz kerék föld- `

nek nálunk ekkoráig isméretes nyelvei közül

egyetlen egy sem rokonos a magyarral.

S. 171.

Meg lehet, hogy Äsiának némelly, nálunk

'me'g ele'gtelenůl isméretes, tartományában talál

tatik magyar eredetů, nyelvü és ajaku nép; de

-mind ekkoráig nints bizonyságunk felölè.

/.

§. 172.

Máx' tsak а rövid magyar a magánke'nt'is эйн—

yde'res oszlató jel minden más európai ki tisztúll;

nyelvekre nézve, az. Ö különös tulajdonságai mel

lett (S. 6).

А Szlávok (Tótok) több felé el ágozott dia- '

'lectusai nem igen kedvellik a magánhangzó Ье

töket; söt а he'ján vannak sok szavaikban (S. 19).

'- А többi Európaiak beszéd nemei mindenestöl

Vbövelkednek kettös hangu Èetökkel (diphtongi),
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mellyeknek 111 mondása nehezékes le'vén, 301116

_le ke'pen habartatik környösleg ’s ollyan zordon ,

hogy sokszor tsak nagy ńehezen 1е11с1 e'szre ven

ni a szóban le'vö nevezet valóságos gyökerét *).

Söt átaljában is külömböznek minden más

európai nyelveka magyarral természeti alkotása

e's foganatja mellett. Еппе11 bizonyságát lelheti

minden philologus, m-ihclyest, nem terhelve'n

fzïradságát, öszve hasonlítandja az eddig fényre

hozott magyar nyelv ágozatit. _másoke'vaL

S. 173.

Ezeknek е11е116Ье11, tsak ugyan szaporodik

Tudósaink között, a mint már he’ vezetöleg 111011

dám, az а ve'leme'ny, mintha közel le'vö 1011011

ságban volna a magyar nyelv a Индиго/с, 63 116—

melly Lappó/f beszéd nemeivel.

Az igy gondolkozók többnyire Sajnovicssal

tartanak, а 111 07775“) azt gondolta meg bizo~

nyítani, [году а magyar идут: azon еду nyelv a

Lappó/feîlal **) — 111 is , született Magyar lévén,

tökélletesen értett anya nyelvéhez. А шеПе11, 111

`
 

*) Ezt az egyetlen egy német szót ein. vévén példáúl

 tudva való dolog, melly szörnyû паду, Orszá

gokra ’s Tartományokra oszló kiilömbség légyen

ennelc ki mondásában. 

**) Joannis Sajnovics S. I. UngariTordásiensis e Со

mitalu Alba-Regalensi, Regiae scientìarum So

cietatis Hafniensis et Nidrosiensis socii Demon
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dományokban meg gyarapodott férfîunak is mél

tán mondathatik, minekutánna hivatalára nézve

tudós szerzetiì PaPok köze' tartozott, egyszers

mint. pedig ke't rendbeli tudós társaságnak tagia

volt. — На mind ezek fólött azt is meg gondol

juk, hogy tsak nem egész egy esztendöt töltött

a földnek éjszaki utolsóbb karimáián, ’s ottan a»

Lappókkal társalkodván azon iparkodott, hogy`

nyelvöket lehetöképen meg tanuihassa — vall

jon! van  e mit tsudálni, hogy többen. álloLt'ak

ele’ nem sokára, а kik ezen érdemes fe'rfi " te

kéntetére nézve, a munkának tzímezetl'e m ett

("детали/айда), bizonyosnak vették annak ege'sz

foglalatját — йшЪйъо‘г nem e'r egy babot az ege'sz

munka , a mint ezt tûstént. meg bizonyítom: _

Mindjárt azon emle'tett tudományos erkélyé

nek elsö küszöbe'n, magyar nyíltszivüséggel meg

vallja Sajnovics, hogy ö átaljában nem e'rthette a

Lappók beszéde't.; de más Magyar sem érthemé

‘ökeL _ No! már ez a hiteles vallomás magán

ként'is sokkal külömbözöre mutat, mint hogy

Lappókkal egy ajaku volna a Magyar! ~ Ezt `iga

"zán meg tudni valóban egye'bként nem lehetett,

hanem tsak azon éjszaki вешает]: szeme'lyes meg

tk,

stratìo, idioma Ungargrum et Lapponum idem es

se, Regiae scientiarum §ocietati Danicae praelecta

Hafniae mense Januario a. 1777. ~ Errey támasz

kodnak a folyvást következendô értekezések.
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= látogatása mellett; de egyébként otthon marattan

'is el végezhette volna ege'sz munkáját _ melly,

saját szája vallása mellett (§. IIL), továbbra nem

terjed, hanem hogy fel forgatta Leem Lappó-I

niai Grammaticáját e's Szótáriát, irányozgatván

mindenütt, ha nem fordul-e bennök elő némelly

magyarhoz hasonló szó.

. Ig)r üzött füzött öszve száz ötven ollyan Lap

póniai szót, mellyben magyarral egyenlő hang

zatot e's értelmet gyanított. De e'n azt tartom,

hogy talán egyetlen egyet sem értene közülök

nálunk senki, ha melléjök nem tette volna ezek

nek deák értelmét is.

Akár Leem Dániai ortographiáját kövessük

mellyben tudatlannak vallja magát Sajnovics _

akár ahhoz tartsuk magunkat, a mit változtatott

benne, egy oda való tiszteletes lelki pásztor uta

sítása szerént, tsak ugyan szörnyen külömböznek

a hasonlóknak gondolt szavak.

Leg közelebb jár. még, ezek közt}, a Iappó

niai vuod amagyar vadhoz; de ez is tsak azon

fel tétel alatt, ha nem kétszeres hangu vagy tán Y

épen két szótagu ennek elsőbbike. - Távolabb

jár a vékony hangu magyar ve'r a l'appóniai vuon

tul , ’s e mellett is azt kellene jól tudni, ha nem

két tagu-e az utolsóbb szó? _ De, ki talál egy

könnyen hasonlóságot ,Ife'z és giet vagy kiet _
A«faj és vuoigi - nyíl e's niuol vagy nyuol -—— manx

és manne vagy mane _ szem és salme —- száj
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és szolve vagy solve -—. Ífö kedge - kep e’s

kop vagykov  bő és buos vagy buofs _' szei)

és zsieppe között? .

Mind ezek, azt tartom, borzasztó hasonla

tosságok. De hát! ahhoz mit mondjunk, ha elme

és mieel , две/се? és keresz is egyenlőnek találta

,tik? _» tudni illik fonákul (quasi per anagramma)

vévén e két szót!

Már tsak onne't is „hogy az toldalékban fog

.lalt 747. gyökér szavak közül egyetlen egyet

sem gyakorolnak a Lappók egy tagban foglalólag

.ugyan azon magyar értelemben, elégséges bi

zonyságul szolgál, hogy semmi némő magyar ma

got, nem találni a Lappók nyelvének szemetén!

A szónevek ejtegetésében és az Igék hajtoga

tásában melly nagy külömbség légyen az hason

lóknak mondott két nyelv között, elegendőképen

ki tettszik már onnét: hogy a Lappóknál regu

lánlce'nt, egyes Számban az első, második, ne

gyedik és ötödik ejtés mindenkor hasonló - az

Igék törzöke pedig nem a jelentő Mód Jelenva

lójának egyes harmadik személyében (S. 109)",

hanem vagy Fielstrom ítélete szerént az, min

denkor t-vel végződő határozatlan (infinitivus),

vagy Leem-mel tartván а parantsoló Mód/Jan

(imperativus) találtatik. .

. Innét el itélhetni , hogy a hasonlónak állított

két nyelv köztt igen is szörnyü külömbség van a"

beszéd szerkeztetésére nézve ' А '
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>§17f

Hogy a Finnusok nyelve ~is rokonos légyen а

magyarral —- azt tsak» mèllöslegr hozza elö Sajno

vics emlétett. munkájában ; nem is mond a felöl

egyebet, tsak a mit Rudbeck ’s вице]: követöî,

máx' ö elötte, híreltek.

Ешь is tsupán tsak ne'melly szók {hasonlatos

ságával akarták meg,lr bizonyítani ezen ke't nyelv-`

nek rokonságát. - Ugy de! az ö itéletök szerint,

e következendò' magyar szók hasonlíganak а ше1—

le'jök tett finniaiakkal, ugy mint: felhó' pilvi; [ю—

má@f suma; вид sv'ade; világ valkaeus; hallás

cuulemi; fa puu; 328154383» hiliaesus; tó suuo;

igaz ockìo; tüz totto ’s а f'. `

Valljon! minò' fúlhöz illendò'k ezek a hason

latoàságok? - Elég-e, ha tettszösök azoknak,

а kik Rudbec/f ve'lefnénye mellett, a §arkalatos

számak elsö tízedjét is egy ajakunak merik állí

tani e következendö négy féle formájában'?

némelly más

magyarůl Lappóknál Lappó/mál a Лилию/таи

1. egy , auft , ackt , yxî.

2. kettö , guofì , quecht , caxi.

3. három , golm , kolm , colme.

4. négy , nielja , nelje ‚ nelja.

5. öt, vit , vit, viìsi.

Ó. hat, gut, kot, cuusî.

7. hét, zhieczhìa , giegie , seitzemen.

8. nyóltz, kautze, kackze, cahdexan.

9. kilentz, autze , atze ‚ hdexçen.

10. tlz ‚ laagi , lacke , ymmenen.

Untig elég ez! игу—е?
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5. 175.

Isme'retes tudományu Hazánkfìa Fessler, a

Magyarok történeteiröl ne'metül irt könyveiben ,
`valóságos kútfökböl meritetl; tudósításokatÁ hoz

elö , az e'réntett nyelveknek hasonlításokra ne'z

ve *). De, ezelshez fogva, Ö is аи tartja, hogy а

Finnusok eredetökre ne'zve külömböznek a Ma

gyaroktul, bizonyítván ezt mind njelvök, mind

nemzeti tulaidonságaik Ífúlömbsejge.

f § 176

Nem ide való, hogy azon, máx' be'vezetöleg
e're'ntett ke'rdésen meg akadjunk: ha valljon Eu

rópának éjszaki utóbbik tartományiban volt. 1e'

gyen-e а régi Magyarok hajdani, ’s tán leg elsö

lakások, vagy nem? - Ez а Törte'netirók dolga!

Itt, nyelviínk állapotiánál tovább nem botsát

kozhatván, egyedůl tsak az ve'vò'dött метроп

túl, hogy azok, a kik Göntzöl sze/ferçi alatt Ре}:

vö tartományokból származtatják ya régi Magyaro

kat, föke'pen az ele' morzsolt nyelvbeli hasonla

tosságokkal akarnák ezt vélünk el hitetni.

Kérdés tehát: van -e az eddig mondattakban

annyi hitel, hogy az által füste’ válna а szóban

lévö nyelvek gyanított rokonsága? _ Erre ре

 

*) Ех lingvarum totius Orbis Vocabulariìs Augustis

simae (Catharinae lmperatricis) cu`ra collectis.
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dig, a mint máx' elösleg mqndám, az éjszakföldi

Tudósok adhatnak illendò' feleletet, ha kedvök

telik, hogy az itt ele' adou; magyar nyelv ágoza

tit ízenként ös_zve hasonlítsák az ottani többféle

beszédnemek tulajdonságaival.

Е végett nem lészen szükse'gtelen, llogy még

gyorsabban is meg rázogassuk а szóban lévö ha

sonlítást:

5-‘177

Fielström Grammaticája метёт-”Э, а Sve

tziához tartozó Lappóknak kilentz magánhangzó

(vocalis) és tizenöt kettös hangu betò'jök (diph

tongus) — а Finnusoknak Pedig nyoltz Magán-'

hangzóiok e's tizenhat diphtongusok vagyon. —

ЕПепЬеп Leem öl; Magánhangzót, harmintz ki#

lentz diphtongust, e’s tizenhe't Mássalhangzót ál

lít a Lappók nyelve'ben.

