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Nemzeti Szónyom ozók!—  ügy mond a’ józan okosság 
A’ mi közel fekszik hozzánk, távol ne keressük: 
így mikor a’ szónak gyökerét elrejtve találjuk 
Nyelvünkben, nem kell idegenből ebbe tsigázni.



E l ö l j á r ó  Beszéd.

.A nnyit írtait már a’ mai időben Literalorainlt mind folyó 
írásokban, mind külön kiadott munkátskákban a’ Magyar 
Nyelvről; hogy ennek ügyében ismét megszóllalni, sokak 
elölt, feleslegvalónak látszhatnék. Még inkább úgy látszha- 
tik pedig azoknak, a’ kik jó l tudják, hogy azon négy kér
désekre, mellyek 1815, 1816, és 1817-dik esztendőre a’

------Magyar Nyelv tökélletesílése problémájának tekintetéből
a’ Magyar Nemzeti Museum által Jutalomra feltételiek, 
még jutalommal megkoronáztatolt jeles Értekezések is 
jelentek meg feleletül, nevezetesen:
I. A’ Magyar Nyelv Dialectusáról. írta Palóczi H o r v á t h

Adám , 1815-dik esztendőre.
II. A’ Magyar Nyelvnek Tökélletesítése, új szavakkal és

új szóllás-módok állal. írta Gróf Széki T e l e k i  Jó- 
’sef, 1816 esztendőre.

III. Egy tökélletes Magyar Szótár clrendeltetése, készí
tése módja. írta Gróf T e l e k i  Jó’sefl817 esztendőre.

IV. A’ Magyar Helyesírás fő rendszabásáról. írta Étre 
Karchai G e o r c h  Illés. 1817 esztendőre.

V. Próbatétel a’ Magyar Helyesírás Philosophiájára. írta
I í o l m  á r  Jó’sef 1817 esztendőre.

VI. Elmélkedés a’ Magyar Dialectusról, Lexiconról, és 
Helyesírásról. írta Gát i  István 1815—1817 eszten
dőre.

Mindezeket II o rv  á t h István Úr, a’ Széchényi Orszá 
gos Könyvtár Őrzője a’ Magyar Nemzeti Museum mel
lett, kiadta 1821-ben, két Kötetben, ezen tzím alatt:
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„ J u t a l o m  F e l e l e t e k  a’ M a g y a r  N y c l v v r ő l .  A’ 
M a g y a r  N e m z e t i  M u s e u m  1815, 1816. 1817 esz
t e n d e i  K é r d é s e i r e .

Ugyan azon fellett Kérdésekre V e r s c g h  y Ferentz 
Úr is írt Feleleteket ezen tzím alatt:

A’ F i l o z ó f i á n a k  T a l p i g a z s á g i r a  
é p í t e t t  F e l e l e t ,  a’ N e m z e t i  M u z é u m  n e 
v é b e n  a’ M a g y a r  N y e l v  i r á n t  t e t t ,  ’s az 1818 
e s z t e n d ő b e n ,  B ö j t  e l ő  h a v á n a k  7-dik n a p j á n  
a’ Haza i  T u d ó  s í t ás o k b a i k t a t o 11 K é r d é s e k r e ,  
m e l l y  É r t e k e z é s  g y a n á n t  is s z o l g á l  e g y s z e r s 
m ind  a’ N y e l v m ű v e l é s n e k  m i v o l t á r ű l  és aka
d á l y a i r ó l .  B u d á n  1818. XXVJII. és 420 levél-lap.

Ezen kívül a’ magyar nyelv eredetéről is annyit ír
lak már tudósaink, hogy akárki kétségbe hozhatja, ha 
valyon lehet e’ még c’ részben valami újat feszegetni, a’ 
mi t. i. az eddig valóknál hitelesebb lenne ’s több figyel
met érdemlene.

De ha gondolóra veszszük, hogy az itt előhordott 
Jutalom Feleleteket , és] némelly alább megnevezen
dő jeles munkákat kivévén , —  mellyeknek tudós Szer
zői a’ feladott kérdések fejtegetésében a’ várakozásnak 
eléggé megfeleltek, •— a’ többi apróbb értekezések vagy 
tsak holnó grammatikai különözésekel jgyekeztek helyre 
hozni és jobbitgalni, vagy pedig azzal bajlódtak, hogy 
nyelvünket mellyik napkeleti vagy talám éjszaki nyelv
től kellessék származtatni, és hogy tzéljokat sem amazok 
sem ezek el nemérték; minthogy még máig sem egyez
tethették öszve a’ kiilönözö feleket, sem pedig nyelvünk 
eredetéről meg nem győztek: nem lehet másként ítél
nünk, hanem hogy nem helyes, nem a’ kellő sarkalatból 
indultak ki az igazság felkeresésére; a’ tzélra vezető ótat 
nem találták fel; nyelvünket roszszól választolt szem-
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pontból vizsgálták, sót Isak arról az oldaláról nézgélték, 
a’ melly felöl az keveset, vagy legalább, semmi neveze
test nem mutat.

Ezekből következést húzván, kétség kívül minden 
figyelmes Olvasó azt fogja elsőben is kérdésbe lenni, ha 
van e’ egyenes út, mellyen a’ magyar nyelv eredetének 
és természeti tulajdonságainak kilanúlására eljuthatunk, 
és melyik az ?

Minekelötte ezen kérdésre felelnék, és a’ feleletnek 
fejtegetésére a’ Bévezetésben bővebben kiereszkedném, 
szükségesnek tartok, világosítás végeit, némelly jegyzé
seket előre botsálni, hogy azok, legalább a’ nyelvtudo
mányában nem egészen jártas Olvasót, mintegy kézen 
fogva vezessék el arra a’ szempontra, a’ mellyböl kell 
mind ezeket a’ vizsgálódásokat nézni és megítélni.

Én magam, ki 1802-ben kezdetiem a’ magyar nyelv
nél; tanításával foglalatoskodni, ámbár eleitől fogva kü
lönös figyelmetességet fordítottam nyelvünk eredeti tulaj
donságainál; kilanúlására; mindazállal azokra a’ szempon
tokra, mellyekböl kell egyátaljában valamelly eredeti 
nyelvnek kezdetét és kifejtödzését vizsgálgatni, tulajdon
képpen 1812 ben tétettem figyelmetessé. Egyedül ennek 
köszönhetem, hogy ollyan úton indultam meg e’ pályára, 
melly reménységem szerént idővel, másoknak is igyeke
zete és vizsgálódásai után, kívánt tzélra vezethet. Esigy ha 
én ezen Értekezés közre botsátása állal, tsak az egyenes 
lilát mutathatom iski ; elég jutalma lészen fáradozásimnak.

Mindenek felett, arra kötelez az igaz tisztelet, hogy 
azon Nagy Embert és széles tudomány ú Férj fiút hálada- 
tosságból megnevezzem, a’ ki figyelmemet ezen visgáló- 
dásra felbuzdította,’s tökélletesen meggyözötta’ felöl, hogy 
egyállaljában az itt előadandó szempontokból kell valamelly 
eredeti nyelvnek kezdetét s kifejtödzését vizsgálgatni.
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Báró IIu m b o  1 dt Vilhelm Úr Ő Excellentziája volt 

ez , most Pruszsziai Status Minister , ki ez előtt Bétsben 
az Austriai Ts. K. Udvarnál Követséget viselt, testvérje 
a’ világszerte híres utazó és természet vizsgáló Báró 
H u m b o l d t  Sándor titkos Tanátsos Úrnak. —  Midőn a’ 
tisztelt Báró Úr, mint Követ, ez előtt 18 esztendővel 
Bétsben lakott, arra határozta magát, hogy a’ Magyar 
nyelvet megtanulja; hallván, hogy ez is egy a’ napkeleti 
nyelvek közzűl, mellyeket ifjú korában midőn a’ Diplo
matikai pályára készült, nagy szorgalommal tanult.

Szerentsém lévén a’ Követ Úrnak naponként a’ ma
gyar nyelvből órákat adni, minekutánna egy hónap alatt 
a’ Grammatika labellaris tanításának vége le t t , ’s magyar
ból németre kezdett fordítani, tapasztaltam, hogy a’ 
melly magyar szók egyszer kétszer a’ fordításban előfor
dultak, azokat többé el nem felejtette. Nem titkolhattam 
el ezen való tsudálkozásomat, mellyre e’ként felelt. 9,A* 
magyar nyelvnek alkatása nem fárasztja el a’ napkeleti 
nyelvekben jártas tanuló figyelmét, ésígy ezt ennek igen 
egyszerű grammatikai szerkeztetése mellett egyedül a’ 
még esmerellen szók megjegyzésére annál élesebben for_ 
dílhatja. Sok szónak jelentése esmeretes ugyan már előt
tem a’ Török, Persa, és Arabs nyelvből, de leginkább 
könnyítik a’ szók megtartását az eredeti törzsök vagy gyö
kér betűk, mellyeket nemtsak a’ napkeleti de még több
nyire a’ nyugoti nyelvekben is feltalálhatni, ’s a’ méllyék 
egy közös eredetre mutató jelbetűk. —

Későbben, jobban csmervén már nyelvünknek ter
mészeti alkatásál a’ tisztelt Követ Úr, arra buzdított kü
lönösen, hogy igyekezném kitapogatni, honnan vették 
eredeteket a’ szószármaztató végzetek vagyis szóképzők 
hangtalan betűi? M ért, ha szinte némellyeknek gyökerei 
már fel nem találhatók volnának is a’ nyelvben, ha a’ szó-
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kasból kimentek, és e’ miatt mindegyiknek származását 
világosan meghatározni nem lehetne, úgy, mint p. o. a’ 
d , 1, t , betűkét, mellyekkel a’ mássalérthetöklöl több 
nyírekét, néha három igét is formálunk, — a’ mint 
alább bővebben meglátjuk, —  ’s a’ t; ez mégis, és leg
inkább ez, mind a’ szónyomozás felette fontos tudomá
nyában, mind a’ nyelv eredete kinyomozásában vezér fo
nalul szolgálhat, ’s végre felvilágosító resultatumokra ve
zethet. —  Igaz, bogy ez sok ideig tartó húzomos vizs
gálódást kíván, és ha szinte helyes princzipiumokból in
dúl is ki az ember; megeshetik, hogy néha tsak sokszo
ri találgatás által juthatni el az igazságnak birtokába: 
de a’ gondolkodni szerető szabad lelket holmi nehézségek 
az igazság keresésétől soha el nem rettentik, és ha tsak 
utat nyit is másoknak, mellyen a’ kívánt Izéi felé bátran 
előre haladhatnak; meglesz a’ nyelvre nézve a’ hasznos 
felfedezésekből folyó nagy nyereség.

