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ELŐSZÓ.

Görög Demeter és Kerekes Sámuel, a «Hadi és más 
nevezetes Történetek» szerkesztői 1789-ben 20 aranynyal 
pályázatot hirdettek egy jó magyar nyelvtanra, és miután 
Nunkovics György ez. püspök s pécsi nagyprépost ugyan
azon évben e pályadíjat 50 aranyra emelte, a pályázatot 
1790-ben sürgetve megújították. Öt pályamunka érkezett 
be. Görög és Kerekes a pályamunkák megbirálására «első
ben is a kolozsvári és a nagyenyedi főiskolákbéli tudós 
professzorokat», azután pedig Debreczenben Domokos Lajos 
városi főbírót, Hunyadi Ferenez superintendenst, Szikszay 
György prédikátort és Benedek Mihály egyházkerületi al
jegyzőt kérték föl. A pályabírók a «Grammatica est Phi
losophia verborum subtilis et acuta» jeligéjű pályamunkát 
találták legjobbnak s ennek 26 aranyat Ítéltek oda, a fen- 
maradó 24 aranyat pedig a többi négy pályázó közt egyenlő 
részben osztották fel.

«A legjobbnak Ítéltetett Grammatika tudós írója» : 
Földi János volt. A debreczeni bírálók jegyzéseket tettek 
maguknak, melyeket eleinte toldalékul akartak az egyik 
grammatikához (bizonyára a Földiéhez) adni ; «de bővebb 
megfontolás után sokkal helyesebbnek és arányosabbnak 
látták», mint ők mondják, hogy Benedek Mihály szerkesz
tése mellett maguk készítsenek (díjtalanul) egyet. így kelet
kezett az a «Magyar Grammatika, melyet készített Deb-
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4 ELŐSZÓ.

reczenben egy Magyar Társaság» s mely Bécsben 1795-ben 
jelent meg. Ezt a grammatikát nevezi az irodalomtörténet 
Debreczeni Grammatiká-nak.

Mennyit vett át a debreczeni «Magyar Társaság» Földi 
«Nyelvkönyvéből, és mi az, a mit belőle elhagyott? Ez 
titok maradt, mert Földi munkája nem látott napvilágot. 
Kézirata a XIX. század elején Nagy Gábor, debreczeni 
szenvedélyes gyűjtő birtokában volt s az ő szivességéből 
akkoriban többen forgathatták. Kazinczy is többször köl
csön kérte tőle. 1804 február 21-ikén írja Kazinczy Nagy 
Gábornak: «A Földi Grammatikája is itt van. Ez-az Űré. 
Küldöm vissza.»

Nagy Gábor kézirat-gyűjteményét 1857-ben a Nemzeti 
Muzeum vásárolta meg. Volt benne többek közt egy sűrűn 
tele írt fűzet (121— 185. lapszámozással), melyet Mátray 
Gábor, a Nemzeti Muzeum akkori könyvtárőre így jegyzett 
b e : «Földi János értekezése a magyar versírás, példa
beszédek és közmondásokról. Cod. autogr. Sec. XIX. A. 
1801. E collect. Gabr. Nagy.»

Mátraynak nem tűnt fel, hogy a kézirat lapszámozása 
121-gyel kezdődik s hogy e szerint nem is egy teljes 
munkát jegyzett be, hanem csakis a második részét egy 
ismeretlen munkának. A hibás bejegyzésből kitűnik, hogy 
az első rész — Földi pályamunkájának grammatikai része — 
nem jutott a Nemzeti Múzeumba s 1857-ben már nem 
volt Nagy Gábor birtokában.

Hová lett?  Mixich Lajos, mikor a Földiről írt derék 
tanulmányához az anyagot gyűjtötte, nemcsak a Nemzeti 
Múzeumban, hanem a többi budapesti közkönyvtárakban 
sőt a debreczeni főiskola könyvtárában is hiába kereste a 
«Nyelvkönyv» első részét.

1909 április havában levelet kaptam Gulyás Károly 
tanár úrtól, a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár őrétől, mely-
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Iben arról értesített, hogy a felügyelete alatt álló könyv
tárban nem régiben egy 1504 c. jelzésű, ívrétnél valami
vel kisebb, 120 oldalas, papirkötésű kéziratra akadt, mely
nek belső czímlapján a következő felírás:

Magyar Nyelvkönyv 
avagy

Grammatika

olvasható. Ezután a czímlapból jókora darab ki van vágva 
és a helyébe ragasztott papírra más kézzel ez van írv a : 
<iIrta Földi János, a' H ajdú Városok Kerülete Physicussa 
és Orvos Doctor. . .  Ez a' Grammatika nyerte el a' Magyar 
Újságban feltett első jutalmat, melly állott 2 6  aranyból. 
A bevezetés «Ditső Magyar Nemzetem» megszólítással kez
dődik s a végén e dátum á ll: «Irám Szathmáron 1790. 
Esztendőben Bak Havának 15-ik napján». A munka tar
talomjegyzéke a következő: A ’ Nyelvkönyvnek tekintete 
1—100. §-ban; A ' Szórakosgatás 1—50. §-ban; végül A' 
Versírásról szintén 1—50. §. «Ezt az utolsó részt azon
ban — írja a könyvtárőr úr — itt hiába keresem, úgy 
látszik külön kötetben van meg valahol.»

Azonnal válaszoltam s elküldtem Földi 1789. február 
5-ikén Kazinczyhoz intézett leveléből az öt első sor hason
mását, hogy Gulyás úr megállapíthassa, vájjon a maros
vásárhelyi «Magyar Nyelvkönyv» csakugyan Eőldi sajátkezű 
irása-e? Az összehasonlítás kétségtelenül bebizonyította, 
hogy a marosvásárhelyi lelet valósággal nem egyéb, mint a 
Eőldi pályamunkájának, a mi eddig hiányzott belőle, az első 
része. A pályamunka kézirata tehát most már teljesen elő
került: 1-től 120. lapig a marosvásárhelyi Teleki könyv
tárban, 121-től 185-ig a Nemzeti Muzeum könyvtárában 
van. De vájjon hogyan került az első rész Debreczenből 
Marosvásárhelyre? E kérdésre is Gulyás Károly tanár úr
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szerencsés keze szerezte meg számunkra a választ. Q 
ugyanis a felügyelete alatt levő könyvtárban rábukkant 
Nagy Gábornak 1803. november 16-án Debreczenből gróf 
Teleki Sámuelhez, a könyvtár alapítójához intézett leve
lére, melyben Nagy Gábor elmondja, hogy «Néhai Doktor 
Földi János úr Magyar Grammatikáját, mellyet, a ’ Debre- 
tzeni Társaság az első jutalom ra méltónak ítélt és ar 
mellyet az Özvegy Nékem ajándékozott, én némely más 
nevezetes kézírásokkal együtt Excellentziádnak alázatosan 
ajánlom és jövő debretzeni vásárkor fel is küldöm.» Nagy 
Gábor tehát a kéziratot, mihelyt Kazinczytól visszakapta, 
elküldte gróf Teleki Sámuelnek Marosvásárhelyre, de nem 
az egészet, hanem csak a szorosan vett grammatikai részt. 
A verstani rész azután a Nemzeti Múzeumba ju to tt 1857-ben.

így már a kézirat hitelessége teljesen ki lévén derítve, 
indítványt tettem a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- 
tudományi Bizottságában, tenné lehetővé, hogy az eleddig 
ismeretlen s a magyar nyelvtudomány történetére oly fontos 
kézirat napvilágot láthasson. A bizottság indítványomat 
elfogadta s a kiadással Gulyás Károly tanár urat, a sajtó 
alá rendezéssel pedig Simonyi Zsigmond előadó urat 
bízta meg.

Legyen szabad végül a Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Bizottsága nevében köszönetét mondani 
gróf Teleki Samu ő Excellentiájának, a könyvtár-alapító 
Teleki dédunokájának azon szives készségéért, melylyel e 
munka közrebocsátására az engedélyt megadta.

A kinyomatás költségeit a Magyar Tudományos Aka
démia Irodalomtörténeti Bizottsága vállalta magára.

Budapest, 1911. január 20.
Szüy Kálm án

a M. Tud. Akadémi főkönyvtárnoka.
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D itio Magyar Nem zetem !

Bggy Magyar Nyelvkönyv jelenik-m jg előtted, önnön Nem
zeti Magyar öltözetében. Minden tfavargás, minden távolról 
való eleibekeriilés nélkül, egyedül tfak véghez vitt Munkámban 
előttem tartott okaimról, és egyenefen czélozott tárgyomról 
akarok én ez Elöljáró beszédben eggyűgyiien, nem fellengofön, 
eggy Magyar egyenefséggel, minél rövidebben jelentéit tenni. 
Tudniillik: e’ Nyelvkönyvet Magyarúl írtam : mert ez fzükfé- 
ges mólt elofzör és főképpen a’ Magyaroknak; azután az Ide
geneknek. Deák nyelven az Idegenek nem vennék hafznát; 
Német nyelven a’ Magyarok nem mindnyájan. Leginkább és 
legelofzör fzükségek vagyon moft erre a’ Magyaroknak, és ne
vezeteién az íróknak: mert ezek nem eggyeznek-meg az Iráf- 
ban, a’ nyelv ékefítéfében, pallérozáfában; főt ezek vétenek 
gyakorta a’ Magyarság ellen, a’ fzóknak hajtáfok ellen, az öfzve- 
rakáiok ellen, mellynek egyréfzrol oka az, mert sok nem is 
tudja, más réfzről, mert nintfen is honnan tanúlhafsa, magá
tól pedig elégtelen minden a’ találáfra, legalább a jól eltalá- 
láfra. A jó könyveknek meg-szerzőiekre, azoknak elolvafáfokra, 
mind azokból magok jobbitáfokra, és a hibáknak fel-fedezéfekre 
íok tehetetlen. Sok nem hiteti-el magával hogy hibázik. Innen 
a’ következik, hogy míg így törvény és mérték nélkül íroga
tunk, úgy megbŐviilnek a fok Eendetlensógek, annyi vétek léfz 
a ’ Hafonló következés ellen, hogy hova tovább mindenkor nehe
zebb nehezebb léfz azokat ki-irtani, és helyrehozni; és így, 
neveljük máfok előtt ’s magunk előtt is hamis vádját Nyelvünk 
régulátlan, egyenetlen, terméketlen, és Luk voltának. Ez pedig 
annyival vefzedelmesebb hiba, mennél nagyobb Személyek ejtik 
a ’ hibákat: mert alkalmatofságot adnak mátoknak a’ hibáknak 
mentétekre, és végre a’ tévedéfek Auctoritáft nyernek, meg-örö-
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ködnek, mint már is ez fzázfzor megesett. így pedig tudhatja 
kiki a’ helyeit, az ékeit, a’ ízükségeit; elbámúlnak Nyelvek 
bŐvíégén, ékeíségén, a’ kik ennek ízük és elégtelen voltán fok- 
ízor hitván és hazug íopánkodáiokat tettenek, és nem irtóznak 
annyira az íráltól. A’ Nyelvkönyv leginkább tudótoknak való. 
A’ Nyelvkönyv minteggy Próbakő, nem hogy abból valaki 
Nyelvet tanuljon, hanem a’ melly szerént viígálja a’ nyelvet. 
Nem is példa nélkül való dolog, valamelly Nyelvre ugyan 
azon Nyelven írni Nyelvkönyvet. Az ellő Görög Nyelvkönyv 
Görögül íratott, mint ama’ Chryzoloráíé, Theodorus Gázáé; 
és az ellő Deák Deákul. így a’ Gottschéd Nyelvkönyve Németül 
vagyon, mellynek rövidkéje azután sok Nyelveken kiadatott. Ha 
az ember idegen Nyelven Írna Nyelvkönyvet, és tíak törvényeket 
hozna, ’s mátokat jobbítani akarna, kinevettetnék minden tör
vény adáíaival. írni kellett ’s iráísal megmutatni, hogy nemtiak 
kellene Magyarul jól és helyeíen ízóllani, írni, hanem lehet is. 
Magának az írónak kell elébb magát jobbítani, önként foly 
azután és következik a’ mire akar venni mátokat. Igyekezze
nek az írók fzépen irni ’s tetszeni mátoknak.