Már Pedig a magyar nyelv, terme'sz-eti tu»

lajdonsága és szeplötetelénsége mellett, kettò's'

hangu betöt nem szenved (§. I); miként lehetne

tehát rokonságban az diphtongusokkal annyira

bövelkedö polaris nyelvekkel, llogy az annéty

származó sokféle nyikogás miatt, a hegy allyai

Lappó a tengeri Parton lakozó Hazafìát nem e'r

й **)? — ' > ` '

*) Sajnovics demonstr. IV.

**) Ibid. §. 1.
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и . ч l г д с >

501 tsak ez 1s` nyllvansagos lele, hogy a щам

gyar nyelv, már elsö rúgólra nézve, szörnyů»

nagyot külömböz a Finnusok e's Lappóke'tul.

§` 178.

На tsak ol'ly keveset e'rtett volna Sajnovics a

magyar nyelvhez, mint azokńak nagy része, a>

kik szavai után indultak а töle bizonyosnak állí

tott nyelvbéli rokonság ösve'nyein, nem lehetne

még fólötteképen tsudálni elmebe'li tsavargásait.. `

De, lám! maga is derekasan fejtegeti, ugyan

azonmunkájában , a magyar nyelv eredeti tulai

donságait — holott azt is bizonyítja az [58'Ш‘

értelméhez fogva, hogy nints a magyar nyelv

Ьеп ollyatén külömbség, mellyet Ífülönös faj»4

na/f (dialectus) lehetne mondani, igen kevés szó.

találtatván benne, mellyet másként ejt a Duna

mellyéki Hazafi, hogy sem mint, a Tiszaháti 

egye'bke'nt tökélletesen értve'n еду mást minde

nekben —- közibök számlálván az Erdélyben la

kozó Székelyeket is *).

§~ I79'

Mike'nt fe'r öszve a józan ite'lettel, ha ki ro

konosnak állítia az kérdésben velt nyelveket,

ambátor, az ele’ adott bizonyitások szerint, kü

 

*) Ibid. §. v1.

т
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lömböznek már első kanótjaira e's eredeti öszve

alkotásokra nézve? -

Miként lehet ugyan azonfajnak mondani a

Lappók nyelvét a magyarral, ha ezen vélemény

költőjének tulajdon szavaiból azt halljuk, hogy:

„ha az két nemü nyelvekben egy aránt hangzó

„szavakat mind azon értelemben vette volna fel,

„mellyben magyarúl gyakoroltatnak, nem teke'nt

„vén arra, hogy más értelemben veszik azokat a

„Lappók, az egész (lappóniai) Szótár által véte

„1ére lett volna szüksége“ *)?

g. 180.

Hogy mondhatta tehát Sajnovics: „hogy a

„magyar Nemzet ugyan azon egy törzsökből szár
„mazott a Lappókkal, és hogy tsak egy vajaku ’s

„beszédü volt ez a két fe'le Nép hajdan“ **)?

Lássuk! mint légyen, illy hatalmas ellenke

zésekben, Sajnovicsunk előre kelő vonakodása:

*) Si enim, neglecta significatione, omnia vocabula

adscribere vellem, quae apud Ungaros quoque,

sed in diversa significatione reperiuhtur, totum

fere Nomenclatorem huc transscribere debuissem.

Ibid. VIII. 4.

**) Quamquam largiamur, utramque Gentem, Un

garam nempe et Lapponicam, unum eundemque

olím populum constituisse, eandem lingvam ean

demque dialectum locutas fuisse. Ibid. I.
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Sok száz esztendeje már, ugy mond , hogy a

mostani Magyarok Elödei (ötödik Századnak kez

detében) ki bontakozván az poláris lakhelyböl,

távol fekvö tartományokra költöze'nek. Az olta ,

5011а 1бЬЬё öszve nem kerülfek, az hátra hagyott

Ve'r szere'nt való atyafiakkal. Már! ha fel veszsziìk,

meliy паду változás törte'nt légyen más európai

nyelvekben idö iártával, az is könnyen e'szre ve

hetö, hogy az otthon шагам Lappók is sokat vál

toztattak az övéke'ben. De9 miért nem lehetne

` hasonlól: gyanl'tani a Magyaroknál is? - „Vala«

„mint tehát a Lappók meg változtatták eredeti

„nyelvöket, szint ugy változtathatták ¢ezt а Ма—

„gyarok is :> de hihetöke'pen ellenkezö módon

„e's igy nints mit tsudálni, hogy a Lappót már

„nem e’rti a Magyar; söt tsudára méltó, és a

„nyelveknek szokott viszontagságaival meg nem

„egyezö dolog volna, ha meg most is e'rtene'k egy
„mást“ *). А

Igy okoskodik Sajnovics! -- Már! 111111316

nek lehessen-e aztrtartani, hogy a Lappók »ezer

*) Ergo, dum Lappones primaevum suum idioma

mutarunt, poterant mutare et Ungari suum, sed

aliter et diversa ratione mutasse credendi sunt:

ut adeo minime mirum videri debeat, hodiernum

Lapponem ab Ungaro non intelligi; quin potius

maxime mirandum ket ‚ргае1ег consvetam lingva

rum vicissitudinem foret, si se `mutuo hodieque

intelligerent. Ibid. I. ‚

7
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nég'y száz esztendök folytán töstül változtatták

volna meg eredeti nyelvöket'? arról tsak а vélek

e’s törte'neteikkel jól ismérös Tudósok itélhemek

leg jobban; del a Magyaroknál gyakorlásban le'

vö besze'd szinében hasonló vállozást tsak gon

dolni sem enged a józan паев, az eddig fel ho

zo tt bizonyítások телец.

Söt. könnyen észre vehette volna Sajnovics,

hogy nagy maga felejtve jutou; ezen te'továzó ite'

lelhez: mert _ nem de nem igaz-e az ö már

hálrább (§. 178) emle'tett saját vallomása szerént,

hogy mind ekkoráig „nints а magyar nyelvben

„szegröl végröl ollyatén külömbse'g, mellyet kü

„lönösfajnak (dialectus) lehetne mondani,“ igen

keve's szó Laláltatván, mellyet másként е]: а Du

na mellyéki Hazafi, hogy sem mint. а Tisza háti

«f- egyebke'nt töke'lletesen értve'n egy mást min

denekben - Ífözibölc számlálván az Erdeb'ben

lakozó Szeßeëyeket is!

к Máx` pedìg! —- „h_ogy a Szeïcebfelf a`zon Нип

„nusoknak valóságos tsemete'i, a kik leg elösz

„ször támodlák meg Pannoniát“ *) _:- azt va

lóban nem egy könnyen tagadhatja valaki.

 

*) Hi Siculi Hunnorum prima lfronte in lParmoniam

intrantium, etiam hac nostra tempestate, residui

esse, dubitantur per neminem. Thurocz Chron..

Hung. Part. 1. Cap. 24. — Conf. Simonis de Ke

za Chron. Lib. I. Cap. 24.  Werbötz Tripart.

Part. III. tit. 4.
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шимми 1101111 “tán (а. 454) а 11111111115011

viszsza szorúltak Scythíába. Tsak kevesen ma

radának hátra Erdély szélein' - több Sze7fböl

(Canton *) egyesůlt szövetse'ges köztársaságot

' (respublica) válosztván országló erejöknek.

Bizonyos dolog, hogy а Székelyek ezen elsö

le telepede'sök 01121, négy száz ’s több esztendeig

soha öszve nem kerůltek az Scythiába viszsza

tért atyafiakkal. — Ugyan azon birtokban marad

tak annakutánna is, midön a Magyarok mostani

Hazájokat ujjra el foglalák «385clik esztendönek tá

ján. - Folyvást Rin tartotta a Székelység mind

ezen idò'kben ’s azontúl is az Ó' tulaidon nemzeti

characterje't; saját zászló alatt hadakozott min~

deg; „söt azt is nellezen szenvedte, hogy ide

„gen szeme'llyel meg mátkásodna valaki az oda

„tartozandók közůl -- mind erkölts és szokás,

„mind pedig а törve'nyŕe nézve nagyot 111116111—

„bözve'n а 1ёЬЬ1 Magyaroktól“ **). .

Ezekböl ki tettszik, hogy a Székelyek, elsö

meg telepede'sök olla, szůntelen egyůtt tartván ,

derekasan külömböztette'k magokat más Nemze

*) Régi Iroványok hat Sze'lcet, vagy is hat Nemet

emlegetnek - de ez a Historiát illeti!

**) Gravatim patiuntur suarn familiam domumque ех—

ternae nationis misceri connubio: moribus, ritz

bus ac lcgibus, aliorum Hungarorum sunt longe

dissimiles. Oláh Hung. Cap. 18.

*



100

tektöl. Söt a Magyarokkal is , elöszször ugyan

négy száz ege'sz esztendeig tellyességgel semmi

közösüle'sök nem volt, ’s annak utánna is foly

vásl; mintegy tölök el oszlott állapotban marad

tanak mind ekkoráig. De lám! tsak ugyan nein

'változtattak nyelvökben semmit: ámbátor körül

voltak fogva mindenféle, a közönséges vándor

lás okáúl öszve zavart. módon besze'llò' Пешие

1е1к1я‚е1 — tsak ugyan szinte ollyan ¿Pen tartották

fel Attilával be'száguldott ös atyáik nyelve't, mint

a többi, négy szász esztendövel késöbben viszsza _

te'rt Magyarok —-— tsak ugyan еду e'rtelemben ve

szi még most is az toldalékul fel számolt 747.

gyökérszótagot mind a Szel'ebf, mind a töle ugy

mondván fottig el idegenedett Tsaló/fözi lakos

- tsak игуан semmit sem változtatott egyike vagy

másika, se aSzónevek eitegete'se'ben és Igék hai-l

,togatásábarn se а besze'dnek egybe szerkeztete'se'

ben. Egyenlö а 110szszabb Vagy rövidebb Szóta

gok ejtése itt is атом is »_ hasonlók mindenek

ne'l a szópótok ’s ezeknck alljai —— szóval: tsak

egy ajaku és beszédü marad a gyökeres Magyar

öszveséggel e’s állandóúl.

S. 181.

Bizonynál bizonyosabb ekként, hogy- а ma

gyar ajak szinte ollynn idegen a Lappók és Fin

nusok besze'd nemeitöl, valamint más minden

európai nyelv rokonságálól.
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Hogy Sajnovics amazokat még is egy karba

helyheztette, azt valóban tsak ezen jámbor fér

fiu hatalmasan fel íngerlett képzelő elméjének

lehet tulajdonítani: mert minden más egyéb

nyelvekre nézve, az ő saját szavai ím ezek: „A

„magyar nyelvben ollyan különös a ki mondás,

„hogy már tsak azont is mindenestől idegen a

„körül lévő Népek beszéd nemeitől. Ugyan tsak

„ez lehet oka annak is, hogy -—- ámbátor sok

„idegen nyelv gyakoroltatik nagy roppant Or

„szágunkban, ugymint Heber (Zsidó), Görög,

„Deák, Illyriai, Német 's ezeknek többfélént el

„ágozott nemei-tsak ugyan tudtomra még sen

„kinek sem jutott eszébe, hogy ezeknek vala

„mellyike'vel hasonlónak állítaná a magyar nyel

vet“ *). .

§. 182.

„Eleget nem tsudálhatom — ugy mond Saj

„novics — némelly éjszaki Történetirók nyilván

*) Ungarorum certe idiomati enuntíatío ita singula

ris competit, ut vel hac sola ab omnibus adjacen

tium populorum lingvis se distinctam abunde pro

bet. anue causa esse poterít, cur - licet varia

idiomata extera in amplissimo Regno passim usur

pentur, puta: Hebraicum, Graecum, Latinum,

Illyricum, Germanicum, cum multis aliis ex his

deductis lingvís —- nemini tamen, quod sciam ,

in mentem venerit, Ungaricae lingvae convenien
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„való te'velygése't, midön azt állítiák, Rudbeck

„ele' adási szere'nt, hogy a Magyar ugyan azon

„egy Nemzet а Tótokkal. Az ugyan valóságos

„igaz, hogy Magyar Országban nagy re'szént Tó

„iok is laknak ; >de ezek, nyelvökrenézve, nehány

„еду mástól költsönözött szót ki véve'n, szörnyen

‚ „kůlömböznek a Magyaròktól“ *).
i Vakton irva lehet igen is mondani, az itt fel

hozott e'jszak fóldi Törte'netirók bal ve'lekede'se't

- szint ugy vakton irva találtatik a franczia en

cyclopédiában is: „hogy a magyar nyelv Tót fai,`

„rokonsága lévén a Cseh, Lengyel és Oroszok

„besze'd nemeivel“ **).