Imé ezek , és több illyen buzdító okoskodások bírtak 
arra, hogy nyelvűnk természetét ön magából a’ nyelv
nek eredeti alkatásából igyekezzem kitanulni; melly vizs- 
gálódásimnali következése a’ jelenvaló Értekezés.

Szerentsésebb helyheztetésben kétségkívül kevesebb 
idő alatt is többre lehetett volna menni! — Számos tapasz
talásom után tudom, hogy ezt, a’ mit éppen mondék, 
Olvasóim közzül kevesen fogják érteni; a’ honnan, úgy 
vélem, szükséges sőt itt a’ helye, a’ dolgot bővebben felvi- 
lágosítni. — Ez előtt 22 esztendővel én megnyertem ugyan 
Ö Tsász. Kir. Felsége kegyelmétől, hogy itt a’ Bétsi Ts. 
K. Universitásban a’ Magyar Nyelv és JLileratura tanítá
sára Tanítószék engedtessék, gondolván , hogy midőn eb
ben a’ Frantzia, Olasz, és Tseh nyelveknek közönséges 
Professorai vágynak; díszére válnék Nemzetünknek, ha 
nyelvének tanítására hasonlóképpen Kathcdra engedtet-
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nék: de fizetésre — fűn dús nem lévén — számol nem 
tarthattam. A’ mint hogy az Olasz nyelvnek Professorát 
az Olasz- ’s úgy a’ Cseh nyelvnek Professorát is a1 Tseh 
országi Statusok fizetik. Bíztam mindazállal munkássá
gomban, hogy privát tanítások állal ezen híjánosságot ki
pótolhatom , ’s mégis tzélomat, hogy Nemzetemnek dí
szére valamit tehessek elérhetem. — így lévén a’ dolog, 
könnyű által látni, hogy mindennapi, hat hét órát elfog
laló privát tanítás mellett, —  a’ mi, kivált Bélsben, egy 
familia fenlarlására elmulhatatlanúl megkívántatik, — az 
c’ féle, időt és tsendes gondolkodást kívánó munkában 
előre tsak lassan haladhatni.

Ila talám keveset teljesítettem, reménylenem lehet, 
hogy a’ dologhoz értő hazafiak előtt igyekezetem szent
sége, munkám liíjánosságát kipótolja. Szokatlan új dolgot 
feszegetni, ’s azt egyszersmind popularizálni, mindenki
nek felfoghatóvá tenni, nem könnyű. Hiszem mindazállal, 
hogy legalább a’ balvélekedések fogságában nem rabos
kodó szabad lelkeket, kik gondolkozni szeretnek, állítá* 
sim igazsága felöl meggyőzvén, elfogadásokra bírhatom.

Szándékomat ezen munkátska kiadása felöl, vala
mint tzélját is , 1827-ben közre botsátolt hirdetésemben 
ekként adtam elő :

,,A’ Munka tzéljának bővebb megvilágosítására; úgy 
szinte annak könnyebb megílélhetésérc, ha valyon ér
demes e’ az, és mennyiben érdemes a’ Magyarok figyel
mére, szolgálhatnak a’ következendő magyarázatok:

„Tzélja Értekezésemnek elsőben is, a’ Magyar Nyelv
nek régiségét , tiszta eredetét, ’s ezen tekintetben min
den más napkeleti nyelvektől való függetlenségét meg
mutatni, vagy is azt, hogy ez a’ Nyelv a’ kezdetbeli 
Magyar Nemzetség között fejtődzölt k i, és ehez képest 
ennek Grammatikai alkotmányját ne más nyelvekből igye-
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kczzünk kimagyarázni, hanem magából a'Magyar Nyelv
b ő l: ésígy, hogy mind azokat a' liasonlatosságokat, mel- 
lyeket ebben ’s más ezzel rokonos napkeleti nyelvekben 
együtt feltalálhatunk, az utolsókban tsak ollyan marad 
ványoknak tartsuk, mellyek arra mutatnak, hogy ezen 
mármost luilömbözö nevű és nyelvű Nemzetek, valaha 
egy, és szoros atyafiságban együtt élt nemzetségtől, még 
pedig közös nyelveknek tsetsemő korában származtak e l, 
mellyek kiilömb kiilömb földekre elszéledvén, olt népek
ké ncvekedlek, ’s nyelveket külömbözo módon formálták 
ki. A’ melyik tehát ezek közűi, nyelvének eredeti együ
gyű kifejtödzésére viszsza tudván menni, ozl leginkább 
megmutathatja, hogy nyelvében azon egyes hangok és 
betűk, mellyeken a’ nyelvnek kezdődni kellett, nemtsak 
most is megvagynak; hanem abban máig is, még pedig 
ugyan azon eredeti erejekben ’s jelentésekben , és követ
kezőleg, szószármaztató belükül szolgálnak: kétségkívül 
annak kellett ezen sokfelé elszármazott népek anyanem
zetségének lenni.“

„Illyen tekintetből kíván ezen Értekezés kiadója az 
élő Magyar Nyelv eredetének ’s természeti tulajdonságai
nak előadásával, a’ Magyarok Istene segítségével, pró
bát lenni; reménylvén, hogy valakik munkáját figyelem
mel és minden balvélekedésektöl ment magyar lélekkel 
megolvassák, vele együtt, mind addig a’ Magyar Nem
zetet esmerendik a’ több vele rokonos napkeleti Nyelvek 
fő anyanemzetségének lenni; valameddig más valaki, akár 
a’ félholt Zsidó-, akár az élő Arabs, Persa , T örök ’s a’ t. 
nyelvekben , ennyi eredeti szépséget és tökélletességet, 
mint a’ mennyit a’ Magyarban találunk, nem mutathat, 
—  Azt hiszem , hogy ez állal hasznosabb szolgálatot te
szek Nemzetemnek, mint ha, sok költséggel’s ezer vi
szontagságokkal járó utazások után, régi Eleink hazájának 
hült helyét Ázsiában vagy akárhol feltalálhattam volna,
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A* munkában találtató metszett tábláknak! figyelmes 

megszemlélése és azoknak magyarázatja könnyen meg
győzhet akárkit is a7 felől:

„Hogy a7 feljebb mondottakat a7 Magyar Nyelvről 
lehet telyesítni.

„Hogy Nyelvünk, böszaviíságára nézve, minden Eu
rópai Nyelvet sokkal felyűl halad, és hogy ennél fogva, 
azon híjánosságok, mellyeket benne, különösen a7 tudo
mányos kifejezésekre nézve találunk, a7 szószármaztatás 
tökélletes alkotmányja útján könnyen kipótolhatok/*

„Hogy jó Magyar Szókönyvet illyen előrevaló készü
letek néikül írni lehetetlen, ’s az eddig valókat tsakszük
ségben segítő kifoltozásoknak tarthatjuk/*

„Hogy az elhatalmazott nyelvrontásnak t s a k  ez  
á l l a l  lehet gátot vetni, egyszersmind pedig az újítástól 
elidegeníttetteket a7 nyelv törvényjei szerént készült és 
készítendő tudománybeli szükséges új szók elfogadására 
megnyerni/*

Előre botsátván e7 szerént mind azt, a7 mit akkor e7 
jelenvaló Értekezésnek tzéljáról mondottam ; már tsak az 
van hátra, hogy a7 munka ennyire lett elmaradását illen
dő egyenes szívűséggel és okokkal mentegessem ; ’s ha 
tisztelt Olvasóim elölt, kik ebbeli jó igyekezetemet ritka 
nemes hazafisággal pártfogásokra méltóztatták, — mint 
azt a7 munka végén tartozó örökös háládatossággal feljegy
zettem, —  eléggé kimenthetnek a7 feljűl múlhatatlan 
akadályok, mellyek ennek megjelenését eddig hátráltat
ták; engedjenek meg kegyes indúlatjok teljességéből an
nak, a7 ki ígéretének hé nem teljesíthetését mind ekko- 
rig legfájdalmasabban érzette.

Az Értekezéshez tartozó rajzolatok közül négy réz
re metszett táblák már készen valának, a7 midőn 1827- 
dikbcn Dec. 15-dikén a7 Magyar Kurír nevű Bélsi Újság-
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nak Szerkeztetöje meghalálozott. Ez a’ Magyar Újság ak
kor, 1827-ben, sőt, a’ mint közönségesen tudva vagyon, 
két három esztendővel az előtt már olly elhagyatott álla
potban vala, hogy azt a’ megszűnéstől egyedül népielly 
Bétsben lakó hazafiak pártfogása és nemes lelkű segedel
mei menthették meg. Most tehát Szerkeztetöjének halála 
után valóban meg kelle vala ezen Újságnak egészen szűn
ni , minthogy tsak a’ kiadásának költségeire sem vala j ö 
vedelme elegendő. De

Egy politikai folyó írásnak megjelenése magyar nyel
ven, Bétsben, mint fejedelmi fővárosban, minden a’ do
logba bélátó hazafiak szemei előtt sokkal fontosabb, ’s a’ 
Nemzetre nézve akármelly tekintetben sokkal díszesebb? 
mintsem hogy annak megszűnését minden részvétel nél
kül a’ buzgó Hazafi hidegen elnézhetné. A’ honnan, en
nek további folytatását az itten lakó Magyar Hazafiak kö
zül sokan és méltán óhajtották.

Illyen környülmények között, a’ hazafiúi szíves buz
dítások, a’ hozzám való bizodalom és részemről ennek 
illendő tiszteletben tartása, e’ mellett Kedves Hazámnak 
szolgálni kívánó készségem könnyen reábírtak, hogy ma
gamat az l/jságnak folytatására elhatározzam, ’s arra a’ 
kegyelmes engedelem megnyeréséért Ö Ts. K. Felségéhez 
folyamodjam.