Az Idegeneket a’ mi illeti, könnyű lész ugyanebből 6 nékiek 
fegitségekre lenni, könnyű kinekkinek önnön nyelvén eggy 
rövid kivonátát tfinálni ugyan ezen Nyelvkönyvnek.

Magyaréi írván a’ Nyelvkönyvet, az azzal járó Nevezeteket 
is Magyaréi ki-tettem, és e’ végre eggynéhány új nevezetekkel 
Nyelvünket is gazdagítottam. írhattam volna én is e’ fzerént: 
A primae coniugationis Verbum az, a’ mellynek az Infinitivufsa 
are ’s a t . :  de mitfoda ez kérlek, egyéb, hanem meg annyi hijá- 
notság eggy uj épületen, meg annyi tóit eggy új köntösön ? Te
hát siettettem azt az idó'-Pontját Nyelvünknek, mellyet elérni 
tíak ugyan tökélletefsége léfzen, hogy akármelly Tudományt 
fok idegenre fzorúlás nélkül elŐadhafson. Ha e’ Mesterségi Ne
vezeteket (: Technika:) Német nyelven kitenni is, érteni is 
mind meg lehet, miért ne lehetne ugyanazokat ki tenni ’s 
meg érteni Magyarul is ? Tfak bévétel és fzokás kívántatik hoz- 
zájok. Minden fzokatlan a’ mi u j ; de a’ fzokás, az idő és a 
vele élés végre azt nemtsak tűrhetové téfzi, hanem kellemetefíti
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is. Nem is uj fzók ezek, mert igaz és valófágos Magyar fo
lyamatok, vagy öfzvetételek; hanem tfak a velek élés és a’ 
dolgok mellyekre alkalmaztattak, egéfzen újak. Az e’ féle újítást 
eggy áltáljában kárhoztatni nem is lehet. Uj dolgok adódnak 
elő, mellyeket uj nevekkel fzükfég nevezni“ ’s régiekkel ki nem 
nevezhetjük, hanemha környiíl Írni és homályofitani akarjuk. 
A’ Név a’ dolgoknak nyelek, fülök, fogójok, mellyek nélkül 
velek nem élhetünk. Nints is miért ne nevezzük új nevekkel 
az új dolgokat, tfak hogy az, a’ Nyelv tulajdonához képeit, a’ 
Hasonlókból tett következés fzerént légyen. A Gazda ember ez 
Ö ekéje, fzekere, fzéruje, az ötvös, afztalos, tsizmadia ’s min
den Kézimiv, az Ő miifzerei körül fok különös nevezetekkel 
él, mellyekkel máfok nem élnek. A’ ki a ’ Bőltselkedés határait 
fzélesiti, a’ ki vagy valamelly Tudományt akar le Írni, vagy a’ 
terméfzetet annak titkaival ’s tökélletefségeivel akarja izéméin k 
előtt látható, ’s efmerheto fzínben fefteni, uj nevezetekre nem 
szorulna é, vagy ezen fzabadfágában meggátoltatnék e? eggyik 
lehetetlenfég, máfik méltatlanfág. De módot kell és határt itt 
is efmerni és fzükfégtelenűl femmit nem tenni. Új fzót for
málni, mikor máiképpen meg lehet, fzükségtelén; hanem ki 
kell keresni a’ gyökeres, tör’sökös, jó hangzáfú igaz Magyar 
fzókat, azoknak értelmeiket, ezekkel, ’s ezeknek folyamatjaik- 
kal s öfzverakáfaikkal kell nevezni míg lehet, az uj dólgokat 
is. Ez a’ Nyelvnek igaz pallérozáfa. Végre, ha ezekből fém telik, 
akkor kovátfoljon valaki uj fzókat, vagy akkor magyarofitfon- 
meg idegeneket.

De némellyek igen fokát kívánnak az e’ féle ma újonnan 
béhozott Nevezetektől, azt akarnák, hogy az olly Nevek egye
dül tsak azon eggy dologra határoztatott, máira nem alkal
maztató, és a’ dolgoknak terméfzetét egéfzen kifejező Neveze
tek lennének, azonban mégis újak ne lennének. Nem véfzik 
éfzre, hogy igen ritka fzerentfe az, nem véfzik éfzre, hogy 
akármelly Nemzetnek Nyelvében fok illy Nevezetek vágynak, 
vagy többnyire ollyanok, mellyeknek ha eredeteket tekinted,, 
igen kefkenyek azok, a’ dolgot ki nem fejezők, és hogy azután 
fzélefebbre ki terjefztettek, hogy jó és egyenefen ezt vagy amazt
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jelentő ízókká lettenek, mind azt egyedül a’ fzokásnak és vele 
éléinek kell tulajdonítani. Könnyű volna ezt példákkal akár- 
melly Nyelvben megmutatni, ha hoíTzaíok akarnánk lenni. Az 
illy ízokatlan újságon íelakadók függeíTzék fel tehát tsak addig 
ítéleteket, míg e’ könyvet eggyfzer által olvafsák: merem mon
dani hogy türhetobbek lésznek azok többfzöri olvafáíra.

Ezek fzerént Magyarul a ’ régi Magyar Nyelvet adtam elő 
tanítáíomban; de a’ mai ízlés fzerént is, de azt is előttem 
tartva hogy a’ Nyelvnek ékefíttetni, pallérozódni kell. E’ kettőt 
okofon mérfékeltem hogy a’ Nyelv’ terméfzete ellen ne vétfek. 
Olly tulajdonfágait akartam napfényre deríteni Nyelvünknek, 
mellyek terméfzetével is meg állanak, a’ Pallérozáft is fel véfzik, 
főt éppen arra valók; de el parlagofodtak, elfelejtettek, öfzve- 
zavartattak. E’ végre Nyelvünket önnön terméfzetében gondol
tam meg mindenütt, mint Afiai Nyelvet, távol minden Euró
paiaktól, mellyeknek tekintetekben gondoltatott fókáktól. Nyel
vünknek az Afiai és nevezetesen a’ ’Sidó nyelvvel való nagy 
eggyezófét fokán pengették régi Tudófaink közzül eleitől fogva 
fzájokon: de foha azt hafzonra nem fordították, fólia abból 
Nyelvünket nem tökélletefítették, tfak eggv Rendetlenfégnek 
(: Anomalia:) eltávoztatáfára is azt fordítani nem tudták, vagy 
eggy tökéletefséget ’s fzépféget belőle meg mutatni nem tudta- 
nak. Nem volt ez eddig egyéb hafzontalan hangnál, hogy Nyel
vünk Afiai nyelv, hogy a' Sidóval nagy eggyezése vagyon. 
A’ honnan már némellyek ebből tsúfos és roffz következéfeket 
is kezdettenek hozni, mint T. Rájnis Ur, a’ Kalaúzban 78. lev: 
De valljon mi következik ebből ? az e hogy Per támadván köz
tünk, Bíróinknak fogadjuk a Rabbinufokat, a’ ’Sidó czenkeket? 
’s a tb. Kalmár György ezt az eggyezéft abban állította, hogy több
nyire minden fzavamknak törsökeiket ’s eredeteiket ’Sidó, Kál 
déai, Siriai, Arabs, Perfa, ’s több Afiai nyelvekből akarta erő 
fzakoson ki frófolni. Eggy fzóval, igaz az felőle, hogy Ő a’ 
Magyar nyelvet úgy adta élőnkbe, mintha mindenféle nyelvek
ből öfzvezavart moflék vólna. Ez is hafzontalanfág, és utálfág. 
Sőt maga magának ellene vagyon Kalmár, mert a’ mit mond 
•«.’ Német és Tót fzókról: Ki vólna, úgymond, olly vélekedéfek
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költeményeikkel gazdag, ki azt merné állítani, hogy mi mind 
azon fzókat, mellyek a’ Németeknek és Tótoknak hangjaikkal 
eggyeznek, e’ fzomfzédainktól koldultuk volna? Prodrom. Pag. 200. 
Miért ne mondhatnánk fzinte azont a ’Sidó, Sirus, Káldea, 
Perfa, Arabs, ’s több más hangokhoz közelítő törsökökrŐI, vagy 
némelly jelentéfekrol is ?