De! van-e mit tsudálni, hogy az Idegenek,

söt ezek közůl nérnelly Tudósok is, Tôt nemzet

 

tiam cum harum aliqua adstruxisse. Sajnovics De

monst. §. 111.

*) Neque demirari satis possum Historicorum quo

rundam, in his horealibus partibus scribentium

manifestum errorem, cum Gentem Sclavonìcarn

seu Slavonicam eandem cum Ungarica esse, duce

Olao Rudbeckio patre (Atalanticae Tom. I. Cap. 3.

§. 18) aßìrmant. Verum quidem est, magnam`Un

garìae partem a Slavica Gente incoli; sermone

tamen ., si paucas voces excípias ‚ quas ab invicem

mutuati sunt, tam ab Ungaris differunt, quam

qui maxime. Ibíd. VI. _

**) L. a Dideróttól közre botsátott franczia encyclo

pediát, ezen szójel alatt: Hongrie.
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_Ségnek tartiák а Magyarokat, valamekkoráig 116

nyi Tudósaink közösleg tsúfra nem ejtik nem

zeti nyelvöknek а Lappók e's Finnusokéval tsür

ve tsavarva gyötrelt. tzundrás vrokonságáÚ _ Hi

szen sokkal többelidegen ö ezekhez, nem le've'n

velek álaljában semmine'mů közösülése, mint a

Tót nyelvhez, mellylöl tsak ugyan el fogott ne'

mellyet- de l hadjuk ezç a következendö Re'szrc.
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Tizen negyedik Rész.

Mi köze van а magyar nyelvnek más ide

genekkel?

5. 183.

„Alkalmasint kellemetes szavok járása a Magya

„roknak , hogy nemzeti nyelvök anya nélkůl jöu.

„e világra, és szůzen maradván, magzatol: sem

„isme'r“ *)! _

Ez pedig, más szóval, annyit. mond, hogy

а Magyarok köz véleménye szerint, az ö nemzeti

nyelvök magánként eredett, e’s kezdetétöl fogva

szůntelen azon saját kebele'böl szívárgó terme'

szeti állapotjánál meg is maradott, semmine'mö

fait nem ismérve'n, de nem is várhatván.

Ebben már, ugy tettszik, az ele’ adattakhoz

fogva, ugy is kétsége senkinek sem lehet..

§. -1 84.

Ugy de! hát teliyességgel semmi köze sem

volna а magyar nyelvnek más idegenekkel'x’

 

“) Amant pleriqne Ungari lingvam suam sine ma

tre genitam et virginem sine filia compellare. Saj

лорде: Demonst. III.
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Vagyon igen is. -— Hiszen! ha meszszünnen

öszve _kerülnek ollyan Nemzetek, mellyek küf

lömbözök mind beszédökre, mind hitök és val

lásokra, mind egyëb szokásaikra nézve, többfe'

lét tanulnak idö jártával еду mástul, mellynek

híre neve héián voltak addig ele'.

А Magyarok is tehát, által költözködve'n Ösi

lakhelyeikböl Europába ‚ egyet is mást is ишак,

hallottak ’s папина]: а парпхйзой Nemzetek tár

salkodásában és szövetse'ge'ben, a mihez annak

elötte semmit sem értettek_ meg tartván ugyan

az illyete'nfe'léknek másoktól hallott nevezetjeit

is ; de egyszersmint magyar ajakhoz illendöké

реп fodorítván az idegen szókat, valahol ezek

nek ki mondásáf. terhelték.

§. 185.

Mindenek elött, másunnét szerzettnek kell

vallani mind azt, а mit nem ele'bb, haneln tsak

-Körösztényekkél való társalkodásból, luifsöbben>

Pedig a keresztele'ssel vett oktatásbúl tanultak a

Magyarok —- kik is, hihetö , hogy Tótoktul hal
lották leg elöszször a meg te'rt hiten_1e’vf')'knek

nevezetjét; de az is meg eshetett, hogy már 5011

kal el'ébb - látván а körösztök mellett gyakran

.te'rdeplö szomsiédokat _ugyan azért; Körösz

tehjeknek neveze’k Шкет.

Ekként pedig kétse'get szenved , Ье1уе$еЬЬеп

légyen-e a hebrett mondva ’s irva Kereszçyeìz
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vagy Körösztyén -— mintegy а Tót eredet hi

zonyságául!

§. 186.

Ellenben szem látomást e'szre Véhetni az kö

vetkezendö ’s ezekhez hasonló szavak köröszte'

nyi ’s nagy re'szént deák eredetét, mint: tem

plom, mise, mester, iskola vagy oskola. . . .

Némelly illyete'nek furtsán alkalmaztattak а

magyar kényesebb ajakhoz, р. о. Érsek *), Piís

pök, Pünkösd (Pentecoste) , Karátsony (incarna

tio) , ereklye (reliquiae) ’s а f. . -

§. 187.

Ugyan oda tartoznak minden ollyatén esz

közök, számszerek, portefkák ’s a f'. nevezetiei,

rmellyekkel Európában ’s nem elébb ismérkedtek

meg a Magyarok, р. о. káve' , tzúkor, tsokoláde' ,

pistoly ’s a t.

l Nagy ostobaság volna, ha az illyete'nfe'le't ma

gyar származásunak tartaná valaki.

§. 188.

De! hirtelenkedni зет illik az eH'e'le etymo

logiákkal, e's azonnal számkivetésre itélni min

den magyar szót, mihelyest nem tsak hangozat

*) Ugy tenszik hogy a iranczia Archeoequebôl ványa

` lódott. '
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jára, hanem értelmére nézve is hasonlít más eu

rópai nyelvek szavaival.

Bánodalommal mondom, de meg kell valla

nom, hogy nagyot hibáznak ebben hónyi Tudó

saink között ollyanok is, a kik egyébként mások

fölött jobban ismérik anya nyelvöknek természeti

gyönyörüségeit. .

A ki habahurgyáskodni nem akar, azt vegye

inindenek előtt fontolóra: ha nem eredeti ma

gyar szó-e az, mellyet másunnétt hozzánk jött

nek gondolt?

. §. 189.

Valami a magyar nyelv tulajdon ágazati/zaz

tartozandó, azt, bölts okoskodás mellett, az egész

'világ kerekségén lévő beszéd nemek közül egy

sem' tagadhatja el tőle.

Sőt! a mit másoktól költsönözött, egyebet

nem illet, hanem tsak “ékesítést és tsl'nosodást.v

Ugyan isl egyedül tsak ezen utóbbik tekén

tetből lehet azt mondani : hogy a. Magyarok még

sokkal hátrább járnak az enyészet és délfelé la

kó szomszédjaiknál -— tudni illik nemzeti nyel

vöknek gyarapításában ’s e7ce.s‘ite.s'e’benJ az ná

lunk isx naponként elébb kelő ’s tovább terjedő

tudományak és mesterségek nyomán.

§. 190.

Eredeti élesztő sajátsággal valóban sokkal

fölyül e'ri nemzeti nyelvünk a többi európaiakat

u
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egyrűl egyig. —- Bizonyságul szolgálnak az ő,

már hátrább fényre botsátott ágozati, ha ezeket

más egyéb nyelvekével öszve hasonlítjuk. - Bi

zonyítja ezt egy fő teke'ntetü philologus is (Gott

sched), kinek magyarázott szavai ezek: „Leg

„böltsebb okokra ne'zve azt mondhatni, hogy az

„európai nyelvek едут?! egyig a régi Celta e's

„Scythiaiból eredendők. Ettől a hajdan közön

'„se'ges anyától sok törzsőkszó vetemedett az eu

'„rópai ne'gy fő nevezetü (Görög, Deák, Ne'met

„és Tót) nyelvre, és ez bennök találtatik most

„is el annyira, hogy ezekben alkalmasint haSOn

„lók egy máshoz“ *).

§. Igr.

Ha ki tehát ollyate'n szókat, mellyek a SC}

t/Liaiból az az magyarból eredendők-, viszszánt

gyúrólag, Európai fajnak, e's így a magyar nyelv

re ne'zve idegennek tart, az józanabban nem ite'l,

mint ha más valaki fekete tenger habjait fitogat

na a Dunában: mert a magyar nyelv eredeti tör

zsök szavait. szinte'n olly könnyen e'szre lehet ven

ni a napnyúgoti nyelvek zavare'kaíban, valamint

a Duna kanyarúlatit a fekete tenger öbleiben jól

meszsze.

Meg világosítja ezt bővebben egy két példa:

y *) Gottsched deutsche Spracbkunst III. Hauptstück ,

l. Abschnitt, 22.
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§. 192.

Azt senki sem tagadhatja, hogy be'r valódi

magyar gyökér szó. Hozzája ragasztván ezt a tol

dalékot cs -- mellynek magyar eredetü tula)"

donsága szint ugy bizonyos - be'res válik Lelő

le. Ez pedig" mit jelentsen, tudva való nálunk.

Ha tehát bizonyos, hogy gyökeres a magyar

ság ezen utóhbik szónak mind a két tagjaiban,

több nem le've'n benne, ngy tettszik , hogy józan

észszel őtet sem mondhatja nyelvünkkel idegen

nek senki, -- Gyakoroltatik ugyan a Tótoktól is;

de nem le've'n ezeknél a gyökérnek (де? semmi

értelme, tagadhatatlan, hogy ezek a Magyarok

tól vették fel a be'r'es szót *).

Nem külömben szembe tünő az is, hogy út

igazi magyar gyökérszó le've'n, az belőle szárma

zott útsza (apróztatván ezeket u't az а) sem le

het a tót ulitzának porontya, hanem hogy - ha

tsak ugyan egytliokornak gerezdje együtt is má

sutt is --' a Magyaroknál kell aztnkeresni **).

_ Hát ez a két szó határ és áldomás, nem bi

zonyítia-e valódi magyarságát már tsak az e'lesz

 

. ' *) Sajnovics a magyar bei-est egy karba teszi a Lap

pók baereschivel, a kiknél ez házi tselédet jelent.

**) A Lappóknál autzhia vagy (шиш annyit tészen,

mint hegyek torkolatja (vallis angustior intra duos

colles).  Ezt is hasonlóvá teszi Sajnovics a ma

gyar utszával.
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tö gyökerekkel is, szint ugy, mint juhász, ka

nász ’s a В? ‘ `

Kozmás itélemek mondhatnók tehát , ha eze

ket és hozzájok hasonlókat valaki Tôt eredetů

eknek; mondaná!

§. 193.