Jól tudtam ugyan mennyi nehézségekkel kellessék egy 
híreveszlett, elhagyatott politikai folyó írásnak jó  karba- 
hozásáérl küszködni; de hogy annyi elhárítni való akadá
lyok legyenek, hogy felemelésének olly számos akadá- 
lyoztatói fognának támadni; azt még tsak gyanítani sem 
mertem, legalább gyanítni is szégyenlettem volna. Min
den bizodalmamal egyedül a’ Nemzet pártfogásában hely- 
heztetvén, az akadályok tudta nélkül, bátran ’s jó re
ménységgel telyes bizakodással fogtam a’ munkához.
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Az első esztendőben, 1828bán, mind ezen nehézsé
gek és sokféle akadályok mellett is annyira emelkedett az 
Újság, hogy ámbár a’ körülötte tett fáradtságos munká- 
lódásoknak legkissebb jutalma sem lön; legalább a’ Szer- 
hcztelö nem vala kéntelen a’ nyomtallalásra és elküldözés- 
re megkívántak) költségeket a’ magáéból pótolni.

A1 következett 1820-dik esztendő első felében ismét 
szaporodván az Olvasók száma, azzal kívántam Újságle
veleimnek nagyobb kedvességet és számosabb kedveliöket 
nyerni, hogy azok mellett, O l v a s ó  K ö n y v t á r  név 
alatt toldalékot jártattam, a’ mennyire azt az Újság jöve
delme engedte. De a’ feljebb érintett akadályoknak sok- 
sága miatt, tzélt ezzel sem értem. Kéntelen valók tehát 
ezt is, mint igen költséges próbatételt, legalább addigfél- 
beszakasztani, míg folytatását talám a’ kedvezőbb jöven
dők megengedik. Ön bíztatásomra gyakran elgondolám : 

Vas keze sorsodnak ha nyom is tsiiggedni nem illik!
A’ folyó 1830-dik esztendő végével kiadandó lajstro

ma a’ Kétsi Magyar Újság Érrdemes Olvasóinak, —  kik
nek ebbeli pártfogásokat szívbeli háládatos köszönettel 
emlegetem,— világosan ki fogjamwlatni és igazolni mind 
azt, a’ miket itt mentségemre elöhordollam.

Egyedül arra bátorkodom addig is hazafiul igyeke
zetemnek nemes lelkű Pártfogóit, valamint Értekezésem
nek minden Érdemes Olvasóit is kérni; méltózlassák liely- 
heztetésemet, mellyben harmadfél esztendő elfolyása óllá, 
az Újság szerkeztetése közben annyi bajokkal küzdöttem 
figyelmekre, ’s megemlékezvén azokra is a’ miket feljebb 
a’8 dik lapon mondottam , úgy tegyenek ítéletet, ha valyon 
illyen környülállások között lehet e’ ezen munka kiadásá
nak ennyire lelt elhalasztásáért Szerzőjére neheztelni .*
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B e v e z e t é s .
§. 1 .

T e s t i  és lelki tehetségeinken kivűl két egymástól kii- 
lömböző belső érzést oltott belénk a’ Teremlö véget- 
lcn jósága, különösen a’ végre, hogy azoknál fogva ki- 
fejlödzvén, az állatiságon feljűl, emberi méltóságra emel
kedhessünk, és isteni tzélunkra, a1 szüntelen neveked- 
lietö tökéllelesedés útján , az ö körülöttünk munkálkodó 
mennyei gondviselése hozzájárultával, eljuthassunk.

a) Az egyik a’ II an g é r  z é s ,  melly a’ hallás által 
serkentetik vagyis eleveníttetik fel bennünk. Annak egye- 
dűlvaló ébresztő ’s tápláló eszköze, érzékeink közzül a’ 
két fül, közlő eszköze pedig hangadás által a’ száj ’s en
nek részei, ’s a’ t.

b) A’ másik az E r k ö l t s i s é g  é r z é s e ,  vagy a’ mo
rális érzés, mellynek mint tzélunkra vezető legnemesebb 
tulajdonságunknak megelevenítésére és táplálására eszkö
zül szolgálnak mind az öt érzékeink. —  A’ morális érzés 
kifejtődzéseből vette eredetét a’ természeti erköltsiség. 
Erről szóllani nem tzélja ezen Értekezésnek, ’s az itt egy 
részről tsak felosztás végett említtetik; de más részről az 
alább mondandók felvilágosítására is szolgálhat.

§. 2. Felébresztetvén az emberben az hangérzés, az 
kétségkívül a’ természet útján lassan lassan fejtödzhetett 
ki, ’s végre hangadásra indította az embert.

§. 5. A’ hangadásban elébb elébb haladván az embe
rek, ez által ismét két ú j, de egymással szoros öszveköt- 
letésű tehetség kifejlegetésére vezéreltettek, úgy mint: 
az é n e k e l  k ö t é s r e ,  és a’ b e s z é l i  h e t é s r e .  Amaz 
a’ M u z s i k á n a k ,  ez pedig a’ B e sz é d n e k lett szülője^

§. 4. Eleinte kétségkívül mind a’ kettőt egybeolvad
va gyakorlottá!; az emberek; mígnem a’ nevekedő esmé- 
retek és érzések szaporodása, és a’ gondolatoknak hir
telen közleni-vágyása kénszerítette őket, hogy a’ kettőt 
egymástól elválaszszák ’s külön külön tökélletesítsék és 
gyakorolják.
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§. 5. Sok időbe kerülhetett az, míg a’ teremtetett 
ember Isak arra felindult is, hogy érezvén hangadó te
hetségét, az ötét köríilforgó természeti testek mozgásai
nak, változásainak füleibe ható sokféle hangzalait követ
ni megpróbálja; de ennek így kellett lenni. Ugyan is az 
Isteni böltsesség által kiszabott természet rendje azt kíván
ja , hogy minden magából ’s viszszonozott egymásra ha
ló erő által fejtöztessék ki. Annyira, hogy még a’ világ
nál-. teremtetését sem akará a’ Mindenható egy szóval lé
teire hozni, hanem, a’ mint az írás mondja, hat napok 
alatt fejtegette azt ki egymás után a’ léteire.

§. 6. Egyedül tsak Léteire hozta tehát hat nap alatt 
a’ Mindenható az e’ világi testeket; de beléjek adta a’ 
munkálódó erőt,  melly állal, mint eszközök és tzélok, 
szoros öszveköltetésekljen, költsönös egymásra ható ere- 
jck által, magokból kifejtödzenek , szaprodjanak,# és foly
vást tökélletesedve végtzéljaik felé haladjanak. Es illyen 
értelemben a’ teremtés munkája most is folyvást tart. —  
He térjünk ki itt, felvilágosító példákat hozván fel tsak 
egy kél szóval, némelly földi testek megemlítésére.

§. 7. Vegyük tsak gondolóra, ugyan mennyi idő , 
hány száz, vagy hány ezer esztendő elfolyása alatt ké
szíthet a’ föld gyomra külömb-külömbféle nemű minerá- 
hat, földek, kövek, értzek nemeit, p. o. tiszta termés 
ezüstöt, platinát, aranyat; vagy pedig továbbá opált, 
smaragdot, gyémántot ’s a’ t; valóban, ezt az emberi tu
domány, bár az, a’ természeti testek erejinek ’s tulaj
donságainak esmeretében, már ma felelte sokra ment is; 
felszámítani még tsak hozzá vetöleg sem tudja! Annyit 
mégis kiláthat az Egésznek szoros megvizsgálásából, hogy 
a’ természet mindent idöjártával érlel meg ’s viszen tökél- 
letes állapotra, hogy ügy minden egy ideig tartson, míg 
nem végre,a’ mint a’ természet rendje kívánja, ugyantsak 
az idő által, melly megérlelte, megemésztetvén, elhamu- 
hodva a’ származó új testek tápláltalásokra szolgáljon.

§. 8. így tehát még az érzéketlen ’s lelketlen testek 
is tsak idővel és léptsónkénl érhetik el lételek határát. 
Mennyivel inkább a’ szabadsággal felruháztatolt ember
nek felséges elrendeltelése azt hozza magával, hogy ezen 
tekintetben az ö természetén semmi erőszak ne történjék;
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hanem ön ereje ’s belé ollatott tehetségei által fejtözzékki 
mind arra, a’ mire azoknál fogva eljutni lehetséges.

§. 9. Ezen értelemben, altaljában véve, a’ természet
ben nints ugrás. Mennyi tökélletesedést láthatunk ma a’ 
lelketlen testek, plánták és az állatok országában; men
nyi álmélkodásra méltó új találmányokat, természet ki
fejtett titkait számlálhatunk elő ? — De mind ezek : a’ 
p u s k a p o r ,  m e n k ö  f o g ó ,  a’ M o n g o l  fi e r  l e v e g ő  
h a j ó j a ,  a’ t e l e g r á f ,  g ő z e r ő m  í v e k  ’s több száz 
illyenek, sőt tsak az í r á s  és n y o m t a t á s  m e s t er s é 
ge  is teljességgel megfoghatatlan tsudák lettek volna az 
első emberi nemzetség elölt.

§. 10. Remek elmék minden időben származtak ugyan 
származnak is. Ez a’ bölts Gondviselés útja; hogy néme
lyek , kik a’ teremtő különös kegyelméből mások felett 
kitündöklő lelki tehetségekkel áldattak m eg, másoknak 
mintegy oktatói és a’ tökélletesedésben példaadói’s vezérlői 
legyenek : de ez a’ természetben nem ugrás; mert még ezek
nek lelki erejik és tehetségeik is mindenkor az időhöz ’s 
a’ velek egykorú élőkhöz voltának és vágynak aranyozva.

§. 11. Minden világi testnek az idővel előrehaladó tö- 
kélletesedés adja meg végetlen betsél. Az érezteti velünk 
az élet örömét, és a’ mindcnségnck illyen elintézéséből 
legnagyobb Isteni böltsesség tiindöklik. Változás ’s előre
haladás nélkül unalmára lenne az embernek élete. Még 
a’ hanyatlás is tsak a’ jobb úton leendő gyarapodásra szol
gál ingerlő ösztönül.