Nem ezekben helyheztettem én Nyelvünknek a’ ’Sidó Nyelv
vel való eggyezését, és nem illy tsekély hafzonra, vagy mond
hatom, hafzontalanfágra forídtottam ugyanazt. A’ Rendetlenfé- 
geknek elhárítáJ'ok, az igaz törvényes rendnek kimutatáfa 
némelly változáfokban, Nyelvünk fzépfégének, hathatós jelenté- 
femek emeléfek; ezek voltak a hafznok kiváltképpen, mellyeket. 
én e’ Rokonságból fegitségre és difzre kÖltfönöztem. Meg mutat
tam ezt mindjárt betűinknek elofztásokban, hol a’ fzifzego és
szolgáló betűket nagy hafzonra külön fzakafztottam. Magán
hangzóinknak fzoros törvénnyel hoffzakra és rövidekre ofztá- 
sokban. Hangjainknak ’s betűinknek bovséges fzámokban. A’ v  
és j  egymáft gyakorta felváltáfoknak, ’s gyakor változáfoknak elő
adásokban. Az o, ú és o, ü végű fzóknak e’ végfő v által a’ minde
nek előtt gántfofkodó Rendetlenfég alól való kifzabadítáfokban. 
Máfsalhangzóinknak gyakor kettoztetéfekben. A’ fegíto Magán
hangzóknak felvételekben. A’ H betűnek terméfzetében. A’ Czik- 
kelyfzónknak igaz valófágának és termófzetének felfedezésében. 
A’ Hafonlításban. Az időfzóknak bovséges Formáiknak, a’ kettős 
idolzóknak fzép jelentéfeknek eloadáfokban. Szerte széllyel a’ 
Ragafztékokban, ’s többekben mind ollyanokban, mellyekkel 
vagy Rendetlenféget elháríthattam, vagy valamelly nevezetes 
ókefséget és könnyebbféget előadhattam.

Számtalan fok fzókkal vagy fzólláfokkal való hibás élést 
Nyelvünk terméfzetéből felfedeztem. Az elhatalmozott és nagyra 
terjedett közönséges éléft, a’ hol illy hibáfoak találtatik, erős 
okokkal kimutattam. Úgy mindazonáltal, hogy senkit fzemély 
fzerént meg nem támadtam és femmi e’ félével valóban nem 
is vádoltathatom.

A’ mellyek Nyelvünk ékefítésére, pallórozáfára és nagyobb 
tökélletesítéfére valók, azokat tfak tanátslás képpen javafoltam.
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.Ezeknek meg ítóléfeket, bévevéfeket, várom a' Nyelvnek palléro
zására ’s tökélletefítésére törekedő Tárfafágoktól, az olly Fő 
Személyektől, kiknek példájok könnyen mátokat is maga után 
ragad.

A’ Hazabeli Szóejtófeket öfzve fzedtem, azoknak különbfégei- 
ket elő adtam. A’ jó Folytatást törvényes és rendes végezetekre 
fzedtem, Példákkal meg mutattam. A’ Nyelv bovitéfére négy jó 
és hafznos kimeríthetetlen forrótokat nyitottam ; de még is min
den fepredékes, pofványos folyamatnak utat nem adtam, főt 
azoknak alkalmatlan, keverő folyamataikat eltorkolni igyekez
tem. Mindezekkel eggy jó és kivánfágunknak mindenben meg
felelő Szótár íráfra útat kéfzítettem.

Az egéfz Munkában mitfoda rendet követtem, mindeneket 
Imiképpen intéztem azon eggy Főpontról mellyrol minden nyel
vet fzükség nézni önnön terméfzetében, hoffzas volna előadni. 
Ezek a’ könyv’ Tekintetében, és az egéfz Munkában láthatók.

Mind ezekben ha bovséges és hoffzas voltam, gondolják 
meg azok a’ kik így ítélnek, hogy mégfem voltam elég hoffzas 
és bővféges azoknak, a’ kik Munkámban hijánofságot és fogyat- 
kozáfokat kerefni, vagy megmutatáfimban erofebb okokat fog
nak kívánni. Sokakon a’ hibás vélekedéfű gántfofok, kiknek 
Jzemvidékek (: horizon:) igen rövid, akadozni, gántfofkodni, 
zúgolódni fognak: de ezekre nézve azt kiáltom, a’ mi Nemes 
Hazánk gyakorta való Gyűléfeiben gyakran hallható: Protocol- 
letur, Irattafsék m eg! Hadd légyenek ezek irva; idővel meg 
fog igazittatni a’ boltfelTég a’ maga fijaitól.

Ha valameily élefebben látó Szemesek valami ollyaft véfz- 
nek éfzre iráfimban, mellyet tökélletefíteni, ’s nagyobb ékef- 
ségre, kedvefségre vinni lehet: ezek gondolják meg, hogy a’ 
Nyelv valamint nem eggy ember Nyelve, úgy nem eggy, hanem 
több nagy Elmék által mehet nagyobb fzépségre ’s tökélletef- 
ségre. Az illyeneket bizodalommal kérjük, hogy az e’ félét 
illendő egyenefséggel tudtunkra adni ne fajnálják, hogy azok 
öfzvefzedetvén, idővel a’ munka belolök tökélletefítteffék.

A’ Nyelvkönyvhöz a’ Vers írást is hozzáadtam: mert a’ mit 
Nyelvünkben építettem, ’s jó fundamentomra állítottam, nem
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akartam hogy ugyanazt Verf Íróiunkba bétíúfzott ’s moft gya
koroltató fok hibák által máfok le ontfák és el rontsák. A Vers 
íróinak fundamentoma minden nyelvben a’ Nyelvkönyv; a 
Nyelvkönyvnek a’ Nyelv természete; és ezek elválhatatlanúl 
egybeköttettek. Ezen építettem én is ennek Réguláit, törvényeit, 
mellyben is egyedül Vers iráfunk tökélletefitéfe, a’ jó  Ízlés és 
ezek által Nemzetünk ditfofége vólt fo tárgyom. Ebben az 
Országofon közmértékii fzókat nem Vers írói fzabadságnak, ha
nem Régulának tettem, azonkívül az igaz és hafznos Vers Írói 
szabadfágra két forróit nyitottam. Ebben is fém elébbi Vers 
íróinkkal fém fenkivel Pert inditani nem czélom. Nyelvünk .ter- 
méfzetéből folyó Vers íráft kellett elő adnom. Ha valaki eddig 
írt Verseivel marad is, azzal fém nem periek, fém ellene nem 
törekedem. Magát tollem megfértettnek fenki ne vélje, Nyel
vünk természetével pereljen, ha azt elhibázta. Ha pedig valaki 
olly egyenefséggel bir, hogy Mesterségének tökélletefségét eleibe 
tészi önnön fzeretetónek, ’s megefmért hibázáfinak jobbitga- 
táfihoz fog; nemzete nyelvéhez ’s ditfofégéhez való fzeretetét 
téfzi nyilvánfágofsá. Az ez után növekedendok pedig látni fog
ják a tökélletefebb utat.

Eggy szóval, mindeneket úgy írtam, hogy soha még Ham
vaim is ne fzégyenlhefsék a’ mit írtam ; de Nyelvem ’s Nemze
tem is foha ne fzégyenlhefse, a’ mit annak igaz eloadáfára ’s 
tökélletefitéfére kijelentettem.

Mennyit fog nyerni hafonlíthatatlan Nyelvünk, mennyit 
annak bővsége, fzépfége, jó hangzáfa, jó rendje, helyes változ- 
tatáfa és mindenekben uralkodó Hasonló következéfe, mennyit 
Vers iráfunk difzefsége, kellemetefsége, ha ez követéire vétetik; 
minden Nemzete Nyelvét okoson vi’fgáló, és buzgón fzerető 
Magyar örvendezve vallja meg, midőn tapasztalni fogja ebben, 
a Napkeleti Nyelveknek gyakor változtatott fzólláfaikat, mélly 
értelmeket, a’ jelentéfeknek különb különb erejeket; Az Anglus 
Nyelvnek méllysógét, a’ Francznak könnyű folyáfát, az Olafz- 
nak kedvefségét, a’ Németnek fontofságát, a’ Görögnek bó'vfé- 
gét, gyönyörufégót, és terméfzeti hangütéfeit, a’ Deáknak ékef- 
ségét és mindent, valamit a kényes ízléfű világ eggy Pallérozott
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Nyelvben kívánhat. Én pedig, ha ebben Nemzetemnek örömét 
’s helyben hagyását meg nyerhetem: többekre öíztönöztetem, 
és önnön Nemzetem ditsosége kívánásából ezentúl a’ Magyar 
Fúvésztudománynak hafonló meg jobbitáfához és ki dólgozáfá- 
hoz fogok, örvendezvén azon, ha Nemzeti Nyelvem ditsőfége 
előmozdítáfának, mellynek fzeretetével vér minden erem, leg 
kifsebben is efzköze lehetek. Irám Szatmáron. 1790. Efztendő- 
ben Bak Havának 15?k napján.
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§ n.
§ in.
$ IV.
§ v.

Kimondáfokról.

FŐ Eégulák.
A’ Magyarok Bómai betűkkel élnek.
Ezek előadatnak.
A’ Deák betűk a’ Magyaroknak nem is mind

§ VI.
§ VII.

fzükségefek, mind sem elégíégelek.
A’ Magyar betiiknek Izámok kipótolva. 
Ezen betűknek kimondáfok.

I I .  RéJ'z. A ’ Betűknek elofztásokról.

§ VIII.
§ ix.
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§ XI.
§ XII.
§ XIII. 
§ XIV.

FŐ Bégula.
A’ Betűk Magánhangzók és Máfsalhangzók.
A’ Magánhangzók előadatnak.
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Durvák és gyengültek, külön tárfafok.
Vágynak e és mellyek az igaz Foglalt hangok.
A’ Máfsalhangzóknak különb légeik Formájokra, 

Hangjokra, Szólgálatjokra nézve.

§ XV.

I I I .  Réfz. A  Hely esír á írói.

A’ Helyesírás miben áll.
§ XVI. FŐ Eágulák.
§ XVII. A’ magánhangzóknak Eéguláik a’ Helyesíráfban.
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§ xvm.
§ XIX.
§ XX.
§ XXI.
§ xxn.
§ XXIII. 
§ XXIV.

Az eggyes Máfsalhangzóknak réguláik.
A’ kettős Máfsalhangzóknak réguláik.
A’ nagy és apró betűknek réguláik.
A’ Folyamatoknak réguláik.
Az öfzvetett fzóknak réguláik.
Az egyenlő fzabáfú fzóknak megkülönböztetéfek. 
Az íráft ’s olvafáft különböztető jelek.

IV . tiéfz. Ä  különb különb Szó ejtéjékről.

§ XXV.

§ XXVI.
§ XXVII. 
§ XXVIII.

Különb, különb Szó ejtéfek vágynak a’ Magyar 
Nyelvben is.

Fő réguláik a’ különb, különb Szó ejtéfekben.
A’ Szó ejtéfbeli különbfég a’ Magánhangzókban. 
A’ máfsalhangzókban.

V. Réfz. A ' Betűknek elváltozájokról.

§ XXIX. 
§ XXX.

§ XXXI. 
§ XXXII.

FŐ Eégula.
A’ Folyamatfzók nem tartják meg mindenkor az 

eredeti fzóknak hoffzú jegyvonáfaikat.
A’ máfsalhangzóknak elváltozáfaik.
A’ máfsalhangzóknak kettoztetéfeik.