А magyar nyelvnek minden felöl könnyen

éSzre‘vehetö szóbeli паду gazdagsága, nevezete

sen ki tettszik a sok fele’ el ágazó vérszerént va

ló atyafiság nemeinek bizonyos és magyar ere

detre mutató nevezetjeiböl: mert ezek is alkal

mas'int mind törzsök szók; söt а toldalékra szo

rított laistrom'bizonysága mellett , jobbadán tsak

egyetlen egy szótaguak is. ’ -

Ezen nemü szóbeli dús gazdagságra mutat,

egyebek köztt: _hogy a fìatalabb egy me'hbeli

atyafì (ötse e's Ízu'g) tulajdon nevek által külöm

böztetik a korosabb testvértöl (báëya és пене),

Miként lehetne az illyetén bö'szavu nyelvröl

azt gondolni: hogy TótoktólY költsönözte volna

az açya (otyecz) és de'd (djedo) neveit?- ollyan

Nemzetségtůl mondom, a ki más vérszerént va

ló alyafìság nevezetjeit is másoktúl vette fel, р. о.

mager (апуа), brater (bátya vagy базе), sestra

(nén'e vagy húg)? ‘

Asításra kisztetnek az illyete'n ízetlen etymo

logìák; az pedig, valóban, egésséges gyomrot is

e'melgel, ha mások -— talán e'szre sem vévén
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d mende mondájoknak szertelenségét  arra ve

zetnek: hogy az édes barátság szent nevét elébb

nem ismérték a Magyarok, hogysem mint Tó

tokkal öszve barátkoznának! -Azokat értem itt,

a kik tót gyökeret (brat) keresnek a magyar baa

rát szóban -- ezeknek számában lévén több, a

magyar literaturában nagy érdemü Hazafi *). '

Miként lehet azt tsak gondolni is , hogy ba

rát e's barátság héjjá'n lett volna a magyar nyelv

nagy sokáig, minekutánna, a mint elettébb hal

lottuk, mindenféle atyafiság 7s rokonság különös

nevezetjeinek ugyan is nagy bőviben volt mind

járt előstűl? - Nem hihetőbb - e, hogy meg tér

vén a Magyarok, azon szerzetes Papa/rat, a kik

oktatóik valának a körösztény hitben, édes óa

rátioknak **) hívták, hogy sem mint ha azt vesz

szük fel, mint ha ugyan azon áldozó Papa/c meg

elégedtek volna egy könnyen az, tsak szolgáló

Szerzetesekhez illendő nevezettel (fráter)? —

tudva lévén, hogy a tót brat vagy órater ele- .

ven képe a deák fraternek, az áldozó szerze

» Szégyenítést kerülôleg, el halgatom itt ezeknek,

másként igen is érdemes neveit; de! vajmi nagy

ideje volna,hogy nálunk is ki szemeteljük, az Rud

Ьвс/с fejéhez való etymologíákat!

**) Fejér Barát, szürke Barát, fekete Barát 's a t.

most is egyedül tsak a szerzetes Papokról mon

datik. » '
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tes Papok pedig tisztelendô ат: névvel szóHí

tatának mindenkor, a deákhoz (reverende pa

ter) hasonlólav.

§. 194.

А mezei gazdaságot illetö dolgok e's szerek

nevezetje is böven találtatik az eredeti magyar

nyelvben, р. о. szánt, vet, arat, kapál, kaszál

’s a f. -— szìnte ugy van а gabonának számos nc

meivel is, mint: búza, rozs, árpa, zab ’s a t.

Neyetséges dolog тешь, azt vélni, hogy же:

mz és szalma nem volnal igazi magyar szó, ha

nem Tôt eredetü (szeno, szlama) — vagy Pedig,

hogy a Magyarok Németektöl tanullák volna az

elfe ((Sgge) és aratás ((Srnte) nevezetjét, -- de

me'g sokkal nevetse'gesebb, haföldre's erdö ha

sonlónak állítatik e következendö ke't német szó

val: Же“) (mezò') és @tbe (föld) *).

к - - 195.

Teke'ntsünk most a2 napkeleti nyelvekre! _

hát czekkel van-e a magyarnak valami köze?

*) Söt következendô magyar szókban is hasonlatos

ság kerestetik egy igen is bötsös munkában, a

melléjök ejtett németséggel: abrak ber Фат; bú

[ш bie 9Buñe; bama braun; csůr bie @ebenen szo

ba bie ©tube; шлет gcfcbwìnb; üröm ber ‘Ißen

тиф. '
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Erröl valóban tsak ollyan Tudósok itélhet

nek igazán, a kik szerre és gyorsan fel forgat

ták а napkeleti nyelvek tulajdonságait! —- de,

nem lészen hírtelen mondva, ha azt állítom,

hogy a`bból , a mi felölök európaì nyelven botsá

tatott közre mind ekkoráig, semmi sem шпиц:

arra, hogy а magyar nyelvnek volna vélök vala

mi köze.

Az magyar GrammaticaJy melëyet ke'szített

Debreczenbenn еду magyar ta'rsasìíg (12dik Re'

sze'nek Зб‘ш‘ reg.) ötvenkét ollyan za'dó szót hoz

elö, mellyben ne'melly hasonlatosság látszatik len

ni a magyarral; de itt is derekasan sántikál а та—

gyarral egy le'pést tartónak ve'lt [Leber szavaknak

паду része. - Illyenek e következendök, az eli

bök tett magyar szókra nézve, иву mintÈ kiált

kahal; gyümölts gemul; еду echad vagy eched;

e'n, ani; kints gemez vagy gincze; biro/f abir;

hamar mahar; harag hhára *). e .f

Vannak igen is köztök egy máshoz közele'bb

-járók is, mint: barom haar; alom hhálom5fe

he'r behir; - me'g közelebb iár dob toph és

zsák-sac -- leg közele'bb Pedig Ífád kad , és gaz

*) Ugyan ott franczia és magyar szók között illyen

keréngetés fordul elô: bergeau böltsô; cruche kor

só; morceau (falat) morzsa; manteau (köpönyeg)

mente; la täte ша.

8
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gaz, melly utolsó két szó nem tsak értelmére,

hanem hangozatjára nézve is hasonlónak látszik.

Ugy, de! mit lehet abból következtetni, ha

némelly, egy mástól ágozatólag külömböző két

nyelvben találtatik is egy két szó, melly mind a

kettőben nem tsak értelmére, hanem hangjára

nézve is tökélletesen egyenlő? -- Lehet-e azt

többet tsudálni, mint ha őszi vetések közepette

tsírázni látunk néhutt egy két, ki tudja miként

oda vetemeüett, zab vagy árpa szemetskét?

Öszve vévén azt, a mi Zsidó nyelvre oktató

európai könyvekben az ő tulajdonságairól elől

adatik, bizvást azt mondhatni róla, hogy, ne

hány szavak egy aránt hangzó dadogását ki vé

vén, egyébként ennek sints semmi köze a ma

gyarral.

§. 196.

Ha találtatik isa Zsidó nyelvben nehány szó,

mellyet tökélletesen meg egyezőnek kell vallani

a magyarral, nem de nem azt kell-e az illyeté

neknél lehetőnek gondolni: hogy, a nyelvek kez

detével, merő történetbőlfs mintegy vakton adó

dott hasonló nevezet ugyan azon dolgoknak vag)r

eszközöknek több, egy mástúl távol fekvő tarto

mányokban lakozó ’s egymást nem ismérő em

berektől?  Miértnem lehetne ezt szint ugy

lehetőnek gondolni, mint hogy — а mi tudva

való - azonként többféle értelemben vévődött

/
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fel a Nemzetek között némelly mindenütt tökél

letesen egy aránt hangzó gyökér szó *) ?

s. 197

Ezek mellett hihetőnek kell tsak ugyan val

lani azt is: hogy némelly szót vagy ¿a régi Ma

gyarok költsönöztek a Heberektől, vagy ezek

amazoktúl.

De! ha ezt ugy veszszük fel, hátra marad

még az a kérdés: ezen két Nép között mellyik

volt légyen a költsönöző ?— mert azt koránt sem

lehet bizonyosnak tartani, hogy a nyelvek Korá

ban a Hebereket illeti az elsőség!

Talán erre nézve is lészen a folyvást követ

kezendő Részben némelly szikrányi világítás.

*) Ezt a magyar gyökérszót liszt, hangjára nézve tö

kélletesen meg egyezőleg gyakorolják a Németek

és Tótok is. -- Ugy de! a Németeknél ravaszsá

got jelent; a Tótoknál pedig levelet. - Követke

zőleg bizonyos, hogy nem azon egy gyökérszál

nak jövése mind a három — pedig hasonlóképen

meg eshetett volna, tsupa történetből, az is, hogy

tsak egy és ugyan azon értelemben vévődött volna

fel a nyelvek kezdetével együtt is másutt is.
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Tizen ötödìk Rész.

Hayjdan iörtént dolgoknak, а magyar uyelven

ы tsillámló, szinképe.

§. 198.

' _Ha igaz, hogy az egész földszine'n штат-1011;

emberi besze'd »nemei között alig talállatik оПуап,

mellyet régisége're nézve a magyarral egy idös

nek, vagy nála me'g korosablmak leheme mon

dani (§. 155); аЬЬап sem lehet kétse'g, hogy а

históriábul világszerte isme'retes leg re'gíbb Nem

ze lse'gek közölt alkalmasint elö kelök aMagyarok.

Valami ezeknek, kezdettöl fogva mind e mái

_ napig törte'nt. dolgait Шей, az ielen lévö mun

kámnak határin túl fekszik; itt tsupán tsak I_lyel

vöknek fényre keritése le've'n tárgyul. De! 1ehet

ne tsak ugyan ebböl is, а históriára ne'zve valami

kis haszon. - Lássuk, mi tehetö légyek benne?

§. 199.

Mindenek elött а Nemzet neve't. e's az ö nyel

vének azzal töke'lletesen meg egyezö nevezetjét

ve'szem elö:



117

Magyar! —— Nehezen hibázok, ha azt Lar

tom, hogy már ezen egyetlen egy szóban is nyil

vánságos ¿1 saját eredet: azon több tagu törzső

kökhöz tartozván, mellyeknek görtsén túl gyö

keret nem találni (§. 136).

Győgyögető szónak lehet ezt mondani, vala

hol hozzá szokott szájbul fakad. De! az Idegen

nek'már a benne fekvő két rövid a-nak helyes

kimondásán is .alkalmasint vásul a foga, a ki, е

mellett, ugyan azon szó két tagjainak egy arányos

mértékét is gyakran el hibázza; Végtére, а máso

dik szótagban (душу foglalt gy tökélletes per

ditése'hez is nehezen szoknak a napnyúgoti Nem

' zetek —— ki vévén а Tótokat.

Ha mind ezeket azon egyetlen egy [szó mel

lett (Magyar) körül nézem, meg kell vallanom,

hogy én ezt ollybá tartom, mint ha titkos jelszó

(parole) gyanánt szolgálna, a magyar nyelv tá

borának végső szélein! ‘

5. 200.

Magyarúl beszél nem tsak a tiszta Magyar,

hanem a Jász és Klán, meg meg az Erdélyi Szei

Ífel)f is. Soha sem is hallott jász, kún vagy szé

kely nyelvről senki; ámbátor ez a három rend

beli Nemzetség, nevezetje által ’s egyébként is,

.külómböztetik nem tsak egy más köztt, hanem

a tiszta Magyaroktul is.



118 .

Erre nézve, azt. lehet méltá'n következtetni:

hogy —— noha több Nemzetse'gekre os'zlott a Ma

gyar Nép már a re'gi idökben is- - tsak ugyan

egyenlöképen, tudni illik magyarúl, beszéll; az,

egy vérgyökérböl származott, többfe'le magyar

Nemzetségek közöpse'ge már akkor is.

§. 201.

Valamit е világ történeteiröl írva talál-unk, az

mind arra mutat, hogy Ásiának föllyebb fekvö

tartományaiban volt _az emberi nemzet elsö fe'sz

ke -- tehát a Magyaroke’ is (§. 198).

Ott nevekedének azok а Sqft/nik, mellyek ,

Justinus szere'nt „a leg régíbb Ne'p hirét visel

„ték mindenkor; noha sok ideig Vetekecltek Ve'

V„lek az Egyptiaiak a nemzeti Kor elsöse'ge'röl“ *).

Sokkal elébb, mint sem Nimm fejedelemked

111 kezdene ‚дуг-гадал, Krisztus születése elött.

1450 esztendövel „Scythiának Országlója (Ta

„naus) szìnte Egyptusig szállílotta hadi ere

„ie't“ **›.

*) Scytharum gens antiquissima Semper habita -—

quamquam inter Scythas et Aegyptios din conten

tio de generis vetustate fuerit. Justin. hist. 6.1: Trogo

Pompejo Lib. Il. Cap. 1.