Nints öröm ott, nints boldogság, hol előre haladnunk
Nem lehet. Isteni mív a’ gyarapodni tudás.
§. 12. Valamint a’ természeti kifejlődés munkáját a’ 

minerák, plánták ’s állatok szüntelenvaló nemesedésében 
tapasztaljuk; éjppen úgy kellett az emberi nemzetnek, 
tehetségeinek kiléjtödzese állal az esméretekben firól fi- 
ra, időről időre öregbedni; és ugyan ennek a’ nyelvekre 
nézve is tsalhatatlanúl így kellett történni.

S. 13. Míg még az ember tsak az állati érzések hifej- 
tödzésének tsetsemö korában volt, és egyszerű érzéseinek 
kijelentésére tsak némelly hangok adására vala szüksége; 
valyon mi hasznát vehette volna akármelly mai kipalléro
zott nyelv tsuda tudásának? — De tegyük fel ’s képzel-
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jíik , hogy valaki, akármelly már kihalt vagy ma élő 
nyelvnek tükélleles esméretével az első emberek előtt ter
melt ’s egy szép beszédeit tarlóit volna: valyon mi lelt 
volna annak a’ foganatja? Kétség kívül tsak az, a’ mi 
annak lenne, ha ki ma egy 8—9 hetes vagy 4—5 hóna
pos tsetsemö előtt oratiol mondana. — Van ugyan már 
egy ennyi idős kisdednek is n y e l v e ,  ki tudja jelenteni 
hangal érzéseit, sírással baját, mosolygással tetszését, gö- 
gitséléssel gagyogással érzelmeit, és ez az ö nyelve, vagy 
inkább benne a’ nyelvnek, úgy szólván, tsirája, az az, 
első kezdeti kifejtödzése, melly idejéhez ’s egyűgyü ér
zéseihez képest elegendő; viszont, megérti a’ kisded ha 
kellemetes örvendő hangal élesztjük örömre ’s mosolyog, 
ha kemény hangal lepjük meg, fél, megretten. Illyennek 
kellett az első emberek nyelvének is lenni; azzal a’ kii- 
lömbséggel, hogy mivel az első embereknek tsak a’ ter
mészet volt lanílójok a’ nyelvre §. 5.; azoknak nem lehe
tett a’ nyelvnek kiformálásában olly könnyen és hamar 
előhaladni, mint a’ mai kisdedeknek, a’ kiket már az 
emberiség kimíveltsége is végetlenül alkalmatosabbakká 
tesz arra, ’s a’ kiket világra jöttök első napjától kezdve 
szüntelen kész nyelvtanitok vesznek körül. Következés
képpen erre a’ számtalanszor feltett kérdésre : „Mitsoda 
nyelven beszéllhettek az első emberek ?íc minden most élő 
nemzetek és népek bátran azt mondhatják, hogy az első 
emberek az ö nyelveken beszéltettek , az az, minden ki
gondolható nyelvnek kezdődő hangjain. A’ ki tehál azt 
teszi kérdésbe, valóban nem láttalik feszegetni egyebet, 
mint az, a’ ki azt tudakozza, hogy mitsoda nyelven sír
nak, gőgitsélnek vagy gagyognak a’ tsetsemö kisdedek ? 
a’ mellyre tsak ezt leíiele felelni; minden nyelven; vagy 
a’ földön lévő minden nyelvnek a’ kezdetén.

§. 14. Ezekből nyilvánvaló, hogy midőn áltáljában 
véve a’ már annyira elszaporodott nyelveknek eredetét 
akarjuk visgálásunk tárgyául venni; elsőben is az ember
nek a’ beszéllhelésre adatott tehetségeire függeszszük fi
gyelmünket, azután a’ nyelvet kifejteni segitő természeti 
külső ingerekre, és .ügy menjünk által arra a’ nyelvre, a’ 
mellynek kezdetkori fogantatását magából a’ nyelvből akar
juk kinyomozni, ’s megmutatni.
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§. 15. Tehetségünket a’ bcszólhetésre e’ három teszi: 
a’ hallás, a’ hangérzés és a’ száj. Ezeknek öszveegyezö 
munkálódásai állal fejtetik ki a’ beszéd ’s így származik 
a’ nyelv. Mindeniknek külön külön véve is ép alkalmsá
nak kell lenni, hogy munkájok tökélletességre menjen. 
Mennél érzékenyeid) a’ hallás, annál könnyebb a’ kifej- 
tödés, ha annak a’ többi tehetség alkatottsága is megfe
lel. Ellenben ha a’ hallás lomha, tompa és nehéz, akkor 
tsak nehezen és sokára állítja elő a’ beszélést; ha pe
dig a! fül éppen nem hall és siket, örökre némán marad 
■a’ száj, mint p. o. a’ siket némáknál.

§. 16. Felette sok függ tehát a’ beszélő tehetségünk 
lá rom  megkívántaié részeinek minöséges alkatásától, 
□mint azt a’ mindennapi tapasztalásból is tudjuk. ISIelly 
magy külömbséget vehetünk észre p. o. a’ beszélni kezdő 
3űs gyermekek között. Vannak közöttök, a’ kik harma
dik esztendős korokban már tisztán beszélnek; latunk 
ellenben ollyanokat is , a’ kiknek beszédek még négy 
esztendős korokban sem könnyen érthető, minthogy az 
egész testeknek keményebb vagyis izmosabb elhalása 

aniatt érzéseik az ingerelhetéíre tompábbak.
§. 17. Érzékeink finomságától, könnyen ingcrelhetö- 

ségétöl várhatjuk áltáljában minden tehetségeinknek ba
rmai’ kifejlődését és előrehaladását. —  Ennek felvilágo
sítására, egyszersmind pedig meggyőzésekre a’ mondan
dók felöl azoknak, kik tehetségeinknek sem mostani, sem 
kezdelbeli természeti kifejtödzése módjáról talám soha 
sem gondolkoztak , lássunk más példát is, melly ugyan 
nem a’ beszédet vagy a’ nyelvet illeti; de a' hasonlatos
ságnál fogva ennek kifejlődéséről is tisztább okoskodásra 
vezérelhet. A’ látás tehetségénél fogva minden emberbe 
l)elé oltatolt ugyan a’ formaképzés, a’ honnan tapasztal 
hatjuk, hogy a’ gyermekek áltáljában véve hajlandók a’ 
tárgyak formáinak rajzolásokra; de luilömböző mérték
len . Némelly gyermek, vagy ember, a’ mint közönsége
sen mondjuk, rajzolónak, festőnek, képfaragónak ’s a’ t. 
született, az az, rendkivűlvaló hajlandósága van a’ kép
ző mesterségekre ; minthogy szemeinek élessége ’s figyel
me képzését (nem képzelődését, mert ez más) hamar ki
fejti, kiformálja, ’s tökélletesíti; midőn ellenben mások 

Értekezés a M agya r nyelvről. 2
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fsak rendkivűlvaló szorgalommal vihetik annyira, hogy
szemmértékre szokhassanak ’s ennél fogva formaképzése
ket tökélletesíthessék.

§. 18. Kétségkívül az első emberi nemzetség famí
liáinak tagjai sem bírtak mindnyájan egyenlő alkatású 
és erejű érzékekkel , ésígy nem is egyenlő módon ’s 
nem egyarányos előrehaladással fej főzhettek ki tehetsé
geik, sem a’ forma-képzésre, sem a’ nyelvre. — És ép
pen ebben kell a’ nyelvek elágazásának és megsokasodá- 
sának okait keresni ’s így lehet feltalálni.

§. 19. Mi tehát elsőben is a’ nyelvnek fogantatásáról, 
különösen pedig a’ Magyar nyelvnek eredetéről kíván
ván itt értekezni; azt kelletik mindenek felett kitapogat
nunk és előadnunk, hogy mi módon, mi okon és honnan 
származhatott a’ nyelvbeli kiilömbség mindjárt az emberi 
nemzetség szaporodása kezdetében az első elnépesedés- 
nél ? Továbbá, hogy az így elszaporodott nyelvek kö
zött lehet e’ valamelyiknek eredetére nézve elsőséget ad
ni ? és ha lehet, mitsoda okoknál fogva lehet?

§. 20. Tapasztalás bizonyítja , hogy a’ melly gyermek 
igen korán és tisztán kezd beszélni, annak nagy hajlan
dósága van különösen a’ danolásra, és ennél fogva a’ 
muzsikára is. Ha idővel az illyen gyermek muzsika tanu
lásra adja magát; abban hamar boldogul, és rendkivűlva- 
ló előmenetelt tesz, ’s ennek azt az okát adjuk, hogy 
neki muzsikai hallása van (das Individuum hat musikali- 
sches Gehör), az az: hogy éles hallásának érzékeny bel
ső hangérzése is megfelel. Következésképpen a’ kinek 
muzsikai hallása van , az a’ nyelvre hangérzése által fej- 
tödzik ki, ésígy egy illyen személynek (individuumnak) 
a’ nyelvel vagy beszédet okvetetlenűl a’ természettől be- 
léoltatotl muzsikai érzése szerént kell magából kifejte- 
gelni. Azomban ezt a’ magában igaz állítást nem lehet már 
ma az ollyan gyermekekre alkalmaztatni, a’ kik a’ kész 
nyelvet szüléiktől’s a’ t. tanulják; de a’ kezdelbeli embe
rekről bátran állíthatjuk, — a’ kiket ha az eredeti ál
lapotokba viszsza gondolunk, mellyben ők a’ nyelvel má
soktól nem tanulhatták, hanem egyedül a’ kivűlök esett 
hangzatok, p. o. zúgás, ropogás, retsegés, dörgés, dón-
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gás j bögés ’s a’ t. által serkentettek fel, ’s belső hang
érzések által ingereltettek a’ hangkövelésre, — hogy azok 
mondom a’ s z ó z a t  e l s ő  h a n g j a i t  ö n n ö n  m a g o k 
b ó l ,  m é g p e d i g  m u z s i k a i  ö n n ö n  b e l s ő  é r z é 
sek s z e r é n t  f e j t e g e t t é k  ki.