VI. Réfz. A ’ Befzéd réfzeinek elofztásokról és azoknak 
köztulajdonjágaikról.

§ XXXIII.
§ XXXIV.

§ XXXV.
§ XXXVI.

§ XXXVII.

A’ Befzédnek réfzei előadatnak.
A’ Befzédnek réfzei vagy Törsökfzók, vagy Ága

zatok.
A’ Törsökök eggy, vagy leg feljebb kéttagú Szók. 
A’ Magyar fzók tárfas hangú fzótagokon neve- 

kednek.
A’ Befzédnek réfzei Eggyes vagy Öfzvetett fzók.
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V LI. Eéfz. Ä  Gzikkelyfzóról és a’ Nembeli különb/égről.

§ XXXVIII. A’ két Czikkelyfzók előadatnak.
§ XXXIX. A’ Meghatározott Czikkely Izóval való élés.
§ X L .
§ X L I.

A’ határozatlan Czikkely Izóval való élés.
A’ nembeli különböztetés a’ Magyar Nyelvben.

§ X L II.
§ X L III .

V I I I .  E é f z .  Ä  N év fzó k ró l .

A’ Névfzók, és azoknak eloíztásaik.
A’ Névfzókban elő adatandó változtatáfoknak mód

jaik.
§ XLIV.
§ XLV.
§ X L V I.
§ X L V n .
§ X L V III.

Az Ejtegetés tlak eggy, mellynek példái.
Az Ejtegetés régulái a’ Magánhangzó végű fzókban. 
A’ máísalhangzó végű fzókban.
A’ röviditéft fzenvedő Ejtegetések.
A’ Rávető fzók, és azoknak tulajdonfágaik, vagy 

változtatáfoknak módjaik.
§ X L IX . 
§ L.
§ LL
§ LEL

A’ Hafonlítás eloadatik.
A’ rendetlen Hafonlítások.
A’ Hafonlítáfoknak Ejtegetéfeik.
A’ Rávető Szóknak eggynehány fzokott végezeteik 

és formáik.
§ L i l i .  
§ L IV .

A’ Sarkalatos fzámok előadatnak. 
Ezekből a’ Folyamati fzámláló fzók.

IX . Eéfz. Ä  fzófolytatáfról, vagy eredéfröl.

'§ LV.
§ LVI. 
§ LVII.

FŐ Régula.
A’ Szófolytatáfnak példái.
A’ kifsebbito fzók. (: Diminutiva. :)

§ Lvm.
X. Eéfz. A ’ Névváltó fzókról.

A’ Névváltó fzóknak elofztáfaik jelentéfekre, vagy 
mivóltokra nézve.

2*
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§ LIX. 
§ LX.

Minémufégekre nézve.
A’ Névváltó fzóknak ejtegetéfek.

§ LXI. A’ Bíráft jelentő Névváltó fzók az öfzveköttetéfben.

§ Lxn.
avagy a’ Bagafztékokkal, és azoknak reguláik. 

A’ harmadik fzemélly. Ragafztékjaiban a j  ré- 
gulái.

§ LXHI. A’ Ragafztékokban a’ Többes fzámot jelentő betii, 
i, annak régulái.

§ Lxrv. 
§ LXY.

A’ Ragafztékokkal való öfzvekötéfnek Ejtegetéfei. 
Némelly éfzrevátelek és jegyzéfek a’ Ragafzté-' 

kokról.

§ LXYI.

X I. Réfz. A z Idd fzókról.

Az idő fzók mik és azoknak törsökök.

I. Szakafz. A z Idd fzóknak elofztásaikról.

§ LXVH. Az idő fzóknak elofztásaik mivóltokra, vagy For- 
májokra nézve.

§ LXVIII. 
§ LXIX.

A; Szenvedő Formáról különöfen.
Az idő fzóknak különbfégek Származáfokra nézve

§ LXX.
és annak némelly példái.

Minémíifégre Eggyes vagy Öfzvetett idő fzók.

I I . Szakafz. A z Idd fzóknak tulajdonfágaikról.

§ LXXI.
§ Lxxn.
§ Lxxni. 
§ LXXIV. 
§ LXXV.
§ LXXVI.

Az IdŐfzóknak öt tulajdonfágaik elő adatnak. 
Az Idők elő fzámláltatnak.
A’ Módok elő adatnak.
A’ Hajtogatáfoknak fzámok meg határoztatik. 
Az Időknek formáltatáfaik.
Ez Idő fzóknak Hajtogatáfok: Vagyok, Léfzék.
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I I I .  Szakasz. A ' Rendes Hajtogatásokról.

§ LXXVII.
% LXXVHI. 
I  LXXIX.
§ LXXX.

Az Elfő és Máfodik Rendes Hajtogatás. 
Ugyanaz a’ gyengült Hangokban.
A’ Szenvedő formának Hajtogatáfa.
A’ mlvelheto és mívelteto Idő fzóknak példáik.

IV . Szakafz. A ' Rendetlen Hajtogatásokról.
§ LXXXI. A’ Rendetlen Hajtogatáfok elő adatnak és az elfő

nek példája.
§ LXXXII. A’ másod rendbéli rendetlen Hajtogatás.
§ LXXXIH. A’ harmad rendbeli rendetlen Hajtogatás.

V. Szakafz. A ' Személytelen és Fogyatkozó Idő' fzókról.
§ LXXXIV. A’ személytelen Idő fzók.
§ LXXXV. A’ máfodik fzemélyre efo elfő fzemély.
§ LXXXVI. A’ Fogyatkozó idő fzók.
§ LXXXVIL A’ Kétfzeres Hajtogatás.

X I I .  Réfz. A  közlő fzókról.
% LXXXVIII. A’ közlő fzók mik?
§ LXXXIX. Azoknak fzámok, jelentétek, változtatáfok.

§ XC,
§ XCI.
§ XCIÍ.

X I I I .  Réfz. A ’ Határozó fzókról.
A’ Határozó fzók mik?
Azoknak elofztások fzármazáfokra nézve. 
Jelentéfekre nézve.

X IV . Réfz. A z  ElÖzgetÖ és követgeto Szókról.
§ XCIII. Az ElŐzgetŐ és követgeto fzók mik?

XCIY. Az ElŐzgetŐ fzók elő adatnak.
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§ XCY.

§ XCVI.
§ XCVII. 
§ XCVIII.

XCIX.

§ 0.

§ I.
§ n.

§ m .

§ ív.

§ v.

§ VL

§ v ii.

§ vili. 
§ IX.
§ X.

A’ követgeto fzók Elválhatok és Elválhatatlanok, 
mindazok elő adatnak.

Az elválhatók a Ragafztékokkal.
A’ név fzókkal.
Az elválhatatlanok a Ragafztékokkal és Név fzókkal.

X V . Réfz. Fuzögeto Jzóhról.
A’ FiizögetÖ fzók mik, és mellyek?

X V I. Réfz. A ’ közbeveto fzókról.
A’ közbevető fzók mik és mellyek?

A’ Szórakofgatás.
A’ Szórakofgatás mi?
A’ Szórakofgatáfnak két Fenékkövei.

I . Réfz. A ’ Czikkeltjfzó Rakofgatáfáról.
A’ meghatározó Czikkely fzó mitfoda fzóknak té

tetik elejekbe.
A’ meg határozó Czikkely fzóra mikor nints 

fzükség ?
A’ Czikkely fzó hol tétetik az Öfzveköttetett fzók

nak elejekbe ?
A’ Határozatlan Czikkely fzóval való élés.

I I .  Réfz. A ’ Névfzóknak Rakofgatáfok.
A’ névfzóknak Rakofgatáfokban mik adatnak elő?

I. Szakafz. A ' Főnevekről.
A’ vezeték, kerefzt’ és TifztelŐ nevekkel élés.
A’ Főnév Főnévvel.
Az eggy fzóvá válható Főnevek.
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II . Szakafz. A ’ Rávető fzókról.

§ XI. A’ Rávető fzók a’ Főnevekkel.
§ XII. Kitfiny és Kis között való különbség.
§ XIII. A’ kettős rávető fzókkal való élés.
§ XIY. Némelly különös KövetgetŐ fzókat kívánó Rávető

fzók.
§ XV. Á  valóból formált öfzvetett Rávető fzók.
§ XVI. A’ Hafonlító gráditfnak rakofgatása.
§ XVII. A’ Meghaladó gráditfnak rakofgatáfa.

I I I .  Szakafz. A ’ Számláló fzókról.

§ XVIII. A’ fzámláló fzóknak Rakosgatáfok.

I I I .  Réfz. A ’ Névváltó fzóknak Rakofgatáfok.

§ XIX. A’ Névváltó fzóknak közönféges rakosgatások.
§ XX. A’ Névváltó fzók a’ Ragafztékokkal.
§ XXI. Némelly nem tulajdon Névváltó fzóknak réguláik.

IV . Réfz. A z  Idei fzóknak Rakofgatáfok.

§ XXII. A’ Kiható és kinemható Mívelő idő fzók külön- 
böztetéft kivánnak.

I. Szakafz. A ' kiható és kinemható mívelő idő fzókróL

§ XXIÜ. Mikor élünk kiható Mivelő idő fzóval ?
§ XXIV. Mikor kinemhatóval ?

I I . Szakafz. A ' Nevezd efet rakofgatáfa az idd fzókkal.

§ XXV. A’ Nevező efet mikor tétetik, vagy nem tétetik a’ 
fzemélyes idő fzókhoz.
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§ XXYI. Vagyon, van, vágynak, vannak, hol hagyatnak el ? 
§ XXVII. Hol tétetnek-ki ugyanazok ?

I I I .  Szakafz. Ä  Bíró efet rakofgatáfa az idofzókkal.
§ XXVIH. A’ Bíró efettel az időfzók mellett mikor élünk ?

IV . SzakaJ'z. Az Adó efet rakojgatáfa az idő fzókkal.
§ XXIX. A’ Rávető fzók, Személyes, Mívelő, Szenvedő, 

Személytelen idő fzók éz Közbevető fzók Adó 
efettel.

V. Szakafz. A ’ vádoló efet Rakofgatáfa az idofzókkal.
§ XXX. A’ vádoló efet hol tétetik az idő fzókhoz.

VI. SzakaJ'z. A ' Hívó efet Rakofgatáfa az idő fzókkal.
§ XXXI. A’ Hívó efettel hol és miképpen élünk?

V II. Szakafz. A ' Parantfoló és Foglaltató Módoknak Rak.