**) Fuere quìdem (Nino) temporibus antiquiores, Se

sostris Aegyptì et Scythíae Rex Tanaus, quorum

alter in Pontum, alter usque Aegyptum excessit.

Justin. hist. Lib. I. Cap. l.
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§. 202.

Ugyan azon тётей Sgthá/fat —- de másne

vezet alatt —— emlegetik а történt dolgokrúl írt

Отдай könyvek is -már Krisztus születése elött

két ezer két száz he't esztendövel, ’s annak után

na is gyakran *).

Ezekben HZong-nu az ö nevezetjök (Scytha

helyett) 5 fejedelmök hìvatala pedig Tanjou-nak

mondatik, ’s р mellett a Fejedelmeknek ország

lások elött viselt nemzeti nevezetjeik is fel vagy

nak iegyezve.

Inne't ат. hozom ki, hogy aJustinustól (§. 201)

emlé-tett Tanaus és a Chinai Тифон között,

ezen szónak valóságos hangoiatján kiviìl, egyéb

kiìlömbse'g nehezen lészen. -v Talán 'ki fejtödik

ìdö jártával me'g az is: minö magyar törzsökböl

*) Valamit ‚а Chinaiak könyveiböl itt ’s ezentúl ho

zok elö, az mindI következendö kútföbül van me

riti/e: Deguignes histoire générale des Huns, des

Turcs, des Moguls et des autres Tartares - suite

de's mémoires de l’académie royale des Inscript.

et belles lettres. Paris, 1756. - Ez, a napkeleti

nyelvekben széles tudományu férfìu jó hasznát vet

te a Párisi Királyi könyvtárban találtató Chinai

' Íiönyveknek, mellyekröl ekk'ént szóll: On a trans

porté en France un amas de Livres Chinois.... .

les plus autentiques et les.` plus éstimés, que les

Chinois aient composés.
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vette légyen eredetét ez а fejedelmi- hivatalnak

haidani nevezetie _ tsak hogy mindenek elött

azt kellene jól meg tudni , itt is , másuit is: mi

nö hangozaltal eitsék a Chinaiak a franczia Iro

ványban, ugyan azen nyelvnek ortographiáia sze

re'nt, ele' adott szavakat *).

§. 203.

A ki annyira szándeìozna botsátkozni, hogy

ezen regi Scythák **) állapotiát akkoriban, mi

dò'n még tsele'destöl tsak természeti törvény mel

lett tétova le'zzegtek , fel födözze; annak az em

beri nemzet böltsöiét' kellene ismérni.'

‘ Ugyan is! e vílág történeteinek leg régíbl»

hírlelöi sem említtik öket elébb, hogy sem mi»

dön országos társaságban laknának már régolta:

*) Párisban egy Hoam-ge nevezetii sziiletett Chinai

férfìunak hivatal adatott a Királyi könyvtárban. Еп—

nek tudósításit használta híres nevezetü Fourmont

az ö Chinai nyelvre oktató tudós munkáiban.

**) Akár Scytha mondasson deák nyelven, akár gö

rögůl Sky/tha, tsak ugyan nehezen esik magyar

ajakbul a kimondás igy is, amugy is. Szinte ugy`

idegen szók tebát ezek, mint Hiong~nu, Hunga

rus, Unger, Uher, Успеет ’s a f.

Ногу pedìg idô jártával Ásiai és Európaî Scy

thák között kiilömböztetés tévödött, késôbben pe- `

dig Szláv (Tôt) nemzetségek 15 Scytháknak nevez

пшене]: az Európaiaktól, tudva való dolog.

р
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holott annyira meg szaporodtak ió korán, hogy

egyik, de kissebb része а Nemzetnek, pártot

Швей, oda hagyta szülött апуа földe't ’s mâsuvá

költözött _ ’s ime'! tsak ezek >a Раною/с (Раг

thi) annyira vitték a dolgot , Justinus szavai sze

re'nt: „hogy —— mintegy meg osztozkodván a

„Rómaiakkal e világ birodalmában - а Парке—

„leten uralkodának“ *).

S. 264.

Valamit tudnak az Európaialì azon régi Sqf

Лиг/с hajdani tetteiröl, azt alkalmasint egyedül

tsak a leg közele’bb emle'tett Отпад Króni/fa'lf

nak köszönhetjük **) „mellyekröl állandóúl azt

 

*) Parthi, penes quos, velut divisione orbis cum

Bomanis facta, nunc Orientis imperium est, Scy

tharum exules fuere. Hoc etiam ipsorum voca

bulo manifestatur, nam scythico sermone Parthi

ежи!“ dicuntur. Justíni hist. Lib. 41. Cap. 1.

**) L. 202 *). Fischer Eberhárd - az Orosz - Pé

tervárdai tudós társaságnak egykori tagja _ azt

jegyezte fel (Quaest. Petrop. pag. 5), hogy az itt

szóban lévö Chinai Krónìkák, mellyeket Deguignes

franczia nyelven botsátott közre, már ennél sokkal

elébb Orosz nyelvre le voltak fordítva, és ugyan

azon tudós társaság kézíroványi között találtatnak

mind ekkoráig. ì `

Va'jmi kiiránatosdolog volna, hogy valaki szem

re venné ’s öszve hasonlítaná mind а két (franczia

r
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„tartják a minden idökori Túdósok, Вову tellycs

„Швеи érdemlök“ *). 4

Irva találtatik oltan, hogy a Hìong-nu (régi

Schytha) nevezetü Nép, Chinának e'jszak e's nap

enye'szet fele' dülledò' sze'lein lakván, onnét gyak
ran támadta meg ezt az Országot. H- Ugy tör

tént ez ne'vezetesen Krisztus születése elötl; két

száz he't esztendò'vel: pedig yolly hatalmas hadi

erÓ'Yel, hogy négy száz ezerre ment а bé rohant

\ fegyverezök száma. — Inne't arányozhatni, ugyan

azon Népnek akkori számát!

§. 205.

Hogy azok а Ниппшо/с, а kik /Íttilának ve

ze'rlése alatt dérrel durral штофа]; meg Euró~

рёв, ugyan azon Sçytha nemzetség'úek voltak lé

gyen, mellyek а Chinaiaknál Hîongjnu nevezet

 

' és orosz) munkát. - Bezzeg! lehetne azont nem

kìs haszon - ha más egyeb tekéntetböl nem , leg `

alább а bennök elé forduló, Chinaiakra nézve 11111

fóldi, de föképen magyar szavakban.

*j Historia sinica ab Omnium aetatum eruditîs pro

vera Semper fuit habita, tum mira sìmplicitate,

stilo non adscito sed perspicuo ae rudi _et quod

caput rei est, eclypses solares 'ab Europaeis ad

calculum reductae manifestum veritati argumen

tum praebent. Ludov. le Comte Soc. Jes. epistolae

a. 1699 editae et per Pray cit. in. Dissert. ad Anna

les Hunnorum р 179.
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alan isméretesek, abban semmi kétse'g nem lehet,

а beszédben forgó hiteles bizonyságok mellett.

Sokkal nehezebben veszik magokat néluelly

Tudósok ап'а; hogy szint ollyan bizonyosnak

Yallanák a mostani Magyaroknak (Hungari) az

Attilával szörnyen el híresedett Hunnusokkal

való rokonságát _ semmire vévén az ebbeli vér

se'gröl nem tsak a Magyaroknál ízröl ízre tex-je,

dö szófogást, hanern re'gi Historicusainknak ar

ról szólló bizonyságait is *). ì

Én itt , lilunkámnak tárgyazatját szemlélve'n,

ki nem kelhetek a közönséges ve'rgyökeret ta

gadók ellen. De! ugyan azon tekentetböl, ön

ként magamra vállolt tisztem, hogy a magyar

nyelvnek titkos rézsedékjeit fel kotorá'zzam, ha

találhatnék bennök egyet vagy mást, a mi bizony

ságul szolgálhatna еЬЬеп is.

v 206.
Azt máryhallottuk (§. 180), hogy Áttilának

holta után (a 454) а Hunnusok viszsza szorúlván

Scythiába, tsak igen kevesen maradának belö

lök hátra, Sze7feljsefg nevezet alatt, вишу Or

szág sze'lein, kik is épen tartották fel mind ek

‹ 

*) Simonis de Keza Chron. Lib. I. Cap. 4. — Thu~

róczi Chron. Part. П. Сар. 23- - Oláh Hung. et

Attila Cap. 17 et 18.- Conf. Pray Dissert. inAn~

nal. Hunnol". — Katona hist.'pragm. dissert. l.
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koráig Áttilával Europába száguldott ös atyáîk

nyelvét. ` x

Ugyan azon nyelven beszéltek a mostaniMa

шага/та]: Elei (Hungari), midò'n ujjra el foglal

nák , 885dik esztendönek táján , a Hunnusok hai

dani lakta fólde't Európában. Nem külömben Ье—

szélnek azoknak maradékjai mind e mái napig.

Ehhez fogva nem tagadhami, hogy ez а két

nevezet alatt híredetes Nép, tsak ugyan azon egy

ajaku volt légyen: mellynek következése isme't

az, hogy egy ve'rgyökérböl származtak mind а

' ketten.

Hát! ha , ezekkel megr nem elégedvén, ízeh

ke'nt is szemre veszszük a magyar nyelvet, nem

találunk-e benne még löbbet, а miböl ki tett

szene, hogy azok a régi Húnfok (Hunni), a kik

Chinában, frantzia ortographia szerént, Hiongâ

nu nevezet alatt isméretesek, magyaru'l beszél

tek légyen? __ ьащиы

§. 207.

Valaki saiát nyelve'n nevezni Ludía azt, a mi

szeme’be ötlik, az bizonyosan már elébb isme'r

te a nevezelt dolgot. -— Tehát a Magyarokról is

azt kell vallani ‚ hogy minekelötte Európába köl~

tözköde'nek, isme'rte'k már mind аи, а minek

nevezetie e'lemetes magyarságra mutat ——— föké

pen ha tö_rzsökszó, mellyböl néha észre vehetö

az is, mellyik égallján vette ez légyen eredete't.
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Еду 1161 рё1<1а `bövebben fogja ezt világo

sítani:

§. 208.

Bor! — Mit jelentsen ez а 526? tudva való

116101111; de más európai nyelvekben ele' nem

fordul azon értelemmel, mellyek mindnyájan a

Görögbül származott deák Vinum-ra hajló Sza

vakkal nevezik a bort.

Ez tehál; világos bizonyságul szolgálrhogy

minekelötte Europába szegödnének a Маши-011,

bort már isme'rtek.

Е mellet tsak еду parányit tovább 011051106—

ván, tüste'nt e'szre veszszíik azt is, hogy a Magya

roknak azon régíbb lakhelye, a hol borral is

mérkedtenek meg, nem lehetett ollyan hidegvet

te éiszaki tartomány, mellynek vide'kein szölöt

sem nevel a természet, nem hogy szüretnek h1'

re volna. _

Hát! ha ezek fölött írva találtatik Chin-0r

szágna/f régi Krónikáiban, hogy 111 küldetve'n

onnét egykor valaki a szomszédos tartományak
meg kémlésére, viszsza térvén azt a hírt hozta

mäsok köztt: „hogy szó'löbůl tsinált borra lalált

„а [funjolmál (Hiong-nu), щепу akkoráig isme'

„reden volt Chinában‘è *) -— шагас1-е még va

А.

*) 11 у a trouvé du Qin. de vigne inconnu alors aux

Chinois. Deguígnes hist. des Hans. Liv. Il.
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lami kétség abban, hogy ez а gyöke'rszó [bor]

ugyan azon értelemben, шт: most Veszszük,

már a regi Scytháknál (Hiong-nu) is gyakorol

tatott, és a nyelv ágozatihoz startozván, változást

sem szenvedett mind ekkoráig?

§. 209.