§. 21. Azt tsak fel se lehet tenni, hogy az emberek 
kezdetben mindnyájan egyenlő tehetségekkel bírtak vol
na. Éppen úgy külömböző erejűek voltak akkor tehetsé
geik, valamint azokból folyó hajlandóságaik is, mint 
most. Találtattak tehát közöttök, kik éles hallásoknál és 
érzékeny hangérzéseknél fogva másoknál sokkal alkalma- 
tosabbak voltak magokból hangokat kífejlegetni és a’ ter
mészetben kivülöttök esett hangzatokat követni. Ezek te
hát, mint muzsikai hallással másokat különösen feljűl- 
múló emberek, az ö nyelveket már kezdetben a’ muzsi
kának beléjek oltatott mathemalikai természete szerént 
alkatták, melly annyival inkább hihető, hogy eleinte, 
mégpedig kétségkívül sok ideig, énekelve beszéltek, 
(§. 4.) —  ha hogy az egyszerű hangadásokat lehet be- 
szélésnek nevezni.

§. 22. Azt kell már most mindenekfclett gondoló^ 
ra vennünk; hogy az első emberek, hozzánk képest fe
lette hoszszű ideig éllek, a’ mit ha az írásból ki nem 
mutathatnánk is, életek módjából, leginkább pedig a’ 
hoszszű élet akkori szükséges voltának meggondolásából 
méltán következtethetünk. Mert ugyan az az Isteni bül- 
tsesség, melly a’ természetet úgy alkatta, hogy abban 
minden magából ’s viszszonosan egymásra ható erő állal 
fejtőztessék ki (§. 5 .) , arról is gondot viselt, hogy az 
első embereknek, tehetségeik kifejtegetésére életkorok 
hoszszű időre terjedhessen.

§. 25. Famíliára, ’s famíliából familiákra szaporod
ván az emberi nemzetség kétségkívül mind addig együtt 
maradott, mígnem idővel nagyon megsokasodván, első 
lak helyén elegendő táplálatot nem talált, kijjebb kijjebb 
terjeszkedett, ’s végre egymástól elszakadni kéntelen lett. 
Ezen idökorban kezdett az emberi nemzetség a’ beszéd
re kifejlödznij és a’ nyelvnek ez az első kezdete közöt
tük tsalhatatlanúl egyenlő ’s igen egyűgyü volt. Ezt az
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idökort tehát mind addig míg az emberi nemzetség egy 
társaságban lakott ’s meg nein oszlott a’ nyélvkezdödés 
első szakaszának nevezzük.

§. 24. Mennyire mehettek az emberek a’ nyelvkez- 
dödés első szakaszában a’ beszólás kifejtésében, azt ugyan 
meghatározni nem lehet; de annyit tsakugyan gyanít
hatni, hogy, minden tehetségeik kifejlődésének első kez
detében lévén, esméretek szűk köréhez képest nyelvek 
is felelte egyszerű lehetett ’s ez tsak állati hangadáson 
kezdődvén, léptsönként és lassan haladhatott előre. —  
Külömbféle érzéseik és kívánságaik kijelentésére szolgál
hatlak eleinte a’ hangok ’s ezeknek meglüilömböztetései, 
mcllyekböl fejtődztek ki hoszszas gyakorlás után a’ hét 
tiszta magokbanhangzók (vocalisok), mint az ének-mu
zsikának hét gyökérhangjai, a’ hangérzés természete sze
rént illyen rendel: ü , ö ,  o , a, u , e , i , a’ melly han
gokat a’ muzsikának felmenő hét léptsöin ma így jele
lünk ki: f ,  g , a, b ,  c , d , c ,  vagy, ha a’ c hangból me
gyünk fel, mint közönségesen az éneklés mestersége ta
nulásának léptsöin szoktunk, így : c , d , e , f ,  g , a ,  h,  
akár pedig mint az Olaszoknál szokás , így: ut, re , 
m i, fa, sol, la, si. —  A’ hét hangos betűknek kifejtésén 
kezdődött tehát a’ nyelv. —  Minthogy pedig ugyan ezek 
a’ hét hangzók a’ külömböző érzések lolmátsai voltak, 
és minthogy az első embereiméi énekelve ment végbe a’ 
még tsupa hangadásból állott beszélés ; természetes do
log , hogy az érzéseknek’s indulatoknak, p. o. örömnek, 
félelemnek, haragnak ’s a’ t. emelkedését, vagy nagysá
gát, tsak a’ hangnak emelése által jelenthették, ’s ennél 
fogva a’ hét hangzóból tizennégy lelt; vagyis muzsikai 
nyelven szólván, kél oktáva, az alsó és felső, amaz a’ 
tsendes, ez pedig a’ felháborodott indulatoknak kijelen
tésére. —  Ezt még a’ sokhangű szárnyas állatokban is 
könnyen észrevehetjük; mert felheviilt érzéseiket, félel
mek nagyságát ’s a’ t. ezek is szintúgy hangjok élességé- 
ve^Jelentik. 1

§. 25. Az emberi esméretek szaporodása mind inkább 
inkább szükségessé tette idővel a’ hamarbeszéllést, és az 
énekes beszéd elhagyását. Ekkor tehát a’ hang emelése is 
változott’s azt a’ vocalisok megnyújtása váltotta fel, a’
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melly az azután elágazott nyelvelvben, kissebb vagy nagyobb 
mértékben, máig is megmaradt. — A’ második oktávába 
felemelt magokbanhangzók megkülömbözletésére a’ napke
leti népek írásaiban még ma is világos jelekre találunk, 
legtöbbre pedig a’ Magyar írásban, melly most mind a’ 
hét magában hangzó betűt egy vagy két vonással emeli 
a’ felsőbb oktávába így , ű , ö , ó , á , ú , é , í. — Hogy 
pedig a’ hangzó betűk felfelé hágó természeti rendje ez, 
és nem más, úgymint: hogy az ü legmélyebb, ’s így 
titánná az ö , o , a , u , e , i következik természetesen; a’ 
felöl az énekes muzsikához értő legkönnyebben meggyő
ződhetik ; a’ ki azt is legjobban fogja érezni, hogy az 
o—a között és az első oktáva felső hangja ’s a’ második 
oktáva alsó hangja az i— ü között nints és nem is lehet 
félhang, mert ezek egymáshoz tsak félhang távolságra 
esnek, ésígy, hogy ezek az ének skálában a’ 5—4, és 
7—8-dik helyre esnek; ellenben az ü— ö, ö— o, a—u, 
u—e, és e—i hangbetűk egymáshoz egész hang távolság
ra esnek, és fél hang esik közöttök. —  Ha az Olaszok
nak hét vocalisok volna , kétség kívül ők is ü betűn kez
denék az ének skáláját, mint a’ kik lágy alkatású nyel
veknél ’s érzéseknél fogva az énekmuzsikára természet
tel hajlandók, ’s nem volna a’ skálában két i, két a , 
mint most. —  A’ mi hét hangzó betűnket tehát így le
het oktáváikra felszöktetni: ti—ű, ö—ö ,  o—ó, a—á ,  
u— ú,  e— é, i— í. Ezeknek illyen módon lett emelések
ben vagyis inkább az e m e l é s e k n e k  p r ó b á l g a t á 
sa i ban  állott, a’ nyelvnek tsetsemö korában, az érzé
sei: kijelentése. Ugyan is mi az első emberek énekes be
szédén tsak azt értjük, és egyebet érteni nem is lehet, 
hogy ők a’ belőjek oltatott hangérzés izgatásából mind 
az éneklés, mind a1 beszélés tehetségét együtt kezdet
ték magokból kifejteni; de hogy külömbféle indulataik 
kinyomására tisztán kimért hangokkal tudtak volna octá- 
válira feljebb alább szökdösni, azt gondolni is képtelenség.

§. 26. A’ külömböző érzések és indulatok tolmátsai 
voltak, a’ mint mondánk, kezdetben a’ hangzó betűk 
emelése és megnyújtása; de ez tsak a’ nyelv kezdetében 
lehetett. Mert, szaporodván idővel a’ szók száma, J<ónle- 
lenek voltak az emberek a’ hangzó betűk megnyújtását



22

a* szók szaporítására és megkülőmbőztetéséro is fordíta
ni. Ez állal a’ második oklávába felemelt hangzók erede
ti erejeket mintegy elvesztették, legalább kétségessé tet
ték. A’ beszédben ugyan máig is megvan, hogy indula- 
tink emelkedését a’ szó törzsök tagjának emelt hangja 
által jelentjük ki; de az írásban nintsen. A’ magyar írás
ban mindazáltal még ma is elég nyomait találjuk, mert 
nérnelly rövid szónak vagy szótagnak hangzójára vonást 
teszünk, hogy az állal annak nagyobb erőt adjunk. Hlyé
nek : be, bé ; bele, belé ; hova, hová; nekem, nékem; 
velem, vélem; ’s a’ t. P. o. Bementem a’ szobába, t. i. a’ 
mint szoktam ; bementem a’ barlangba a’ meddig tsak le
hetett. Bezárta az ajtót; bézárt valakit a1 szobába. Tedd 
be az ajtót. Vedd ki az ajtót a’ sarkából’s tedd bé a’ szo
bába ’s a’ t.

§. 27. A’ hangzó betűk után következett a’ liangat- 
lanok kifejlődése. A’ hangatlan betűk közölt vannak ol- 
lyanok, mellyek az előttünk esmeretes napkeleti és nap- 
nyúgoti nyelvekben, eredetekre nézve , még most is egyen
lő erejűeknelc vagy jelentésűeknek látszanak. Ez arra 
mutat, hogy azokat az emberek a’ természettől tanulták 
e l, jelentvén velek azt, a’ mit a’ természetben láttak és 
hallottak. —  Midőn egy részről a’ természet mintegy így 
oktatta az embereket a’ kiilömbféle hangzatok jelbetűi
re , más részről magok az emberek is érzéseknél fogva 
arra indíttattak, hogy a’ kimondott betűnek a’ szájokban 
lett származására figyelmezzenek, és ehezképest a’ mint 
a’ betű formálódásának érzése és a’ természettől tanult 
hang származása kívánta, úgy adlak jelentést a’ betűnek, 
mivel így egymást legkönnyebben is megérthették. Hal- 
Jották p f o. hogy a’ patak t s e r e g ,  a’ víz t s u r o g ,  az 
ég d ö r ö g ,  valami z ö r r e n ,  z ö r ö g ,  r e t t s e n ,  re- 
t s e g ,  r o p p a n ,  t s ö r r e n ,  m o r o g ,  k o r o g ,  ’sa’ t. 
és ezen rohon hangzaloknak legélesebb közös bélyegét 
az r-et fogták fel ’s fordították ezen hangok kijelentésé
re , mellyeket lassan lassan az r eleibe vagy utánna tett 
hangzó betűk által kezdettek egymástól megkíilömböz- 
telni. Az r-nek természetből vett jelentését szaporította 
az az érzés, hogy annak hangját nyelvünk hegyének 
pergő forgása által tudjuk kiadni. —  így kezdődött az
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r harsogó, pergő, forgó, herengö, zőrgÖ, dörgő ’s több 
e’ féle mozgást kifejező jelentésének képzete. Innen van, 
hogy nemtsak a’ mi napkeleti nyelvünkben bélyege ez a’ 
betű az e’ féle jelentésű szóknak, minéinűek: forog, 
kör, körül, kerül, karika, kerek, ’s a’ már elöszámlált 
szók; hanem bélyege ugyan ezeknek más napnyugoti 
nyélvekben is. Mint ezt alább a’ maga helyén bővebben 
meglátjuk.