§ XXXII. A’ Parantfoló Móddal miképpen élünk?
§ XXXIH. A’ Foglaltató Módot mitfoda fzólláfok kívánják?

V III . Szakafz. A ' Határozatlan Módnak rakofgatáfa.
§ XXXIV. A’ Határozatlan Módnak rakosgatása.

IX . Szakafz. A z öfzvetetl Idd J'zóknak rakofgatáfaikról.

§ XXXV. Az Öfzvetett idő fzóknak két nehezítő különbfégeik.
§ XXXVI. Az öfzvetett idő fzóknak jelentéfekben való különb-

fégek.
§ XXXVII. Az öfzvetett idő fzók mikor fzakafztatnak el egy

mástól ?
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V. Béfz. A  Közlő jzóknak Rakosgatáfok. 

§ XXXVIII. A’ Közlő fzókról közönféges Régulák.
§ XXXIX. 
§ XL.

A’ ván, vén Közlő fzónak különb különb értelme. 
A’ va, ve Közlő fzónak különb, különb értelme és 

hafzna.
§ XLI. 
§ XLH.

A’ több Közlő fzók elő adatnak.
Az idő fzóknak fzeméllyeik Közlő fzó gyanánt.

VI. Béfz. A ' Határozó Jzóknak Bakofgatáfok.
§ XLm. A’ Határozó fzókkal való élés és rakofgatás.

V II. Béfz. A ’ KövetgetÖ fzóknak Rakofgatáfok.
§ XLIV. A’ követgeto fzóknak helyes elofztások a’ velek 

éléire nézve.
§ XLV. Közönféges és magános éléfek azoknak, mellyek- 

kel felelünk e kérdésre : Hova ?
§ XLVI.
§ XLVH. 
§ XLVm.

Azoknak, mellyekkel felelünk e kérdésre: Hol ? 
Azoknak, mellyekkel felelünk e kérdésre: Honnan l 
A’ tárfatlan Követgeto fzóknak réguláik.

V III .  Béfz. A ’ FuzögetÖ fzóknak rakofgatáfok.
§ XLIX. A’ Fiizögető fzókkal való élés.

IX . Béfz. A ' közbeveti')' fzóknak Rakofgatáfok.

§ L. A közbevető ízókkal való élés.

§ I.
% II.

A’ Vers irás.
A’ vers irás mi?
A’ Vers irás ma a’ Magyaroknál háromféle: Hang- 

mértékes, Végezetes, és Kétfzeres.
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§ III.
§ IV.

1. Béfz. A ’ Hangmértékes Versekről.

A’ hangmértékes Vers mi, annak Históriája.
A’ hangmértékes Versekben mellyek az eloada- 

tandók?

I . Szakafz. A ' fzótag oknak HangmértékjekrÖl.

§ v. A’ Hangmértékekre közönféges Régulákat adnak 
a’ Magánhangzókban a’ jegyvonáíok, a’ Máf- 
salhangzókban a’ helyheztetés.

§ VI.
§ VII.
§ VIH. 
§ ix .

Közönféges Régulák a’ Magánhangzókban.
A’ Máfsalhangzókban.
A’ H  betűről különösen.
A’ Hangmértékekre különös Régulákat adnak a' 

Szóvégek és a’ Folyamatok.
§ x.
S XI.
§ XII.
§ XIII. 
§ XIV.
§ XV.

A’ Szóvégek különös réguláik a Magánhangzókban. 
A’ Máfsalhangzókban.
A’ Folyamatok különös Régulái elő adatnak. 
Némelly Toldalék Régulák.
Az Orfszág fzerte közmértékű fzók.
A’ Versirói Szabadság.

§ XVI.

I I .  Szakafz. A ’ Vers lábakról. 

A’ Vers lábak előadatnak.

§ XVII.
'§ xvm.
§ XIX.
§ XX.
§ xxi;
§ XXII.

I I I .  Szakafz. *A’ Versekről.

A’ verteknek különb különb elofztáfaik.
A’ fzöko Verfekrol.
A’ Perge Vériekről.
A’ Rövid és HoíTzú lábakból való Verfek. 
A’ Pörgő lábakból való verfek.
A’ Doboló lábakból való verfek.
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§ X X n i .  Elegyesebb lábú verlek.
§ XXIV. Némelly ellenkező öfzvetett lábakból költ versek 
§ XXV. A’ SzómetfzésrÓl.
§ XXVI. Közönléges Széplégeik és hibáik a’ verteknek.

11. Réfz. A ’ Végezetes VerfekrÖl, avagy a’ Ritmusról.

§ XXVII.
§ XXVIII. 
§ XXIX.
§ XXX.

A’ Yégezetes vers mi?
Ennek réguláinak fundamentoma. Históriája.
A’ nálunk gyakoroltató farkok.
Megválafztások a’ jobb és fzebb tarkóknak, és más 

Régulák.
§ XXXI.
§ XXXII. 
§ XXXIH. 
§ XXXIV. 
§ XXXV.

A’ Rendek fzótagjaiknak fzámok.
Az eggyezo Rendeknek fzámok.
A’ fzokottabb Verteknek példáik.
Ezeknek különb, különb Párofitáfok.
A’ Versmetfzés, avagy megfzakafztás a’ hoffzú ren

dekben.
§ XXXVI. A’ Nyugvó pont ugyan azokban.
§ XXXVII. A’ Tizenkét ’s több tzótagos vertek.
§ XXXVIII. Közönféges fzépfégeik ’s hibáik az illy verteknek.

I I I .  RéJ’z. A ’ kétfzeres VerfekrÖl.

§ XXXIX. A’ kétfzeres vertek mellyek?
§ XL. Ezeknek réguláik és példáik.

IV . Réfz. A ’ Verstudománynak elofztása.

§ XLI.
§ XLII.
§ XLHI. 
§ XLIV.

A’ Verstudománynak elofztása.
A’ Verstudománynak tárgyai e két fo ofztás fzerént. 
A’ mefék, Poétái befzéllgetések. Románok.
A’ Páfztori, CzimzŐ, FeddŐ, Oktató Versmiv, és 

Alagyák.
§ XLV. A’ lantos vers miv.
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§ XLVI.
§ XLVH.
§ XLVm. 
§ XLIX.
§ L.

A’ Vitézi vers vagy Epopeia (: Heldengedicht:). 
Az Eggyütt befzéllgetéfek, és Levelek.
A’ Nézőjátékok, Vígjátékok.
A’ Szomorú és Énekes játékok.
A’ Verfezetek és azoknak elnevezéfeik.

Toldalék.

A’ Magyar Példabeízédek és Közmondáfok Vériekben.
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§. I. A’ Nyelvkönyv az igaz olvafáfra, helyes iráfra és; 
jól fzólláfra vezető tanítás valamelly Nyelvben.

Jegyzés. Az igaz olvafáft tanítja 1st A ' betűknek alkal
mas jó  kimondáfok, (: Orthoepeia:). Ezt elő adjuk az 18 
Réfzben.

2™- Minden Jzónak vagy Jzótagnak illendő Hangmértéke 
(: tonus, accentus, quan titas:). Ez a’ Réfz mondatik Hang- 
mérfékléfnek (: Profodia:). Erről a ’ II, IV, V. Réfzekben 
alkalmaíint fzóllunk.

Ölzveíéggel elő adattatik pedig a Vers írásban, (:Poósis :) 
mellynek mindenütt szerte ízóllyel fundamentomit vetjük.

A ’ Helyesírás (: Orthographia:) a I I I .  Réjzben nagy réjzévt 
öfzvefzedegettetik; mindenütt pedig mutogattatik.

A ' jól J'zólláft tanítja  iíA A ’ magános jzóknak, vagy a 
Befzéd réfzeinek igazán, az o eredetek fzerént formáláfok, 
értéfek,változtatgatáfok. Ez neveztetik eggy fzóvalszófejtege- 
téínek (: Etymologia:) melly leg nagyobb rélzét télzi a 
Nyelvkönyvnek.

201; A ’ Befzéd réfzeinek egymáfsal való ÖJ'zvefzövéfek, hogy 
egéfz fzólláfokat légyének. Hz neveztetik Szórakofgatáfnak 
(: Syntaxis:). Mindezekben a’ legillendőbb és alkalmatoíabk 
rendet fogjuk követni.

I. Réfz. A’ Betűknek Nemekről, Számokról, Rendekről 
és kimondáfokról.

§. II. FŐ Régulák:
18- A ’ Nyelvet a’ Bendetlenfégektói (: Anomalia:) valameny- 

nyire tfak lehet, annyira kell tifztitani.
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2. Ä  Nyelvet, valamennyire tjak lehet könnyíteni kell.
3. Ä  Nyelvet a’ hol és a’ miben lehet, ékefiteni kell.
4. A  ’ Nyelvkönyvet kell a’ Nyelvhez alkalmaztatni, nem 

pedig a' Nyelvet a’ Nyelvkönyvhöz, még pedig idegen Nyelv
könyvhöz.

5. A’ betűket a’ Tanúlóknak terhekre ’s unalmokra ízük- 
íégtelenűl fokafítani és fzaporítani nem kell.

§. III. A’ Magyarok, ezen eredetére nézve Afiai, mólt 
pedig Európának Déli rélzében lakozó Nép ma, iráfaikban 
valamint a’ Franczok ’s Anglusok is Eómai vagy Deák 
betűkkel élnek.

Jegyzés Rm Hogy a’ Magyaroknak is hajdan tulajdon Be- 
tiijeik voltának légyen, mellyekkel Afiai módra az iráft jobb
ról kezdvén] balra mentenek, mindeneknek közönféges véleke
dések. Nem is hihető, hogy eggy egéfz Nemzet annyi Száza
dokon által iráfnak neme és módja nélkül lett volna.

Menander Protector Görög író írja, hogy a’ VI. Százban 
a’ Törökök Mhagánjok Difabulus, Igúriából faját Scithiai Nyel
ven írott Levelet küldött II. Jiistinianushoz, Konstanczinápolyi 
Tfáfzárhoz, pedig ugyan azon követek bizonyítják, hogy az 
Avarefek o nékiek vér fzerént való Rokonok és atyjokfiai, a’ 
Lonnan következik, hogy ezen betűk Ő velek is közök lehettek.