Helyes észrc ve'tele Fesslernek a Magyarok

tetteiröl németiíl irt munkájában: „hogy a, ma

„gyar nyelvben több ollyatén dolgpk nevezet

„iei fordulnak elö, mellyekkel tsak Äsia'nak bel

„SÖÍJÓ Tartománjiban ismérkedhettek meg а Ма

„gyarok, р. o. oroszlány, teve, poroszka, hiuz ,

„sas“ ’s a f. *).

Hasonlók e következendök is : me'z, га], maggy,

hors ’s а t. _ Нет nagy munkába kerülne az ef

félékröl ege'sz laistromot öszve szedni,melly megr

annyit valósítaná az említett e'szre ve'telt.

§. 210.

Mennyire hasson a magyar nyelv az, Ve'rsé

ges atyafiságot~ e's rokonságot illetö nevezetek

Ьеп, azt már fölöntebb halloltuk (§. 193).

' Нет kiilömberl bövelkedik ollyan szavakkal,

mellyek a mezeì gazdaságot átaljában, kiilönösen

pedig a barom nevelést _ de mindenekéalött a

lótartást e'rdeklik. _ Világos bizonyságát talál

 

*) Fessler Geschichte der Ungern. П. Abschn. 176.
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niennek akár melly azon tárgyrúl magyar nyeL

ven irt munkában; de nálunk а héján is tudva

való, hogy bizonyos nevezetekkel kûlömböztet

jük а lovak sokféle nemét, гари, szörét és korát.

Valami a lovak tenyészete't és nevele'sét illeti, az

is e'lemetes magyar szóval fordul meg nálunk _

söt többnyire 4törzsökös. _ `

4 Ki tettszik innét, hogy ezeket a számos ne

vezeteket is Európán túl vette'k fel a Magyarok

_ de ingyen sem a lovak tenyészetél; akadályoz

tató éjszaki tartományokban, hanem sokkal hille

többen azon regi Scythá/f (Hiong-nu) anyaföl

de'n , mellyekröl az találtatik írva a Chinai köny

vekben, hpgy Krisztus születése elöttrkét száz

egy esztendövel, táborba szálván „négy таращ

„Ь61 állottLovagaig serege, ezeket pedig tsupán
„'tsak ugyan annyi szò'rszin külömbözteté, ugy-V

„mint: feller, deres, fakó e’s pej“*) -- más hel

lyett pedig: „llogy hires lovaik köztt _ ha tsak

„ugyan hinni lehet а Historicusoknák _ találta

„tának ve'res verz'te7füek, mellyek ugyan azért

„mennfei (mennyes, ményes ?) ldvalmak tarta

„tának“ **). ' ' '

 

*) La cavalerie des Huns divisée en quatre corps,

qui étoient distingués par la couleur des chevaux,

blancs, pommelés, noirs et isabelles. Deguignes

Liv. I. p. 29.

**) Surtout @excellents chevaux, dont la sueur, si

nous devons en croire les Historiens,étoit de sang,



128

Szokáshan van mind eddig ve'res veríte'ket

emlegetni, ha fo'stölt besze'd fordul elö _ hât

mehjes nem kerekedhetett-e mennjesböl?

§.211. ‚

„Miólta thnának éjszaki szélein laktak a Hii-i

„nja/f, meg tsínosodtak ezeknek elökelöi. Bele

„szeretve'n ’á tudományokba, nem tsak magok

„gyorsan forgatták ezeket, hanem gyermekeik

„nek is oktatást adának bennök _ mind ezek

„Ъеп а Chinaiakat követöleg“ *).

Chin- Országot mondhatjuk tehát annak, а

hol tsínosodlak a Magyarok. Вы а Francziák СЫ—

ne-nek nevezik, mellyet mi, deákos Ortogra

phiánk szerént Sin-nek mondanánk. _ De! ki

tudja, nem keményebb hangon (mint щи) vel

щёк-Ё azon szót a ve'le élni kezdö Francziák?

vagy nem volt-e leg alább a Húnjoknál ezen

utóbbik hangozattal szokásban?

ly*

et que par cette raison Гоп régardoit, comme de

chevaux venu du ciel. Ibid. Liv. II.

*) Depuis que les Huns étoient venu demeurer dans

la partie septemtrionale de la Chine, les princi

paux de la nation s’étoient policés. Il aimerent les

sciences, les cultiverent, les apprirentà leurs en

fans, et imiterent en tout les Chinois à cet égard.

Ibid. Liv. П. р. 146.
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На tehát azt gyanítom, hogy onne't vettük a

tsm, tsínos és tsintalan nevezetet, mi tagadás

lehet benne?

§. 2m.

Az írásnak Chinában Tsang-kiai volt első

mestere, Krisztus születése előtt ke't ezer esz
tendővel. E mellett korán kezde'nek l'ott virágoz

ni a müvek e's tudományok. „A Hányok Chiná-l

„ha küldék gyermekeiket tanúlní e's tudományo

„kat forgatni“ *) — és így mindenek előtt olvas
ni , írni e's számolni kellett nékik tanulniok! --l

Azt is könnyü el gondolni, hogy viszsza tér

vén Hazájokba, másokkal is közlötte'k a meg

tanúltat.

Tudtak tehát a Húnyok olvasni, írni e's szá

molni már az ő kezdetbeli Hazájokban is. -- Bi

zonyítják ezt az eddig folyvást emlétett Chinai

Krónikák, mellyekben többször ele’ fordúl: mit

írt, vagy miként felelt légyen a Hiong-nuk egyik

vagy másik Fejedelme (Тифон) az hasonló idő

kori Chinai Országlónak. - Bizonyos szó'vetseíg

tételekről is vagyon ott emlékezet, valahányszor

*) Les Huns envoyèrent leurs enfans à la Chine,

pour y étudier et se former dans les sciences. Ibid.

Lia. 11. p. 31.

9
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be'kességet vagy frígy kötést kerestek еду más

köztt a két szomsze'dos Nemzetek. _ Irás héján

ezek sem történhettek еду könnyen!

§.î113.

Emle'tenek Scytha irást a byzantziai (101301:

ról irt könyvek is *).

l Ногу nevezetesen a Sze7felyelc _ ezek az Át

tilával Europába száguldott Húnjok valóságos

tsemetc'i _ me'g a tizenötödik**) és tizenhatodik

Században is ***) , fáha ró tt betökkel éltenek irás

gyanánt, azt akkori Historicusaink bizonyítiák,

magyar nyelven irl; leg régíbb Krónikánk (526

kely István) pedig igy szóll felöle: „más irásmód

„iával élnek, mert а HunnuSOÍf módja Szere'nt

„me'g ma is Székely bietůik Vagynak.“

 

*) Imperator, ubi legit per interpretem litteras жгу—

`thice scriptas. Exc. leg. Бухал. Тот. 1. р. 72.

**) Nam et hoc nostro aevo pars nationis (Hungarae)

quaedam, Transylvanis Regni posita in Oris, cha

racteres quosdam ligno sculpit, et talis sculpturae

usu literarum ad instar vivit. Joh. de Thuro'cz in

praqf. ad Chron. Hung.

***) Notas quasdam bacillis ligneis incidunt, quibus

incisis apnd amicos et vicinos vice nuntii episto

laeve utuntur. Olah Hung. Cap. 18.
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§. 214.

Franczia ortographiát követvén, king neve

-zet alatt, e'lemetes törvényekről írt könyvet ér

tenek a Chinaiak. ' «

Miként légyen francziáúl az ugy írt szónak

ki mondása? azt tudjuk, vagy könnyen meg tud

hatjuk. —-- De az a kérdés: ezt a magyar szót

könyv, nem Szint ngy irná-e a Franczia saiát

ortographiáját követőleg?

Ki tudja tehát, nem a Chinai king-ből szár

mazott legyen-e a magyar könyv? -— de tsak

ki tudja? — Talán ki kotródik, idő jártával,

még ez is!

§. 215.

Hát! a magyar számolásról mit mondhat

ni? -- Valóban ez sem Europában tanult tudo

mányi

Elé fordult már (ai 5dik Részben), az éleme

tes tiszta magyar Számnevek egytől kezdvén tör

ve'njes ezrz'g (millio) egymást követő rendsze

`re. -A ki ezekhez e'rt, minden bizonnyal tú

dósnak kell annak lenni a számvetésben. — Ezt

sem tanulták tehát a Magyarok Európában, ha

nem sokkal elébb; hol? - azt már hallottuk

(§. 2 x 2).

.t
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Gondolhatni-e iózan itélettel, hogy iró vesz

szö héján lett Volna ollyan Nemzet, a ki nem

tsak egytöl kezdvén ezerszer ezerig számlál,

idegen szóváltás ne'lkůl, hanem a» Számvete'sben

is saját ajaku beszéd ejtésekkel bövelkedik.

§. 216.

Tsinosodással, költse'ges pompa közönse'gesen

egy lépe'st tart. _ Korán tapasztalták ezt a régi

Scythák is. _ А` többször emle'tett Krónikák sze

re'nt, már mintegy két ezer esztendönek elötte,

arra figyelmeztete' öket egy Jöveve'ny: hogy hasz

nosabb vo'lna nékik _ mint. vadászat7 e's mezei

gazdasághoz leg inkábl) hajló Nemzetnek _ ha,

mint annak elötte, ködmönnel béllett öllözetek

ne'l maraclnának, el mellözve'n a Chinában szer
zett selyem portékákray esztendöke'nt oda Veszö

nagy költséget. '

Az illyeténféle'k e'lemetes magyar nevezetjei

vel is bövelkedi'mk, p. o. selyem, bársony, bíbor,

hímvarrás, gyöngy, kints ’s alf. _ mellyeknél

isme't, az európai nyelvekre ne'zve, szembe tůnö

az idegen e's igy régíbb eredet.

' Ё. 217.

Ehhez fogva, könnyů c'szre venni azt is,

hogy a régi Scytllák ragyiván tartott eszközök

s
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kel fenylő épületek, paloták, kertek és erkélyek?

kel sem szükölködének, mellyekben nem tsak

pad J szele, ágy, sző/freit], 7s holmi apróbb

ede'nj találtatott; hanem más kényesbb ízhez al

kalmaztatott, sőt szem" ketsegtető szer is, p. o.

üveg, tse'sze, medentze, pohár, tű/cör, hjo

szoéya ’s a f. _

Ha tehát ház, Ífert és asztal ugyan tsak azon

egy gyökerü a német ®au6 és (Sarün, meg

meg a tót sztól-lal; senki sem tadaghatja, hogy

nem Európában, hanem a régi Scythiában kell

keresni ezen közönséges gyökérnek eredetét.

S. 218.

Vannak ollyan eredeti magyar szók is, mel

lyekből annyira mennyire észre vehető “a régi

Scythák hit vallása.

Hogy azok a mindenható Isten szentséges

neve alatt, ugyan azt a mennynek e's Földnek Urát

értették, mellyet a Köröszténység folyvást annak

imád, azt már tsak abból is, "lehet következtet

ni, hogy a körösztény Katekizmusban is által vé

vődött ugyan azon értelemben minden akadály

nélkül. .

Most is gyakran hívattatik a Magyarok Iste

ne; ellenben pedig nints példája, nem is volt so

ha , hogy Magyaro/f [Леней hívta volna valaki
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segétse'gül: sőt azt sem lehet a történetek köny

veiből meg bizonyítani, hogy bálvány imádók

voltanak légyen a Magyarok régenten. '

v Azt lehet ekként gyanítani, hogy a régi Scy

thák, határos Szomszédjaik példája mellett, tsak

egy“ mindenható Istent imádtak, minden föstött

vagy faragott, ke'p héján *).

S. 219.

\

Imádkozni, imádni, áldani, áldozni, in

nep- ezek is mind eredeti magyar szók, e's már

magonke'nt bizonyságul szolgálnak, hogy ahhoz,

a mit jelentenek, nem Európában kezdtek ta

núlni a Magyarok, hanem hogy hiti vallások

hoz szabott szokás volt az nálok már annak

előtte is.