§. 28. Valamint az r betű eredetét itt előadtuk, ép
pen lígy tselekedhelnénk sok mássalhangzónak természe
ti hangokból lelt származtatásával, ha azt feleslegvaló 
munkának nem tartanok. Ugyanis annyira száinasok nyel
vünkben a’ természeti hangok követéséből eredelt betűk 
’s ezekből formált szók, hogy azoknak származását, a’ 
már mondottak szerént akarki is könnyen elgondolhatja. 
De ezenkivül minthogy alább, a’ hol az egyes betűk 
eredeti ereje bőven megmagyaráztalak ’s példákkal is 
megvilágosíllatik, mind ezek sokkal világosabban szem
betűnnek ; jobbnak tartjuk Olvasóinkat oda űtasítni.

§. 29. A’ nyelvkezdödés első szakaszában, míg t. i. 
az emberek egy nemzetségben együtt éltek, nyelvek tsak 
egyes betűk kimondásából állott. — Ha már a’ beszéd 
betűit eredetekre és crejekre nézve megvizsgáljuk, úgy 
veszszük észre, hogy a’ H a n g z ó k  (vocalisok), mintáz 
emberből muzsikai érzésénél fogva magából kifejtödött 
hangok, ön magokban hangatlanok nélkül , elsőben az 
emberi érzésnek és indulatok minőségének kijelentésére 
szolgáltak; továbbá pedig, természeti erejek szerént, a’ 
kemény vagy tele hangzásóak, az a , o , u , a’ t á v o l s á g ,  
és a’ lágy hangzásinak az e , i , ö ,  ü , a’ közelség bélyeg- 
zésére lbrdíttatlak. Ennek nyomait a’ napnyugoti nyelvek 
ben is feltalálhatjuk; de még sem olly világosan mint a’ 
magyar nyelvben, a’ mellyben , mint a’ muzsikai érzés 
szerént lelyesen kiformálódott nyelvben, ez a’ megkü- 
lömböztető változtatás máig is tisztán megmaradt. P. o. 
az, (búé); ez , ; ott, c6orO ; itt tíjier) ügy, így;
ollyan , illyen ; oda, ide; ottan, itten; ’s a’ t. — A’ Ha in
g a t l a n o k  továbbá vagy a’ hallott hangok követéséből 
származtak, minémüek p. o. az r , sz, z , Is , b , il ; vagy 
pedig a’ száj belső részeinek küloinbféle mozgatásaiból
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eredtek, mint az 1, m , n , t, g , ’sa’ t. Amazokkal a’ ter
mészetben előforduló jelenéseket vagy változásokat nevez
ték el tulajdon hangjok szerént, sokasitván és megkülöm- 
böztelvén a’ jelentéseiket vocalisok elejek.be vagy ulán- 
nok tételével; emezek, világosan ki nem magyarázható 
indításából az emberi érzéseknek külömbféle tárgyaknak, 
gondolatoknak és változásoknak kinyomására fordíllallak. 
—  Ezen háromféle eredetű betűk közzűl az utolsó ne- 
műeknek szoros megvizsgálása leginkább meggyőzhet 
bennünket a’ felől, hogy a’ megoszlott emberi nemzet
ségből támadott, legalább elöltünk nyelvekre nézve es- 
meretes európai, ázsiai, afrikai népek és nemzetek a’ nyelv 
kezdödésnek első szakaszában még együtt éltek ’s egy 
nyelven beszéltek , melly nyelyv még akkor tsak egyes 
betűk kimondásában állott. M ert, a’ természetben hal
lott, és rajtunk kivűl abból vett, vagy költsönözölt han
gok, mint a’ föld színén akárhol is egyaránt hangzók , 
mindenütt eltanulhatok, ésígy, ha mindjárt külömböző 
helyeken és egymástól akármennyi távolságra tanulják is 
azt el a’ külömböző nyelvű népek, mégis tsakugyan igen 
egyaránt fognak hangzani ’s rokon alkatásű és hangú 
szókat szülnek, a’ honnan a’ természetet hímelő szókat 
a’ nyelvek egy közös eredetének megmutatására tsak mel- 
leslegvaló bizonyságul hozhatjuk fel ; de midőn azt vesz- 
Bziik észre, hogy a’ nemhallott, nem a’ követésből szár
mazott betűk, még most is, annyiféle külömböző nyel
vekben, ugyanazon jelentésű szókban fő bélyegül szol
gálnak, mint p. o. az n a’ magyar „ n e m ,  ne;  a’ német 
nein, nicht; a’ deák non, ne; a’ görög vri; a’ szláv nyc 
tagadó szotskaban; továbbá az m az első személynek tu
lajdonító ,,enyím, -om , -em; mein; meus; eyd?; m oj, 
moja névmásban; a’ t a’ második személyt jelelő névmás
ban „te ; du (meglágyítva a’ németeknél) : o-u (elváltozva 
a’ t sszé ); ti (szlávűl) : ’s a’ t., ’sa’ t. — a’ mit alább az 
egyes és szóképzö belük eredeti jelentéseiknek előadásá
nál még világosabban láthatni ; — nem lehet másképpen 
gondolkoznunk, hanem hogy azok a’ népek, mellyek- 
nek nyelvekben az e’ féle egyező erejű bélyeg belük máig 
is feltaláltatnak, a’ nyelvkezdödés első szakaszában még 
együtt éllek; de elválások után, mind a’ helyben marad
lak, mind az elvállal; nyelveket külömböző módon fór-
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inálták ki. Az emberi nyelvnek ezen további kiformáló
dását a’ Nyelv kifejlődése második szakaszának nevezzük.

§. 30. Ezen második idő szakaszban az emberek meg
határozottakban , több betűkből álló szókkal kezdették a’ 
tárgyakat elnevezni s egymástól megkülömböztetni. Gyö- 
kérszók és törzsökszók támadtak. Ugyan ekkor már a’ 
nyelvek grammatikai alkatása formájának alapját is meg
vetették, de külömbüzö tekintet és képzés szerént. Ugyan
is a’ helyén megmaradóit anyanemzetség a’ szók változ
tatásában más módot követett, mint a’ tőle elszakadott 
raj-nemzetség. Midőn ez p. o. az igék változtatásában a’ 
maga személyéből indult k i, amaz a’ harmadik személy
ből tért viszsza magára; a’ tárgyaknak arányra vitelek
kel éppen illyen ellenkező módon bántak. Ebből idővel 
voltaképpen külömböző alkatású nyelvek támadtak, ű.m. 
napkeleti és napnyűgoti nyelvek. Ilogy ebben az idösza 
kaszban az anyanemzettől elvált raj-nemzetség sok ideig 
együtt él t , míg nem megszaporodván egymástól elszaka
dott ’s külön külön néppé növekedett, ezen elvált né
pek nyelveknek rokonságából megtetszik: de ezt a’ ro
konságot tsak annyiban értjük, a’ mennyiben a’ második 
időszakban származott ugyan azon jelentésű egyező gyö
kér- és törzsökszók p. o. a’ görög, szláv, deák, és német 
nyelvekben igen számosak. Ugyan ezen nyelveknek kü- 
lömböző grammatikai alkatása viszont azt mutatja, hogy 
a’ nevezett népek egymástól lett elválások után későbben 
vitték nyelveknek kiformálását tökélletességre. Ezt tehát 
a’ nyelvek kiformálódása harmadik időszakaszának ne
vezzük. —  Szükségesnek tartjuk itt megjegyezni, hogy 
a1 nyelvek kifejlődésének felosztását ezen három szaka
szokra, fontos okoknál fogva tettük, mellyek között 
nem utolsó az , hogy ollyan esetekben, midőn ez vagy 
amaz nyelvnek eredetiségéről vagy pedig más nyelvből 
lett származásáról van a’ kérdés, ez a1 felosztás felvila- 
gosításűl szolgálhasson.

§. 51. Az eddig mondottakban a’ 19-dik §-ben feltett 
ím ez első kérdésre kívántunk megfelelni : „mi módon, 
„mi okon, és honnan származhatott a’ nyelvbeli külömb- 
„ség mindjárt az emberi nemzetség szaporodása kezde- 
„tébén az első elnépesedésnél ?“  Az van hátra, hogy az
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olt előforduló második kérdésre feleljünk, melly ez: 
„lehet e’ az elszaporodott nyelvek között valamelyiknek, 
eredetére nézve, elsőséget adni; és ha lehel, milsoda 
okoknál fogva lehet ?cí

§. 52. Eredeti nyelve az első emberi nemzetnek a’ 
betűk kifejtésében állott, és a’ mennyiben ezt az elszár
mazott nemzetségek magokkal elhozták és nyelvek ki
formálásában alapúi helyheztették , mindnyájokban meg
van az eredetiségé De az első helyén maradott anya- 
nemzetségről sokkal inkább feltehetni, hogy a’ termé
szet útján , mellyen nyelvét kifejteni elkezdette, tovább 
továbbm ent, mint ezt a’ napkeleti nyelveli vizsgálásából 
szerzett tapasztalás bizonyítja. A’ muzsikai hangérzés lé
vén a’ nyelvkifejtödésnek természeti útja, a’ melly nem
zetség arra Jcghajlandóbb volt (§. 20.) , az ezt az utat 
nyelvének kiformálásában , kétség kivűl, leginkább meg 
is tartotta. Ha tehát az emberi anya nemzetség között ol- 
lyan egyes nemzetségre találunk, melly keleten a’ nyelv- 
kezdödés második időszakaszában a’ többitől külön vál
ván, vagy a’ többi tőle elszakadván, külön néppé lett, 
és ezt a’ természeti utat nyelve kiformálásában folyvást 
megtartotta, az az, nyelvét a’ muzsikai érzésnek belé ol- 
tatott természeti törvényéi szerént fejtette k i : annak nyel
vét a’ többek felett méltán fő e r e d e t i  nyelvnek nevez
hetjük. /Ilyennek állítjuk a’ napkeletiek közzül külö
nösen a’ Magyar nyelvet, mivel ennek eredeti alkaloltsá- 
ga a’ muzsika alkatásával máig is megegyez.