A’ Nagy Graduálnak kiadója, melly nyomtattatott Gyula 
Eejérvárott 1636ban, Foliántban, fókáknak egyenetlen ’s hibás 
iráfaikról panafzolkodván az Elöljáró befzédben, igy fzóll: 
’’Nem volna talám jobb, mint az minnen faját régi ös betűink
kel élnénk, a mellyekben mindenre kiváltképpen való betűk 
vágynak, és azok fzerént az iráfban egymáftól nem különböz
ethetnénk, melly betűk még nálunk jelen vágynak; de félő hogy 
el ne temetodjenek lafsan, lafsan ; melly bizony kár ’s fzégyen 
léfzen minékünk, hogy a’ mi Eleinknek betűik a’ mi gondvife- 
letlenfégünk miatt vefznek-el. Jele, hogy azoknak Virtusaiktól 
elfajultunk.” Ezen betűket elő is adja Bél Mátyás azon köny
vében, melly neveztetik: Exercitatio de vetere Litteratura
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Hunno Scythica. Lips. Armo 1718 4. Lásd ezen betűknek 
hoílzafabb Hiftóriájokat T. Dugonits’ Etelkájának II. Könyv 
1788. 19. Jegyz. 295. ’st. lev.

2sr Miért vették pedig fel elébb ugyan a’ Gothus, azután 
a’ Deák betűket, elhagyván a’ magokéit, fefzegetni nem az 
én dolgom. Hihető dolog, hogy a’ megtéritéfben a’ Magya
roknak első Apostolaik nem tudván (:a mint máiképpen nem 
is lehetett:) azoknak Nyelveket, az Egyházi kötelefségeket Ő 
nálok is Deák nyelven vitték véghez, Deák nyelven tanítot
ták oktatták okét, azon Nyelven Írott könyveket adtanak ol- 
vafáfra kezeikbe, és azon Nyelven íratták okét, mellynek jelei 
e’ Nyelvben még mai is kitetfzok, úgymint a’ mellyben az Egy
házi és fzent dolgok körűi való Nevezetek ma is nagy réfzént 
Deák Izóra mutatnak, mint Templom, óltár, fzent, Sákramen- 
tom, Testamentom, prédikálni ’s a’ t. Láld Matth. Belii Instit. 
Ling. Germ, in Prsef.

3°L Ezen idegen betűknek béhozáfok némelly tekintetben 
boltfnek és hafznofnak ítéltethetik; mert ez által nem tfak 
az, hogy azon Európaiaknak alkalmatlan és fzokatlan íráfnak 
nemétől megfzabadúltak, melly fzerént szemeiket ’s kezeiket 
jobbról balra kellett hordozni: hanem a több Európaiakhoz is 
közelebb járultak, és akár Nyelveknek megtanulását, akár írá- 
íaiknak megefmeréfeket könnyebbítették. De valaminthogy nints 
boldogság hijja nélkül: úgy a Magyarokra nézve nintsen e’ do
log minden alkalmatlanság nélkül. Mert hogy mind e’ mái 
napig Betűinknek fzámokban még nagyobb Tudóíaink is meg 
nem eggyeztek, hogy fok eggyes hangokat, eggyes, kettős, hár
mas jegyvonások, vagy kettős betűk által kell kifejeznünk, hogy 
mind e’ mái napig bizonyos és közönféges íráfnak módja, és 
ugyan azon hangnak egy ugyan azon jel által kitétele fel nem 
állott, és közönfégefsé nem le tt : mind azt ezen idegen betűk 
felvételeknek tulajdoníthatjuk

§ IY. Ezen Deák Betűknek fzámok mindenestül 25. úgy
mint, Öreg betűk: A, B, G, B ,  E, F, G, H , I, K, L ,  M, 
N, 0 , P, Q, B, S, T, U, X , Y, J, V. Apró betűk: a, b,
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c, d, e, f ,  g, h, i, k, l, m, n, o, p. q, r, s, t, u, x, y , 
z, j, v.

Jegyzés. A’ Deákok e’ hufzonöt betűkkel minden fzavaikat 
kifejezhetik : de a Magyar, úgymint Afiai Nyelv, minthogy fely- 
lyebb bovölködik hangokkal, mint-fém ennyi betűkkel elégfége- 
fen leírathatnék, innen ezen betűket pontokkal, vonáfokkal, 
több betűknek egybefoglaláfokkal eleitol fogva fok képpen kü
lönböztették, hogy ezek a’ Magyar hangoknak kifejezéfekre elég- 
fégefek lehefsenek, mellyben is midőn a’ fzükségre, könnyiifégre 
és az egyfzer felvett törvénynek állhatatos megtartására nem 
mindenek vigyáztanak egyaránt: ebből a’ zavarodáfnak meg- 
lábolhatatlan özöne fzármazott, mint alább meg fog tetfzeni 
(: Láfd V. §. 1. Jegyz. és VII § 3, 6, 7, 9, 10, 12 fzám:).

§. V. Ezen Deák betűk tehát hogy a' Magyaroknál igen 
fokra ne fzaporodjanak, egyfelől mindnyájan nem is szük- 
fégefek; más felöl mindnyájan is magokban nem elégfé- 
gei'ek.

Jegyz. Im Mivelhogy vágynak ezek között ollyanok, a’ 
mellyeket vagy más jegyekkel jegyeznek a’ Magyarok, vagy fog
lalt betűk lévén, részenként téfznek ki: látni való, hogy mind 
e’ két rendbeliek a’ Magyarok Abc-jekbol el maradhatnának, 
úgymint:

a) Szükfégtelenné tették magok a’ Magyarok a' C betűt, 
és ma magánofon vele nem élnek. Mivel ez a’ Deákban gya
korta úgy hangzik, mint k : a’ Magyarok is ezzel eleinten, 
k-t jelentettenek, mint emberec, ackor, de már ezt is elhagy
ták. Ezen hangnak pedig kitételére, melly vagyon a’ Deákban 
az e, i előtt, mint ce, ei, az lett közönfégeíTó, hogy az eggyes 
C betű helyett, mind az írókat, mind a’ tanúlókat illy kettős 
betűkkel terhelnék: ez, vagy tz, mellyben még máig is két
felé haboznak, hogy mellyik fzükségefebb ’s igazabb. — Ezen 
betűt ugyan, minthogy ennek hangja a’ Magyaroknál is kö- 
zönféges, nem kell vala megvetni, vagy toldozni, fóldozni, 
mert ha a’ Deákoknál két képpen hangzik is : a’ Magyarban
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egy örökös regula megállíthatta volna, hogy olvaftafsék min
denkor úgy; mint ezekben ce, ci. Tanátfos dolog volna tehát, 
vagy a’ G7-t magánofon viffzahozni és felállítani, a’ melly leg 
jobb, mivel ezen kivúl is igen fok a’ foglalt betű, vagy ha 
azt nem, ós tfak ugyan foglalt betű tetfzik, azoknak kedvek
ért, kik az ujitáfokat nem fzeretik, hogy betűinknek fzámok 
is fziikfégtelenúl ne fzaporodna (II. §. 5. Eég.) legalább eggyiken 
megállapodni: a Cz-1 állhatatofon felvenni, megtartani, hogy 
igy A b c-énknek is Neve, ’s betűinknek rendje ne változna 
és a’ tz-t kiobíitolni, minthogy a’ t-nek úgy is elég ijas fias 
toldalékjai maradoak. (: Láfd alább 2. fzám. ’s a’ t . :)

ß) Q. Minthogy ezen betű után a’ Deák Nyelvben min
denkor u vagyon, és ez mint v úgy mondatik-ki: nyilván 
vagyon, hogy ezek eggyütt k-v-re ofzolnak, melly betűknek 
öfzveérkezéfek mivel sohol a’ Magyaroknál nintfen: valófág- 
gal ezen betű nélkül a’ Magyarok ellehetnek, és ha hol idegen 
fzók találkoznak, azokat kifejezhetik k ós v-vel, mint kvártély.

y) X. E’ nélkül is bátran ellehetnek a’ Magyarok, mivel 
elofztatván k—s-et téfznek, mellyek a’ Magyaroknál nem is 
találkoznak, hanemha idegen fzókban, nem is mondatnak-ki 
máiként, hanem két különös magánhangzókra (: vocalis :) vitetve, 
mint Tak-sa, nem Taxa, valamint a’ Magyar fzók is : vak-ság, 
fek-fzik, ’s a’ t.

d)  Y. Ez is magánofon femmi helyet nem talál a’ Magyar 
betűk között, holott pedig igen alkalmatofon felvétethetett vólna 
azon hangért, mellyet jelentett a’ Görögöknél, a’ kiktől is ere
deti ezen j egy, tudniillik v, vagy ü. De mivel ezen ú hang elfő 
íróinktól úgy tartatott, mint e’ két magánhangzókból fzármazott 
foglalt hang (: Diphtongus :) eu : amaz, hogy haszna vehetetlenííl 
ne maradjon : eme’ betűk mellé pótoló betúiil adatott, g, l, n, 
t, hogy ezekkel egybeenyveztetvén, velek eggy lágyabb hangot 
tenne. (: Láfd alább VII. §. :).

Innen ez fém magánhangzó, sem máfsalhangzó (: confonans :) 
hanem tfak pótoló betű, melly a fellyebb irt betűkhöz adód
ván, azoknak hangjokat lágyítja.

2ün Mindnyájan is magokban nem lévén elégfégefek a
3Földi: Magyar Nyelvkönyv.
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betűk a’ Magyar hangoknak kijelentéfekre, pontos és kettős 
betűket is formáltak. Hlyen pontos betűk az ö ü.

Ezeknek ’s a’ több Magánhangzóknak is hoffzú, vagy rö
vid jegyvonáfaikat (: Láfd alább XI §.:). Illyen kettőből öfzve- 
foglalt betűk pedig: gy, ly, ny, ty, ts, fz, és némellyek fzerént 
zs. Ezekhez járul a’ ez, mellyet én ezen íráfban követek, a’ 
magános C felvételét valamelly egéfz Tárfafágtól várván.

§. V I. A ’ fzükségteleneket elhagyván, a’ Pontos és kettős 
betűket önnön helyeikre el rendelvén, léj'zen a’ Magyaroknak 
3 0  betüjök, A , B, Cz, D , E , F, G, Gy, H, I, K , L , 
Ly, M, N, Ny, 0 , Ö, P , R, S, Sz, T, Ty, Ts, U, Ü, Z, 
J , V. Ugyan ezek az aprókban.

Jegyz. lük- A’ Magánhangzókat azért hogy moft hoflzak, 
majd rövidek, mindannyifzor különös betűknek irni ’s fzám- 
lálni helyesnek nem ítéltem. Á  ki ezeket is különös betűknek 
akarja venni, hét rövid magánhangzó tetetvén a' hét ho ffzú - 
hoz, léj'zen a' Magyaroknak mindöfzve 37 betüjök.