Ide valók. ezek is: Ördög (az az őrtjálló

dög), tündér, babona, boszorkány, оси-62316

's a. f:

*) Ez a magyar szó: bálvány, ugy tettszik arra mu

tat, hogy a régi Magyarok vagy Scythák hallották

már hírét az több ezer esztendők előtt más Nem

zeteknél Istenség gyanánt imádott Bál oszlopának.

De az is figyelemre méltó, hogy akár melly más

hamis Isten szobrát tsak szint ngy ’s nem más

ként nevezik a Magyarok. '



135

§. no.

Hasonló kalaúzunk vagyon, a régi Scythák

hajdani erköltsök e's nemzeti szokásaikra ne'zve ,

némelly eredeti magyar szavakban:

Házas ~~ hihetöképen onne't vette fel azon

e'rtelmét, mellyben folyvást gyakoroltatik, hogy

az öszve mátkásodott férjek, oda hagyván

szüléiket, többnyire házba vette'k fel lakáso

kat (meg házasultak) —- holòtt lakodalom. (lakó
adalom) vagy lakzi tartatott, а mennyegzö ynap

iának örvendetes tisztelete're.

Régi Scythák szokásaira mutatnak követke

zendö szónevek is: sfr, koporsó, temetefï, tor,

Шейхи.

§. 221.

Némì ne'mü, a köröszte'ny vallással nem. e1

lenkezö , hajdani Scytha erköltsü szokásnak; ál

landó fön tartói a magyar falusi és mezö városi

Közse'gek; annyit külömbözvén ezekben a többi

európai Nemzetektöl, hogy az -Idegen ott, иду

szólván, ó világbajöttnek gondolia magát.

Egész könyvetske't lehetne az eH'éle'kröl írni.

_ Ш, egy pe'ldán föllyůl nem botsátkozhatok,

’s ez_t is tsak azért hozom ele', mivelhogy benne

is bizonyságot találok, a régi Scytháknakßhi

nával volt hajdanì szomszédságárul.
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Az Öregeknek -_ Chinai erköltsös szokásra

hajló — különös nagy tiszteletét értem, melly a

gyökeres Magyar'` alsóbb e's közép rendüekne'l
annyira ható , hogy nem tsak a feleség hitös fér

je't, söt még tsak az fiatalabb testve'r az ö báttyát

vagy nénét, barátságos te-vel szólitani nem bá

torkodik, hanem tisztelet okáért kend-ezi öket.

szint ugy, mint más idegen érdemes szeme'lyt.

§. 222.

A magyar nemzeti öltözetïöl azt mondhatjuk,

hogy keveset Változott régi szabásaìnak formái

ban; me'g kevesèbbet pedig а hajdani ruházat ne

тете]: eredeti nevezetjeiben. — Könnyů ezek

nél az Európában fel szedett idegen kényszert

(mode) e1 ismérni.

Valóságos magyar nevezet a fe'rfìak öltözeti

Len: mente, дышал], öv, nadra'agJ шита,

sarkanëyu' *), topánka, sara, - az aszs onyi

szemelyekeßen pedig; ÍföntÖS, [ду’а], tSípÍfe,

йоту, Ízarisnya, tzípó' ’s a f.

*) Sar/fantyú -az az sarkra botsátott eszkösz. _Ha

sonló ehhez lágy hangban keztyů. _

Ez a szó: kengyel is, hiteles bizonyságul szol

gál, hogy szokásban volt ez a régi Scytháknál.
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5. 223.

Munkámnak tzímezetje ingerel, hogy tovább

ra ne szò'jjem besze'dem fonalát. Végét szegem

tehát - egyedůl tsak a magyar nyelv viszontag

ságainak leg nevezetesebb i`dö pörtzentéseit hoz

ván még ele' , rá- adáske'nt. Ezek Pedig, itéletem

szere'nt, így esnek:

Ем idó'kor _ ó világ. Ez а magyar nyelv`

elsö hasadásáhál kezdve'n, ат: az egész idöt fog

lalja magában, mellyben a régi Scythák nemzet

se'ge , szülött anyaföldjén , Chin  Ország éjszaki

e's napenye'szeti határszélein lakott. _

Bizonyosnak lehet mondani, hogy akkor már

azon fe'nyben volt helyheztetve a magyar nyelv ,

melly az ekeddig elö adattakban tiìndöklik -

sÖt hihetò', hogy mostanság szó fogyottabbymint

akkorìban volt, a tudományokat és můvészi me

sterségeket illetö dolgokban.

Második, már tsökkenö korát azon idöre ter

` jesztem, mellyben а Húnyok, oda hagyván a Chi

_nai szomszédságot, másuvá költözködének - ezt

pedig, onnét való ki bontakozásoktúl kezdvén,

annyira tartónak értem, miglen a Magyarok

>(Hungari) az ö mostani Hazájokban meg tele

pedének.

Tudva való, hogy nem egyszèrre, llanem

több _ízben és hatalmas hadakozásokmellett tör

le'nt _ez a nagy vándorlás -— pedig mindenféle
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vad ne'pek szövetségében. Nints tehát mit tsu

dálni, hogy az akkori Magyarokat szörnyů vad

sággal gyalázzák az hasonlókori európai Tör

te'net irók. Аи Pedig igen könnyů el vitélni,

hogy а szůntelen сапом; hadakozások között,

egyebek mellett, a magyar nyelv is шаг meg

sanyarodott.

Harmadi/f szédítö korát nyelvünknek, a Ma-'

gyaroknak meg kereszteltetésével kaptsolom ösz

ve. - Említe'm már bévezetöleg, hogy az akkori

Térítök, vak buzgóságbul nem keveset írtottak

a magyar nyelv tudományos tsemete'iben.

Különösen hátrálta a nemzeti nyelv elö vme

netelét az: hogy minden oskolabeli oktatásnak a

Deák nyelv volt elsö rúgója, ’s az akkori törve'

nyek és parantsolatok is tsak ezen nyelven köl

tek, irásba szedett magyarázat héján.

Azontúl máx-_ alkalmasint tsak társalkodô Ье—

szédre és irás nélkül történt. szegöde'sekre szo

rult a magyar nyelv; de így tsak ugyan me'g gya

koroltatott, nem tsak az alatsonyabb földnépne'l,

hanem а föbb Renden lévö Urak Palotáiban 

söt а királyi Udvarban is.

De bezzeg!

A (zegyedik idò'korral _- mellynek kezdetél;

a Mohátsi szörnyů veszedelemtöl számlálom —

az utóbb emlétett tekéntetre ne'zve is alábbl szál

lott _a nemzeti nyelv. Ez idönek alatta — ki
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vévén Erdélyt és az oda közel fekvö Magyar Or

szág vide'keit _ a felsöbb Rendbeli Magyarok

máx` nem magyarúl, hanem más európai nyel

veken kezde'nek leg inkább besze'lni társasá

gaikban.

Végte'n _ Hazánknak elegendò'ke'pen isme'~

retes veszedelmei és sanyarusági mellett _ me'g

ńyomore'konyabb lön a nemzeti nyelv állapotia:

holott, ugy mondván, már egyedůl tsak falusi

e's mezò'városi gyökeres Magyarok Községeiben

hagyatott ne'ki szállás. _ Ода szorúlt, dermede

zö állapotban, más némi ne'mů ösül maratt ma

gyar szokás is.

§. 224.

А közel múlt és jelen lévö idöt, a magyar

nyelv ujj перепаде korának lehet mondani, is

' mét kezdö virágzására nézve, mellynek raizolat

ja már nem ide tartozandó. 

Böltsesse'ggel tellyes szándeîn, ollyan nyelvet,

melly Ezredek elött magánként kezdödött, az

ólta Pedig tò's gyökeres ágozatiban semmit; sem

Változott, evlöszször ugyan mintegy ujira. fel élesz

teni, annak utánna pedig tsínosításán e's fénye

síte'sén is annyit iparkodni, hogy szůntelenül

meg felelhessen a naponke'nl; szaporodó nemzetì

gyorselme nevendel termesztve'nyeinek. /

De! _ teke'ntve'n az ö ekkori fogyatkozásai

nak elentébb fel hozott valóságos okail; - az is
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könnyen e1 e'rthetö: hogy nem annyira könyvek’

e's kéziratokban kereshetjük az е végre 52.01

gáló eszközt, mint inkább az leg utóbb emle'

шеи gyökeres Magyarok Közse'geine'l, mellyeknek

örzö angyalai nálok marasztották апуа nyelvö

ket, gyötrelmes vonakodásai .mellett5 söt az ö

mindenkori szeplötelense'ge't is állandóul ve'del

mezték! '
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Toldalék,

mellyben tôkélletes magyar értelmü szótagok

adatnak elé, végezetjöknek ABC-re alkalmaz

tatott szerében (1. §. 129).

A vegezetüelf . öszveseggel

1. а vágf az (art.). 2. fa. 3. ha. 4. ша. ‚ . 4

В.

I. ЬаЬ.'2. báb. З. búb. dol) subst. 5 dol)

verb. 6. с10тЬ. 7. еЬ. 8. gomb. 9. göb.

10. hab. 11. láb. 12. 1оЬЬ. 13.10mb.v

14. rab."15. szab. 16. seb. 17. több.

18. tzomb. 19. zab. 2o. zseb. 21. zsíb. 21

D.

1. ád. 2. áld. 3. bárd. 4. déd vagf död.

5. fajd. 6. fed pag] fód. 7. fedd. 8. föld.

9. gond. 10. had. 11. híd. 12. hód (ca

stor). 13. hold. 14. hord. 15. kád.

. 16. kard. 17. kezd. 18. köa. 19. küld.

2o. küzd. 21. lúd. 22. majd. 23. mind.

24. mond. 25. nád. 26. old. 27. pad.

Eddig тлен 52
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által vett szám 52

28. rend. 29. rúd. 3o. szed. 31. szíd.

32. térd. 33. told. 34. tsöd vagy tsög

(astragalus). 35. tud. 36. vad. 37. ve'd.

38.zöld. ........|...38

E.

1. е vagy ez (art.) 2. Ье. З. de. 4. le. 5. ne.

6. se. 7. te. 8. né тау nö. . . . . 8

Е .

l. döf. 2. kuf'. 3. réf. 4. tsúf. . . . . 4

G.

x. ag чаду agg (vetus). 2. ág. 3. be'g. 4. bög.

5. búg verb. 6. búg subst. (loculamen

tum). 7. dong. 8. dög. 9. döng. ю. dug.

Ix. ég subst. I2. ég verb. I3. fing.

14. fog subst. 15. fog verb. 16. fúgg.

I7. gög. 18. hág. 19. hang. 2o. híg.

21. húg. 22. je'g. 23. ing subst. 24. ing

verb. 25. kong. 26.1áng. 27.1eng. 28. lóg.

29. lúg. 30. mag. 3x; me'g. 32. mig.

33. mög. 34. nyög. 35. nyůg. 36. Peng

ряду pöng. 37. rág. 38. rég. 39. reng

паду röng. 4o. rúg. 4I. rög. 42. segg.

Eddìg teszen 117



l 43

(Ша! vett лат 117

43. sing. 44. súg. 45. szag. 46. szeg

subst. 47. szeg verb. 48. tag. 49. tág.

50. tseng. 5I. tsügg. 52. vág. 53. ve'g.

54. víg. 55. zeng паду zöng. 56. zúg. 56

Gy.

1. agy. 2. ágy. 3. ángy. 4. begy тау bögy.

5. egy. 6. fagy. 7. fogy. 8. gyöngy.

9. hágy. 10. vhegy. п. hogy. 12. húgy.

13. hölgy. 14. jegy. 15. így. 16. kegy.

17. lág . 18. le'gy. 19. meg паду

megyen. 2o. megygy. 21. nagy. 22. négy.

23. růgy. 24. szůgy. 25. tárgy. 26. tölgy.

27. vagy. 28. ugy. 29. völgy. 30. ůgy. 3o

H.

1. doh. 2. düh. 3. éh. 4. keh саду köh.