§. 55. A’ muzsikának természetéből folyó ’s nyel
vünkben is kitűnő két főbb tulajdonságok ezek : 1

1) H o g y  a’ h a n g o k  m e n e t e l e  v a g y  k e 
m é n y  (dur), v a g y  l á g y  (moll). Innen veszi erede
tét a’ magyar hangzóknak és azok szerént a’ szóknak fel
osztása k e m é n y  h a n g ú a k r a ,  mellyek o ,  a, u be
tűkből, és l á g y  h a n g ú a k r a ,  mellyeknek tagjai ü, 
ö , e , i ,  betűkből formáltattak; de azonban ezen utolsók 
közűi az e , i, főként a’ vonásos é , í ,  mint lágyító vo- 
calisok, a’ két nemű hangok elegyítésére ’s cgybekötc- 
sére is szolgálnak, a’ mi hasonlóképpen muzsikai eredet
re mutat.
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2) A’ h a n g  m ó r t  ék (Takt) ; mclly valamint a’ mu
zsikának , úgy a’ mi magyar nyelvünknek is, úgy szól
ván , lelke. E’ szerónt a’ született Magyar mindén voná- 
sos hangzónak kimondására éppen két annyi időt fordít, 
mint a’ nem vonásos (rövid) hangzókéra, és a’ vocalisok 
közölt ez az idómértéki megkiilömböztetés igen neveze
tes tulajdonsága nyelvünknek, annyira, hogy még az 
írásban egészen járatlan együgyű magyar paraszt is 
azonnal megesmeri az idegent, hogy nem magyar, ha az 
a’ kimondásban hangmérléket nem tart, a’ mire ötét 
egyedül a’ taktusra szokott füle és érzése tanítja. Ez az 
oka: a) hogy magyarul könnyű mérlékes verseket írni; 
mert majd minden szónk taktusa versre vezet, b) hogy 
minél kevésbé van meg valamelly nemzet nyelvében a’ 
muzsikai taktus vagyis a’ szoros hangmértéki tulajdon
ság , mint p. o. a’ németben; annyival nehezebben ta
nulja meg az a’ mi nyelvünkben a’ szóknak hangmérté* 
kés kimondását, az a z , a’ külömbséget a’ rövid és hosz- 
szd hangok, kivált az a— á; e— é mértékes kimondása 
között.

§. 54. Nyelvünknek itt előadott muzsikai alkalásából 
könnyen kimagyarázhaljuk ennek több tulajdonságait is , 
minémüek :

a) A’ h a n g z ó k n a k  so  h a s í t á s a  és v á l t o z t a 
t ás a ,  k ö n n y e b b  k i m o n d á s  v a g y  m é r t é k  n y e 
rés  k e d v é é r t .  Azok lévén t. i. a’ tiszta muzsikai han
gok, kikerüljük a’ hangatlanok tsoportozását ’s hangzók
kal megoszlatjuk , mihelyt több kemény kimondásnak es
nének egymás m ellé, p. o. érlsz, értesz; küldsz , küldesz; 
mondtok, mondatok; báninak; bántanak, ’s a’ t. Az ide 
gén nyelvekből vett szókkal is így bánunk, ha azok két 
heménykimondásd hangatlanon kezdődnek, p. o. Stepha- 
nus, István; schola, iskola vagy oskola; Slab,istáp; Gre- 
gorius, Gergely; Christianus, Keresztyén, ’s a’ t. Ennél 
fogva a’ magyar nyelv az énekes muzsikára igen alkal
matos. Az Olasz nyelv hasonlóképpen az, melly noha 
tulajdonképpen nem muzsikai alkatásd; de az Olaszor
szági lágy éghajlat, az ennek tulajdonítható restes nem
zeti bélyeg, a’ könnyebbség szerelés, nagyon megváltoz
tatta az eredeti deák nyelv végi alkatolUágát, úgy hogy
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a’ mai olasz nyelvben majd minden szó hangzón végző
dik; mint: fö; t e s t a; haj, ca p e g l i ; homlok , fr  o n t e ; 
szem j o c c h i o ;  orr , n a s o ; száj, b o c c a ; ortza, g u a n- 
c i a ;  fü l? o r e c c h i ;  nyelv, l i n g u a ; fog, d e n t e ;  kéz, 
m a n ó ;  ú j ,  d i t t o ;  köröm,  u n g u e  ; kar, b r a c -  
c i o ;  láb, p i e d e ,  p i e , ’sa’ t.

b) A’ b e t ű k n e k  g y a k o r i  e 1 v á 11 o z t a t ás a , 
majd a’ könnyebb kimondás, vagy kellemesebi) hangzat, 
majd, a’ hol ez szükséges, több eröadás kedvéért. P. o. a’ 
fa, a’ könyv, (az fa, az könyv) hol a’ kihagyott z a’ követ 
kezö hangatlannak kettöztelett kimondásával pótlódik 
k i, hogy a’ taktusa megmaradjon. Illyenek: abból (azból, 
a’ból) ; ebből (ezből, e’ből) ; annak (aznak ? a’nak) ; en
nek (eznek, e’nek) avval, azzal (azval, a’val) evvel, ez
zel (ezvel e’vel); továbbá; olvassa, olvassuk (olvasja, ol- 
vasjuk) ; hozza, hozzuk (liozja, hozjuk) vadászsza , va- 
dászszuk (vadászja, vadászjuk) mert a’ j a’ sziszegő s , z ,  
sz után roszszűl hangzik, a’ honnan mikor az tsaksegéd 
betű, mindenkor az előtte álló sziszegővé változik. —  
Ugyan ez a’ j , a’ t után, mint bélyeg-betű az igék k é s z 
te tő  és u n s z o l ó  i d ő i b e n ,  —  minthogy a’ t mellett 
lágy hangot adna, — elenyészik, ’s helyette a’ t , majd 
ss-é, majd sz é, majd ts-vé változik: p. o. láss, lássál, 
lásson, süss, süssél, süssön; maraszsz, maraszszál, ma- 
raszszon; építs, építsen; véts, vétsen; gyűjts, gyújtson; 
kiáll, kiáltson; érts, értsen; bánts, bántson; ’sa’ t. mel- 
lyeknek így kellene lenni: látj, látjái, látjon, siitj, siit- 
jé l, siitjön; maraszj, maraszjál, maraszjon ; építj, épít- 
jen ; vétj, vétjen; gydjtj, gyűjtjon; kiáltj, kiáltjon; értj , 
értjen; bántj ; bántjon, ’s a’ t.

§. 55. Ezeket, mint nyelvünk eredeti tulajdonságai
nak leginkább szembetűnő bélyegeit elörebotsálván re
ményijük., hogy Olvasóinkat arra a’ szempontra vezet
tük, mellyböl kívánjuk a’ magyar nyelvnek mivoltát 
vizsgáltatni és megítéltetni. Nem akarjuk inindazállal ezek
kel azt állítni, hogy a’ nyelvek kifejlődésének első és 
második szakaszában, vagyis a’ nemzetségek elágazásá
nak kezdetében, más napkeleti nyelvek is nem bírtak 
volna, kissebb vagy nagyobb mértékben, az itt előadott 
muzsikai tulajdonságokkal, sőt azt bátran fel is tehet-
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jíik , annyival inkább, mivel a’ napkeleti nyelvek, ha má
sodik időszaki kifejlődéseket és alkatásokat tekintjük , igen 
sokban megegyeznek : de hogy azok közzűl éppen eze
ket az eredeti legszembetűnőbb tulajdonságokat a’ ma
gyar nyelv máig is megtartotta, azt ennek alhaloltságából 
világosan látjuk és ki is mutathatjuk; mellynek okát a 
magyar nemzetség közölt firól fira fennmaradott muzsi
kai érzésben, ’ s ennek a’ természeti okoskodáshoz való 
állhatatos ragaszkodásában kell keresnünk. — A' mi al
taljában a’ napkeleti nyelvek között máig is fennmara
dóit atyafiságot, különösen a’ magyar nyelvnek rokon
ságát a’ zsidó, arabs, ’s a’ t. nyelvekkel illeti: mindnyá
joknak atyafiságokat a’ nyelvek első és második időszaki 
kifejtödzéséböl könnyen kimagyarázhatni ; emennek pe
dig közelebbi rokonsága némelly napkeleti nyelvekkel, 
vagy az egész nyelv alkalottságára kiterjed, és akkor 
ez több ideig tartott együtt léteknek, és késői elszaka
dásoknak bizonysága; vagy tsak egyes szók hasonlatos
ságában áll, mclly arra mutat, hogy ezek a’ nepek ké
sőbben ismét együvé kerültek, egymás szomszédságában 
éltek, ’ s öszveköttetésbe jővén, ahoz képest, a’ mint kü- 
lömböző elömcntekkcl, esméreteik, ’s készítményeik sza< 
porodásával nyelvek is bővült, egyik a’ másiktól az előt
te új tárgyak neveit eltanulta, az az, szókat költsönö- 
zött; a’ mi minden politikai, tudományos vagy kereske
dési öszvekütletésben álló népek közölt ma is így van. 
—  Még abból tehát, hogy ha valamelly nyelvben 2 ,  3 , 
4 száz más idegen nyelvből köllsönözött szót találunk ? 
semmi rokonság sem tetszik k i; az pedig , mikor valaki 
ugyan ezen egy oknál fogva valamelly nyelvnek a’ má
sikból lett származását akarja megmutatni, —  képtelen
ség. Ezt mindazáltal több idegen tudósok tselekedlék, 
kik nyelvünket nem értvén, *és ennek alkotmányát tel
jességgel nemesmervén, tsak némelly szók hasonlatossá
gából, ezt Szláv eredetűnek állították; mint, p. o. a’ D i
d e r o t  állal kiadatott Frantzia nagy Encyclopaediának 
XVII-dik Darabjában ezen tzikkclyr alatt, HOINGRIE, a 
6941evelen olvassuk: „L a  l a n g u e  h o n g r o i s e e t  un 
d i a l e e t e  de 1’ e s c í a v o n n e ,  ct p á r  c o n s é q u e n t  
e l l e  a q u e l q u e  r a j i p o r t  a ve c  les l a n g u e s  de 
II oh e me  d e P o l o g n e e t  d e R u s s i  e.“  az az: a’ Magyar
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nyelv a1 Szlávnak dialectitsa, és így hasonlatossága van 
a’ Tseh, Lengyel ás Orosz nyelvekkel. (Lássd: Encyclo- 
pédie, ou Diclionaire resonné des Sciences, des arls et 
des métiers, pár unó sociélé des gents des lettres. et cél.) 
Innen vetlek hihető több idegen tudósok is hasonló hi
bás állításokat, a’ nélkül, hogy a’ dolognak utánna jár
tak volna.