2or A’ zs betűről különöfön láfs alább (: VII. §. 12. fzám :).
3on A’ Ds, és Dz foglalt betűk nélkül nem fziikölködünk, 

mert ezek vagy idegen, vagy igen kevés fzókban fordúlnak- 
elo, és a’ két különböző betűk magok saját hangjokat min
denkor különösön megtartják, mint hand-sár, Dfida, bod-za, 
mad-zag. Láfd Tfétfi Observat. Orthogr. és Rájnis Kalauz 
103. lev.

§. VII. Ezen betűknek terméfzeti hangjokat vagy kimon- 
dáfokat meg-tanúlhatni im e’ következendokből:

lét Ez Magánhangzóknak kimondál'okat a, e, i, o, u, ö, 
ü láfd alább (: X, XI. § :).

B, D, F, M, P, R, mindeneí'tűl úgy íartatnak-meg, 
és úgy mondatnak-ki, valamint a’ Deákoknál, nem pedig 
úgy, mint a’ Németeknél, kik a' B  helyett P-1, a’ D  he
lyett T-1, a’ G helyett K-1 ’s a’ t. mondanak. A’ Magyar, 
még a’ köz Parafzt is tifztán és a’ maga mivoltában mondja 
ki a’ betűt.
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o ~  G. a’ Magyarban két képpen hangzik, ellőben magá- 
nofon, mint ezekben : Gál, gém. ’s  a’ t. Ezen tifzta vagy 
vagy kemény hangot akarván ki fejezni az elfő Magyarok, 
illyenkor a g után h-t tettenek, m int: megh, Balogh, ’s a’ t. 
De ez l'zükfégtelen fzaporítás (: Láfd alább 4 íz. ß :). Ugyanez 
az y-nal meg lágyítva hangzik, Gy, melly a G és J  között 
való hang, és ha a Deák betűkből telt vólna, különös jelt 
vagy formát kívánna. Ezen hang meg-tetfzik e’ következő 
fzókban :

ágy, légy, így, hogy, úgy, völgy. űgy„ ism ét: 
gyárt, gyek, gyík, gyom, gyúr, gyöngy, gyűr.

Jegyz. Ezen íágyabb hang fok változáfokon ment által 
míg végre eme’ betűkben meg-állapodhatott: Gy. Eleintén 
írták : g’, g, gi, gj, dj, mint p. o. hog’, bog, bogi, hogj, hodj. 
végre : bogy.

Talám alkalmatofabban is tették vólna ki ezen hangot dy- 
nal, hanemha fok idegen fzókban eredete g-bol vólna mint: 
Eva/ngyéliom, Angyal ’s a’ t. Dj-vel pedig mint Kalmár György 
tette, azért nem alkalmatos, mert ezen betűk ha eggvüvé ér
keznek, kettős gy hangot adnak, mint adj, hogymár agygy. 
(: Láfd alább XXI §. :)

■í'5i H. Mint más egyéb efmeretefebb Nemzeteknél is, a’ 
Görögökön kívül, a’ H  betű fzámba mégyen, és különös betű 
formával jeleltetik: úgy mi nálunk is a’ H  valófágos betű, 
máfsalhangzó betű, főt igen különös és erofzakos, vagy mint 
a’ ’Sidóknál, Torokból mondatandó, és e’ fzerént azon tör
vényeket tartó máfsalhangzó, mert

a) Ámbár mi akármelly máfsalhangzókat Nyelvünkben 
gyakran meg kettoztetünk, a’ 7Z-t mindazonáltal foha nem 
kettoztethetjük. Nem találjuk egéfz Nyelvünkben, hogy vala- 
melly eredeti fzónkban ez kettoztetve vólna (: a’ Czikkely fzóról 
láfs alább, XXXIX §. :).

ß)  Ki tetfzik ennek keményfége kiváltképpen abból is, hogy 
ez, a’ mi kényes, lágy és kellemetes Nyelvünkben, a’ nehéz

3*
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kimondáfnak eltávoztatáfáért eggy máfsalhangzóval is nem 
eggyefittetik; mert látjuk ugyan régi könyveinkben a’ g és t 
mellé tóldva, m int: megh, Horváth, ’s a’ t., de ezt tfak régi 
könyveinkben, ’s azokat majmoló írásokban látjuk, folia fzóval 
Nemzetünkben nem halljuk, melly is a’ régieknél fzármazott 
a’ G nek, és I'-nek, máfszor az y által meg lágyíttatott különb
ségének kijelentéfére. Mi nálunk a’ H  mindenkor a’ fzótagnak 
(: Syllaba:) vagy legelején vagy legvégén magánofon vagyon, 
az elején mindenkor erőfen kíván hallattatni, de a’ végén, igaz, 
hogy alig tetszik-meg: Tfeh, tereh, juh, rüh.

5ói K. Ez úgy hangzik mint a’ Görögöknél a’ k, és a’ 
Deákoknál a’ ca, co, Cu. A’ Deák Q és X  e’ bellivel kité
tethetik.

L. Hétképpen hangzik: egyfzer magánofon, mint a’ 
Deákoknál ’s máfoknál, máffzor úgy, mint e’ két betű eggyütt: 
L, J, vagy mint maga is a’ J elterült nyelvvel, ly. Ezen hang, 
míg a’ magyar írás lábra kaphatott, fzinte annyi változáfokon 
ment-által, mint a fellyebb elő adott Gy. Eleinte írták : V, 'I, 
li, Ij, most már : ly.

Jegyz. Ezen betú-kettóztetés nélkül könynyen el is lehet
tek vólna a’ Magyarok, mert valahol ezzel élnek, mindazt 
vagy lj-vel, vagy magával a j-vel tökélletefen kitehették vólna. 
Nintfen is ezen betű foha a’ fzó elején ezeken kiviil: Lyuk, 
foramen, de a’ mellyet úgy is mondanak: luk vagy lik és 
Lyány, de a’ melly ebből vonatott rövidebbre eggy Szóejtés 
(: Dialectus :) szerént: Leány.

7gf N. Ennek is két hangja vagyon, eggy hafonló a’ Deá
kokéhoz, más ifmét, mint az nj eggy hangban, elterült Nyelv
vel, vagy mint a Franezoknál a’ gn, e’ fzókban: Kompagne. 
Példák :

Nyár, nyér, nyír, nyom, nyúl, nyög, nyug, ismét: Hány, 
fény, íny, allzony, húny, fzony.

Jegyz. Ez a’ lágyúlt hang is fzinte azon változáfokon ment- 
által a ’ megállapodásig, mellyeken az előadott gy, ly.

8on S  Ez valamennyifzer magában vagyon Z  nélkiil, úgy 
mondatik ki a’ Magyaroktól vaftagon, mint a’ Német sch. m int:
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Sáfár, valamint a' Német fzó : Schaf. Mikor pedig e’ kettő egybe- 
foglaltatik: Sz, mint a’ Németeknél e’ fzók Saal, Seele, vagy 
e’ Deák fzó : Salas. Úgy Magyarál: Szál, szél.

9® T. Ez is kettős hangú a Magyaroknál, t : i : magános, 
vagy tifzta mint a’ Deákoknál, mellynek megkeményítéfére 
vagy is tifztán kimondáfára femmi H betű nem kívántatik, 
mint ezt eleink kezdették Tóth, Németh. És meglágyított hang 
Ty, mint a’ T  és J  eggyütt mondatván-ki, vagy mint a’ Fran- 
czoknál: Khretian. Példák : Atya, bátya, konty, tyúk.

Jegyz. Iratáfának változáfai éppen azok, meliyek a Gy, ly, 
ny betűknek.

10®; Ide járul a’ Ts. Ez úgy hangzik, mint a’ Németeknél 
a Tfch ezekben: Deutsch, Mentfch. ’s a’ t.

Jegyz. Ezen betű is fok vátozáfokon ment-által eleitől fogva, 
főt mind e’ mái napig tökélletefen meg nem állapodott, Ts el 
íratafsék-e vagy pedig cs-vel.

Eleinten íratott a Franczok követéfekre: c/i-val, mivel a’ 
Kómái, vagy Deák nyelvben ez a’ hang fém hallatott. Ez az 
írás a’ régibb Iráfokban ’s nyomtatáfokban még ma is látható, 
és kivált a’ régi Famíliák hajdani öleik neveiknek leiráfok mód
jának megtartáfa végett, máig is ezt követik, mint Cbáky, For- 
gách, Péchy — máfok ifmét írtak Czy-nal, mint Czy-oda. Sokan 
még ma is írják cs-el. De helyefen int Tfétfi, a’ már említett 
íráfában, hogy a’ Ts alkalmatofabban íratik Ts. mint cs által, 
ezt követvén a’ Belgák is ezekben : Witfius, Luyts. ’s a’ t. Az 
is igaz, hogy Nyelvünkben a’ T  és s betűknek öfzveérkezéfek- 
bol gyakorta ízármazik ts hang, m int: Barátság, taníts, ’s a’ t. 
Irattafsék tehát állandóúl és állhatatofan Ts-el a’ maga helyén 
a’ T betűben, és nem Cs, Ch, (: II. §. 5. Bég:).

liar Z. Úgy hangzik, mint a’ Deákban a Z. vagy ugyan ő 
nálok az S, mikor két magánhangzók között vagyon ezekben: 
mifi, nifi, rifi. és ugyan a’ Németeknél a’ magános s, nem pe
dig a g, ezekben: Kei jer, Weif er.