5. kob. 6. méh. 7. moh. 8. pih, pöh,

pöly раку Pöhöly. 9. roh. 10. rüh.

11. tarh. 12. terh. 13. juh. . . . . 13

I.

1. fì vagy fìu. 2. Ы vagy hiu. 3. ki pron.

4. ki? adv. 5. mi pron. 6. mi? adv. 7. rí.

8. szí vagj szív (sagit). 9. ti. . . . 9

Eddig teffzen 183
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ваш vett szám 183

i- a
1. bai. 2. báj. 3. 4. faj. 5. fáj. 6. fej verb.

7. férj. 8. fui. 9. ij тау iv. 10. hai.

11. hái. 12. hëj. 13. 14. kéjj саду

ke'ny. 15. máj. 16. nyáj. 17. ре]. 18. raj.

19. száj. 2o. szii. 21. táj. 22. сё]. 23. vaj.

24. váj. 25. új (садим) 26. (novus).

27.zaj. . . . . . . .. 27

K.

1. Ьак. 2. bak. 3.1.1.1.. 4. ak. 5. fark. 6. ГёЬ.

7. fok. 8. gyík. 9. halk. 1o. kék. 11. lék.

12. lik vang)f lyuk. 13. lök. 14. mák.

15. makk. 16. nyak. 17. ok. 18. pók.

19. pök. 2o. rák. 21. так. 22. sark.

23. sík. 24. sok. 25. szék. 26. szük.

27. tik рагу tyúk. 28. tok. 29. tsak.

3o. tsék. 31. tsík. 32. tsók. 33. tsuk.

34. tök. 35. vak. 36. iik. 37. zsák. . . 37

L.

1. ál (mentum). 2. áll (stat.). 3. bal. 4. bál.

5. dal. 6. dúl. 7. döl. 8. е1. 9. e'l subst.

Io. e’l verb. 1 1. bél. 12. del. 13. fal subst.

Eddig teszen 260
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- ' для: vett szám 260

14. fal verb. 15. -fel виду fól. 16. fél

adj. 17. fél verb. 18. fúl. 19. fúl. 2o. fůl.

21'. gyúl. 22. душ. 23. hal. 24. hall.

25. hál. 26. hol? 27. hull. 28. hůl.

29. jel, 3o. kél. 31. kell. 32. lel. 33. mell

паду mejj. 34. nyal. 35. nyál. 36. nyel

subst. 37. nyel verb. 38. nyíl. 39. nyúl
subst. 4o. nyúl verb. 41. nyöl. 42. ól i'

(вине). 43.51 шт. 44.51.1644. 45. ша

subst. 46.. száll verb. 47. szel verb.

48. szél. 49. szíl (ulmus). 5o. вы vagf

sůly (mariscu). 51. sül verb. 52. szůl. ;

53. tál. 54. tél. v55. tol verb. 56. toll

subst. 57. tsal. 58. tsel.'59‘. uib. 60. váll. `

61. Vall. 62. vél. 63. tzél. 64. ůl. . . . 64

Lf.

1. foly. 2. gullyA (fraudes). 3. hely. 4. illy.

5. olly. 6. mély. 7. melly. 8. moly.

9.súly.xo. silly.- . .' .« .- . . . xo

_ M

1. ám, lám vagy ím. 2. gém. 3. gyám..

4. gyom. 5. hám. 6. him. 7. ke'm. 8. nem

Eddig tefszen 329

10



146

_ сит: vett szám 329

subst. 9. nem adv. 10. nyom subst.

11._ nyom verb. 12. sem. 13. szám.

14. szem. 15. som. 16. töm. 17. vám. 17

N.

1. bán. 2. bůn. 3. én. 4. fan. 5. fenn ту]

fönn. 6. fen (acuit). 7. fon паду fony.

.. 8. hón. 9. hon (domi). 10’. ín. 11. iön

vagy jö. 12. kan.. 13. ken. 14. kl'n.

15. kinn vagy künn. 16. len. 17. ón.

18. szán subst. 19. szán verb. 2o. sze'n.

21. szín. 22. szůn. 23. tán vugf)ŕ talán.

24. tsín саду tsíny. 25. van. 26. vén.

27.von...........27

-. NJ'.

1. íny. 2. fe'ny. 3. hány? adv. 4. hány verb.

5. kény. 6. köny (диспута). 7. щепу

(nurus). 8. menny. 9. mony. 10. szárny.

11.5zenny.. .. . . 11

О.

1 hó 2. jó. 3 ló. 4. ó. 5. ró vagy rov.

6 só 7. szó 8 tó 8

 

Eddíg teszen 384
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által vett szám 384

P.

1. ép. 2. gyep тату gyöp. 3. {Р (socer.).

4. kap. 5. ke'p. 6. komp. 7._ láp. 8.1ер.

9. lép subst. Io. le'p verb. 11. lomp.

12. lop. 13. пард' 14. ne'p. 15. Pép.
16. púp. 17. торр! 18. selp. 19. hsíp.

2o. száp Ош] neme). 21. szép. 22. szop.

23. talp. 24.~1e’p. 25. tomp (costa).

26. вар subst. 27. tsap verb. 28. tsepp

vagf tsöpp. 29. tsép. 3o. tsíp. 31. záp.

32.zsúp. ..432

R.

1. ár (subula)- 2. árr (pretium). 3. bár.

4. far. 5. -jár. 6. kar. 7. kár. 8. mar.

9. már. Io. nyár. 1 1. sár. .12. szár.

13. szar. I4. tár. I5. tar. 16. vár subst.

17. vár verb. 18. var (porrigo). 19. varr

(suit). 2o. zár. 2 1. ér subst. 22. `ér verb.

23. bár. 24. de'r. 25. fe'r. 26. ke'r. 27. mer

(uudet). 28. mér (театр). 29. nyer.

3o. per тау pör. 31. ser тау sör.

Eddig tefszen 447

‘ :s
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. láltul vett szám. 447

32. szer. 33. tser. 34. tér. 35. ver.

36.ve’r. 37. ír subst. 38. 1'1' verb. 39. bír.

40. hfr. 41. nyír subst. 42. nyír verb.
sír subst. sír K verb. zsír.

46. orr. 47. Ьог. forr. 49. kol'.

5o. kór. 51. por. 52. pór. 53. sor.
54. вы. 55. 5261‘. 56. mr. 57. úr. 58. far.

59. gyúr. _60. húr. >61. szůr. 62. túr
verb. 63. наг „шт. Y64. 6r. 65. hör.

66. kör. 67. ször. 68. tör subst. tör

verb. 7o. tör. 71: fiìr сладу fůrj. 72. szůr

subst. 173."szvÍ'11‘ verb. '74. tsůr. 75. tür. 75

S.

1. ás.- 2. hors. 3. bús. 4. dús. 5. és. 6. fos.

7. gyor's. 8. hárs. 9. has. 10. hús.>

'11. hös разу hůs. 12. jós (magus).

13. is. 14. kas. 15. kés. 16. kis. 17. kos.
18. les. y19. más. 2o. mos. 21. nös.

22. nyárs. 23. nyers. 24. nyes. 25. 6s.

26. рёв. 27. sas. 28. sás. 29. társ. 3o. vas.

31.vás. 32. vés.I . . . ь .' . . . 32

Eddig teszen 523
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алая vett szám 523

Ts. i

. áts vagf álts. 2. bets vagy böts. 3. bölts.'

4'. 'gyóts vagf gyolts. 5. gants. 6. görts.'

7. kints. 8. kults vugy kúts. 9. löts'.

10. méts. 11. nints. 12. öts рад] ötse,

13. pots. 14. szůts. 15. tséts. 16. tsöts.

17.tsúts. 17

’S vagy zs.

.gúzs. 2. rézs. 3. rozs. . . . . . . 3

Sz.

. dísz. 2. e'sz. 3. gyász. 4. hisz тау Ызаеп.

5, húsz. 6. ké'sz. ‘7. kosz. 8. mász.

9. me'sz. 10. nász. 11. ösz subst. 12. ösz

adj. 13. rész.. 14. roszsz. 15. szesz vagy'l

szösz. 16. tsúsz. 17. tsösz. 18. vész.

19. visz vagf viszen. . . . . . . 19

T.

. árt. 2. bánt. 3. bojt. 4. bont. 5. bot. 6. bót

veg?r bolt.7. _ejt._ 8._ért. 9. dönt. 10. est.

1 1. feit. 12. fest velg)l fóst. 13. fojt.

Eddig teszen 575
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által vett szám 575

14. foszt. 15. fót. .16. fut. 17. fürt.

18. füst. 19. НЮ. 20. gát. 21. gyárt.

22. gyújt. 23. gyiìjt.` l24. hait. 25. hant.

26. hánt (decortç'cat). 27. hat (sex).

28. hat (penetrut). 29. hat subst. 3o. hát

adv. 31. hét. 32. him. 33. hit. 34. int.

35. irt. 36. in. 37. jut. 38. kert. 39. ke't.

40. kut. 4I. költ. 42. köt. 43. kürt.

lant. 45. lát. 46. liszt. 47. lót.

48

52.

56.

. márt. 49. ment. 50. mert. 51. mint.

most. 53. nyest. 54. nyit. 55. nyujt.

nyüst (Zicium). 57. olt. 58. -ont.

59. бы. 60. oszt. 61. ott. 62. бы. 63. öt.l

64.

68.

7 1 .

75.

part. 65. párt. 66. Pót. 67. ránt.

rest vag)f röst. 69. тёк. 70. rejt.

rojt. 72. ront. 73. rút. 74. sait.

sejt. 76. sert. 77. suit. 78. szánt.

.. sze'tt. 80. szírt. 81. söt. 82. süt.

. tart. 84. test. '85. tilt. 86. tiszt.

. tsar. 88. tsont. 89. tölt. 90. ut.

. üsc. 92. üt. 93. vált. 94. veszt.

.ven 96. vétn. . . . . . . . 96

Eddig teszen 658
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шлаг ,vett szám. 658

_ Tr

1. fitty. 2. kolty (gobio). 3. konty. 4. Кому.

l 5. pinty. 6. роту (Carpio). . . . . 6

U.

1. bú. 2. fú (ved retze). 3. szú. . . . 3

V.

1. dív vagj dij. 2. enyv. 3. e'v (pus). 4. he'v.

5. hív adj. 6. hív verb. 7. kedv. 8. könyv. —

9. lév разу le'. 10. miv хлад)” mů. ~’

11. nedv. 12. név. 13. nyelv. 14. orv.

15. ölv. 16. örv. 17. öv. 18. rev (риге—

do). 19. rév. 2o. szarv. 21. szív. 22. tse'v

саду tsö. 23. vív (luctatur). . . l . .` 23

N

О.

1. ö. 2. hö паду bo'v. 3. fö рагу f'ej. 4. ko'.

5.16. 6. szö. 7. tö. 8.116. . . . . . 8

U'.
1. fü. 2. nyü. 3. sů vag)f süv. . . . . .i 3

,Eddíg teiszen 7o 1
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által vett szám

Z.
4

1. borz. 2. bůz. 3. öz. 4. föz. 5. fůz subst.

('su'lix). 6. fůz-verb. (nectit). 7. gaz.
8. gaöz.~ 9. gyöz. lo. ház. 11. hoz.

12. húz. 13. íz. 14. kéz. 15. köz. 16. máz.

17. me'z 18. néz. 19. nyúz. 2o. pénz.

21. ráz. 22. réz. 23. száz. 24. szůz.

25. tíz. 26. tůz subst. 27._u"1z verb.

28. tsúz (rheuma). 29. váz ‚тату vász.

3o. víz. 31. üz. 32. zúz subst. 33. zúz

verb-. . . -. . . . ..‚. ‚ . ‚к

' Tz.

1. be'rtz. 2. dúLz (tuber punis). 3. értz.

4 4. gótz. 5. hartz. 6. kontz. 7. kótz.

8.1á1'1tz.~ 9.’ 1e’tz. 10. nyoltz. 11. pótz.

12. rántz. 13.sántz. . . . . . .

701

33

13
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