§. 56. Minthogy már ezek szerént egyedül a’ nyelv 
rendszeres alkotmányának szoros megvizsgálása győzhet 
meg bennünket annak vagy tiszta eredetiségéről, vagy 
más nyelvtől lett származása felöl, amarról pedig tsak az 
által, lia annak alkatottságát egyes betűi kifejtödzésére 
az első időszakig viszszavihetjük és kimagyarázhatjuk: 
lássuk ezen tekintetben nyelvünk természetének itt, elő
re való felvilágosításul, némelly fő vonásait, mivel azt 
merjük állítani, hogy ez tiszta eredetű és a’ nyelvek ki
fej tödzése első szakaszából lehozható nyelv légyen.

§. 57. Valamelly nyelvnek alkotmánya e’ kettőből 
épülhet fel: a) a’ szók változtatása és öszverakása módjá
ból mondásokba, melly szoros értelemben véve gramma
tikai alkatásnak neveztetik; b) a’ szók származtatása és 
szaporítása módjából. — Ha tehát nyelvünknek eredetisé
gét, ’s kczdetbeli régiségét ki akarjuk vívni, aztkell min
denek felett bébizonyílnunk, hogy valamint a’ szók vál
toztatása, ügy azoknak származtatása és szaporítások mód
ja is az első, időszaknak belükből állott nyelvéből kima
gyarázható. És1 éppen ez az, a’ mi e’ jelenvaló Érteke
zésnek egyik tzélja, a’ mire itt a’ bévezetésben, mintegy 
mutatványul, tsak előre készítő vagyis a’ gondolkozni 
szerető léleknek utat nyitó példákat hozunk fel.

§. 38. Azt mondottuk a’ 29-dik §-ben, hogy az első 
emberi nemzetség nyelve tsak egyes betűk kimondásából 
állott. Igenis; mert a’ természet rendes útja ügy hozta 
magával. — A’ mi nyelvünknek egész alkatásából máig 
is nagy számmal kimutathatók azok az eredeti hetük, 
inellyekböl későbben a’ 2-dik 5-dik időszakban más he
tük hozzájok tétele által szók lettek, és ugyan azon egyes 
belükben kezdetbeli jelentéseket is feltaláljuk, a’ mit itt 
előre tsak egy két példával kívánunk felvilágosílni.
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A) A’ szólt  v á l t o z t a t á s a  m ó d j á b ó l  egy  pél -  
d a. Mi akárminémü szónak többes számát k betűvel for
máljuk; p. o. asztalok, kertek; azok, ezek; írunk, ír
tok, írtunk, írtatok, írjunk, ’s a’ t. velünk, rajtunk, 
nálunk; ezt is : m i, ti, még mais mondják így: mink, 
tik. —  Oka ez , mert a’ k , egy hangzó eleibe tételével, 
a’ s o k  bélyege volt kezdetben, ’s idővel lett belőle ez 
a’ szó s o k ;  ésígy, asztalok, az az, asztal-sok sok asz
tal; azok, sok az, ’sa't. Ki magyarázhatná ki illyen mó
don, más nyelvekben a’ sokféle végzetű többesek erede
t é t ? —  Ugyan ezen k-nak egészen más jelentése volt, 
ha a’ hangzó utánna tétetett, t. i. az, a’ mi belőle lett: 
k i s ,  k i t s í n y ,  kevés.  Ennek a’ k-nak, mint kitsinyí- 
tö szóképzőnek jelentése meg is van nálunk : p. o. levél
k e , kis levél; leveletske, kitsiny levél; aszfalotska, ki- 
tsiny v. tsak kis asztal; veresetske (vereseske) kevéssé 
veres. (A’ német Tischchen , Tischlein is nem egyéb mint : 
Tischklen, Tischklein) Illyen örökös bélyeg betűi vannak 
az igék időinek is p. o. a’ t az e l t e l t  v. m ú l t ,  a’ j az 
u n s z o l ó ,  az n a’ f e l t é t e l e s  időnek minden szemé
lyeiben , ’s a’ t. ’s a’ l.

B) A’ szók származtatásában, vagy, a’ mint nevezik , 
szóképzésben még gyönyörűbb fényben tűnik elő nyel
vünk alkotmányának tökéllelessége ’s fogantatásának ré
gisége , akár szóképzésbeli rendszeres menetelét , akár 
bőszavúságát vagyis gyökér és törzsök szavak termékenysér 
gét tekintsük. Mind a’ kettőnek felvilágosítására vizsgáljuk 
meg itt az n, 1, t, d , g , — mint igen termékeny képző 
(szóformáló) betűket, minthogy termekenységek, a’ negy- 
törzsökű ígegyökereknél különösen figyelemre méltó.

1) Az n, ereje ez: t s in  á l ;  hangbélyegzö 4 törzsö- 
kü igéket formál, így : kottzan, kottzant, kotzog, ko- 
tzogat; tseppen, tseppent, tsepeg, tsepeget. — lllyenek , 
bittzen, döltzen, fettsen, ’s a’ t ; számok, 58.

2) Az 1, eredetiképpen he l ,  h e l y  bélyege, ’s ezen 
jelentésben is igen termékeny szóképzö betűnk. Ebből 
lett a’ l e n n i ,  (in loco esse, existere). Mint bélyege a’ 
valamivé léteinek igéket formál, p. o. drágul, lágyiíl, 
zöldül, szépül, az az: drágává lesz, drága kezd lenni, 
’s a’ t. Négy törzsökíí igéket is formál , mind magában,
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mind a’ d-vel együtt. P. o. borúi? borít, borong, boron- 
gal; illyenck derűi, lierül, feszül, merül, ’s a’ t. van 11. 
—  Továbbá: kondid, kondit, kong, kongat; tsendűl, 
tsendít, tseng, tsenget, az az, kezd lenni a’ Ison,  t sen ,  
’s a’ t. Hlyen van 50.

5) A’ t , jelentése: t e n n i ;  p. o. jobbílni, szépítni, 
készítni, az az, jobbá ’s a’ t. tenni. így a’ 4 törzsökűek- 
ncl is: fordít, forgat; tseppent, tsepeget, az az: teszi 
(valaki) hogy forduljon, forogjon, tseppenjen. ’s a’ t.

4) A’ d , ebből lett: i d ő ,  ebből és a’ l e n n i  bői: 
1 c d n i , (fieri; werden), és ez is : k e z d e n i .  Bélyege az 
időnek, idővel léteinek, jövendőségnek , kezdödésnek. 
Igen termékeny szóképzö. P. o. setéledni, eslveledni; az 
az: setét ledni, ’s a’ t. Formál 4 törzsökű igéket is, így: 
akad, akadoz, akaszt, aggat (akgat). Illyen van 70 , mint, 
apad, dagad, ered, fakad, ijed, rep ed ,’sa’ t. Kezdődő igé
ket is a’ 1 lel együtt: indúl, fordul, mozdúl, pendűl. ’ s a’ t.

5) A’ g , bélyege a’ húzomos tartásnak, helyig, vagy 
időig ; leltbelöle az -ig, (usque ; bis, láng), p. o. kong, peng; 
ropog; feszeng, ’sa’ t. az az: tart a’ kon, pen, rop, ’sa’ f.

§. 59. A’ magyar nyelv' természeti tökélleteskifejlődésé
nek , ’s termékenységének leghatalmasabb bizonyságai az 
ide tartozó szószármaztatás metszett tábláji, a’ minéműt nyú- 
goli nyelvekről készítni nem lehet. Az I. tábla a’ TÉR-lől 
(spatium, Raum) 577 közöm íges egyes szókat mutat elő; 
mellyel: a’ 27 , be, k i,le , fel, meg, ’sa’ t. szótskákkal 5524 
élő szót szaporílnak. Az V. tábla a’ 4-törzsökű kezdő igéké. 
E’szerént a’ FOR-tól, (melly az alább előszámlálandó 1G9 
4-törzsökűek közül talám legtermékenyebb) jő  egyes és ősz- 
vetett szó 1570. A’ német nyelvben , Adelung nagy Szóköny- 
ve szerént, van mintegy 56,000 szó; Campe ezt szaporította 
48 ezer őszvetett’s környék szókkal, ésígy van körül belől 
104 ezer német szó. Lássd: Campe Worterbuch dér 
Deutschen Sprache, Rraunschvreig 1807 V. Bánde in 4-to ; 
az élőbeszédben IX lev. a’ hol Campe a’ német nyelvet, 104 
ezer szóért, kimondhatatlan gazdagnak, és véghetellcn 
termékenynek nevezi. —  Hogy nevezzük mi e’ szerént a’ 
magyar nyelvet már most is ? — melly annál tízszerle gaz
dagabb ’s termékenyebb ; — hát majd akkor ; ha ezt ahoz ér
tő tudósaink tudományos mesterszókkal is gazdagítni fogják?





2.



3

\/aA’//íj c/m  uv /vÁ&nden



f





t ö  U u lü S rt