12ör zs, 'z, ’s, z . Közép hange’ máfsalhangzók között z és 
s. a’ honnan így is kezdett sokaktól íratni: zs. Hangja ollyan, 
mint a Franczoknál ezeknek : ge. gi, je, ji. p. o. zfák, zfeb, 
zfír, zfóld, zfup.
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Jegyz. Ezen hangnak betűzéfének módja mind e’ mái napig 
meg nem állapodott és mindenik íráfmódjának vannak tulaj
don hibái.

a) E két betűvel írni zs, eggy az, hogy az írásban unalinos 
holTzúlág ; más az, hogy eggy Nyelvünket nem tudó idegen, nem 
igazodik-el benne, hol válaflza-el ezeket ’s hol mondja eggy 
hanggal 2s-nek p. o. Igazság’ Paizsa, holott is az elfoben el- 
válafztatik, a’ máíodikban eggy betűnek mondatik. így : Száraz- 
fági rózfa, gazság, azsag, község, ’s a’ t.

b) A’ kik így írják, ’z, elvelztik, vagy meghomállyoíitják 
fzámtalan íok ízóknak eredeteket. Mert az idegenektől koltfön- 
zött ízókban többízör léíz zs s-bol, mint z-ből. mint ezen fzók- 
ban megtetízik : Eófa, Sálya, Múía, Móíes, dús, Suíánna, Sófia. 
’s a’ t., mellyek mind s betűkből erednek.

c) Ha így írjuk: ’s: ifmét ott is s eredetet láttatunk tulaj
donítani, a’ hol ennek ftmmi, vagy kevés nyoma látfzik mint: 
’zellér, ’zémbes, ’zib, ’zeb, ’zibbad, ’zír, ’zup, ’s a’ t.

d) T. Eájnis Ur Káldi Györgynek követéíére illyen módját 
hozza-bé ezen hang kitételének: £, de ebben is a’ mellett a’ 
mit a’ b) alatt mondottunk, meggondoláít érdemel az, hogy így 
felnyúló ékezéfünk ízaporodik, a’ melly magánhangzóinkban 
ugyan elkerülhetetlen ; de ha lehet Máfsalhangzóinkban távoz- 
tatásra méltó. Mert a’ fok ékezett ’s pontozott betűk, miilyenek 
fok magánhangzóink ; a’ sok fel ’s alá nyúló hollzú betűk, mily- 
lyenek a’ hollzú f, az y-nak sokszori elŐforduláía, a’ rövidítő, 
vagy betú-maradáft jelentő gyakor jegyek, (: apoítrophus :) ezek 
után : a’, e’, ama, eme, és némelly végezetek után ’s a’ t,.nyom- 
tatáíainkat moít is rútakká, fzálkáfokká téfzik, azon betűknek 
a’ Deákban kitetízo kerekdedségeket elvéfzik. Tíak nem tagad
hatjuk mi Nyelvünknek Afiai voltát ebben is, mert ha mi min
den éket, pontot, vonáft, jegyet felrakunk; ámbár magánhang
zóink vágynak : nem üres még is a’ mi rendeink köze, valamint 
a’ Napkeleti némelly Nyelvekben, holott magánhangzó nintf, 
egyedül ebben különbözünk azoktól, hogy Ók az e’féléket alól 
rakják a’ renden, mi pedig felül.

e)  Legkevesebb ellenző okot találok az ’s-nek felvételében, 
mert mivel nagy réízek ezen betűknek idegen s-bol vagyon, 
Mint azokon kívül mellyeket már fellyebb felhozék, ilyenek : 
’Sáfir, ’fák, ’semlye, ’sinat, Ifóp, ’főid, Jófef E ’saiás ’s a’ t. ezek 
többnyire jegyzés nélkül is el lehetnének, mint Eleink Írták fok 
ideig és olvadhatnánk azokat a’ mi módunk fzerént Ez által 
az idegenektől is annyira nem távolodnánk, az eredet is fzembe- 
túnobb lenne. A’ többekben kitehetnénk az ’s előtt azon z el
hagyó jelt és igy keveíedne is a jegyzés, eléggé is meg-külön- 
böztetődnének: seb, ’seb, sir, ’sir ’s a’ t.
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13UL J. Úgy hangzik mint a’ Deákoknál, de nem egyenlő 
az I magánhangzóval, azért avval nem is kell öízvezavarni, ez 
mindenkor magánhangzó, amaz máísalhangzó maradván.

14® V. Úgy hangzik, mint a’ Németek kettős W-jek. Wann. 
Ne is Íródjon soha az U magánhangzó helyett, mint a’ Deákok
nál. Mert ezek a’ Magyarban egymáfra két változhatatlan betiík.

Jegyz. I. Minthogy a Magyaroknak hangjaik bovíégeíebbek, 
mint a’ Deákoké, lot mint akármelly Európai nemzeté magá
ban gondoltatván : következik, hogy a’ Magyar Nyelvnek sem a’ 
Deákkal, sem íemmi más Európai Nyelvvel rokonfága nintl'en, 
hanemha az olly közönfégelékben, mellyekben valamennyi Nyel
vek vágynak, mind meg-eggyeznek. Ezért is hibáztanak mind
azok, és ez az ő tévedéfeknek fundamentoma, valakik Magyar 
Nyelvkönyvet Írni akarván, mindeneket a’ Deák rámára húztak.

20r_ Sót mivel a Magyar Nyelv hangjainak bóvfégére nézve, 
majd mind azon hangokat magában foglalja, mellyekkel élnek 
egyenként minden Európai Nemzetek : nem tsuda, ha a’ Magyar 
akármelly nyelvre adja magát, ’s azt megtanulja ; azon olly igaz, 
és illendő kimondáfokkal befzéll, valamint az abban fzülettek 
közzúl akármelly.

II. A Betűknek elofztásokról.

§ VIII. F6 Régula.

A’ betűknek a’ mennyiféle ofztáfokat kívánják valamelly 
Nyelvnek regulái annyi felé kell azon Nyelvnek betűit ofz- 
tani. Mert azon fzükség fzerént kell a’ betűket előhoznunk ; 
az elobozáfra pedig mindenkor Nevezet kívántatik és ezt 
adja az elofztás.

§ IX. A’ Betűk azonkívül, hogy formájokra nézve öreg 
és apró betűk, mellyeket m ár láttunk, kangjokra nézve 
osztatnak Magánhangzókra és Méfsalhangzókra. Magán
hangzók ezek: a, e, i, o, u, ö, ü. mindenestül hét. Máfsal- 
hangzók ezek: b, ez, d, f ,  g, gy, h, k, l, ly, m, n, ny, p , 
r, s, fz , ’s, ű, Is, ty, z, j, v.
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lör. A’ Magánhangzókról.

§ X. A’ Magánhangzóknak ízámok h é t : a, e, i, 0 , u, 
ö, ü. Az öt ellöknek hangjok mindjárt alább fog világo
sodni, moft fzólljunk az ö és ü-ről.

len 0  közép hang az e és o között, és úgy monda- 
tik-ki öfzvevont ajakakkal, mint a’ Franczoknál az eu ebben : 
Monfieur, nem pedig m int a’ Német ö. Példák: Ö, no, 
bor, tor, bog, ok, Őz, gőz.

Ü  közép hang az u és i között, és úgy mondatik 
ki, m int hajdan a’ görög u vagy ma a’ Franczoknál ’s 
Helvétáknál fokfzor a’ Deák u. Példák: űl, dúl, fúl, hűl, 
fúz, tűz.

Jegyz. E két magánhangzókat ö, ü, fokán elfő íróink közzúl 
foglalt hangoknak lenni vélték, annyival is inkább, mivel a’ 
Deák betűk közzúl ezen hangoknak is betűzéfekre femmi jegy 
nem telvén, minek előtte ezen pontozáfok felvétettek volna, 
mellyek tfak a! közelebb múlt fzázadban lettek közönfógefekké: 
ezeket fzüntelen igy Írták, eo, eu. De én meghányván, vetvén 
ezeknek terméfzeteket, illendőbbnek ítéltem Őket is a’ magán
hangzók közzé fzámlálni e’ következő okokon:

a) Noha az ö közép hang az é és ó között: mindazonáltal 
ezektől különböző hang, s nem is e kettőből léfzen e, o. mert 
nap feljottétol fogva nap lementig hajthatja valaki eo, eo még 
sem léfz abból Ő, o. Nem is ofzlattathatik foha ezen kettőre 
eggyütt, e o, hanem tfak é-re változik néhánykor, mint majd 
alább megtetfzik.

Ugyan ezt kell tartani az ü-ről, melly közép hang az ú, és 
í között.

b) A’ tulajdonképpen úgy nevezett igaz foglalt hangok, min
den Nyelvekben ritkábbak a’ Magánhangzóknál: ezek pedig 
Ő, ű, az egéfz Magyar nyelvben fzinteolly közönfégefek és fzün
telen előfordulók, valamint akármelly magánhangzó, á, é, i, ó, ú.
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c) Minden foglalt hang, minthogy két magánhangzóknak 
egybe foglalatokból eredett, hoffzú minden Nemzeteknél: ezek 
o, ü, valamint a több magánhangzók a’ Magyar nyelvben, hol 
hoffzak, hol rövidek, mint mindjárt meg fog tetfzeni.

d)  Mindenben ugyanazon törvényeket’s ofztáfokat kívánják, 
és tartják a több magánhangzókkal.

e) Ha az u (:ü:) a’ Görögöknél lehetett eggyes, még pedig 
rövid magánhangzó : miért kellene ugyan ennek a' Magyaroknál 
foglalt hangnak lenni ? ’sa’t.

§ XI. Mindezen hét Magánhangzók hangjok mérték - 
jekre nézve kétfélék: rövidek, és hoffzak. Eövidek, ha tfak 
magokban iratnak, igy : a, e, i, o, u, ö, ü. Hoffzak ha illy 
hegyes vonáfsal ékeztetnek á, é, í, ó, ú, Ö, ű.

Jegyz. 1. Ezen ékezés, a’ mint a fellyebb való §-ben is mon
dánk tfak az elmúlt Százban lett közönfégeffé, annakelotte 
ezen hangbeli különbféget vagy tellyefséggel elmúlatták az írók, 
vagy ezt ki-akarván jelenteni, a’ rövid Magánhangzókat a hoffzak 
helyett kétfzer írták, aa, ee, ü, oo, uu. De ez, azonkívül hogy 
fzükfégtelen fzaporitás (:n . §. 5. Eeg.:) nem is vifzi azt véghez 
a’ mit kitenni akarunk. Mert ha reggeltől fogva eftig hajtjuk 
is e’ rövid hangokat, aa, ee, ’sa’t : nem léfz azokból eggy 
felemelt hang á, é 'sa’t. mert más a meg nyúlytott alatsony 
hang, más a felemelt hoffzú hang. Nem úgy hangzik e’ Magyar 
fzó: fzál, mint e’ Német fzó: der Saal ’sa’t.

25S: Még a’ Deák íráf módjából maradott és lett közönlé- 
gefsé, hogy a’ mi rövid i betűnk felett is e’ Pontotfka álljon, i 
Ezzel a’ Deákok az 7-t a J-tŐl akarták megkülönböztetni, melly 
nállok gyakorta eggy. Mi nálunk az i, mindenkor különös betű 
aj-tol (:Láfd VII. §. 13. fz.:) azért, hogy a Pontozáfok kevefed- 
nének, mi a rövid i-nek pontozáfát elhagyhatnánk ; de már na
gyon közönféges. A’ hoffzú i-t tehát, különbfégnek okáért illy 
hegyes vonáfsal jeleljük : i.

35m Az ö, M-vel több baja volt eleitol fogva Nemzetünknek. 
Látánk (: a X. §. Jegyz.:) hogy elfoben ezeket így írták: eo, eu. 
Azután felül reájok rakták ezen e betilt, így: 6, ű. de még ez
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is, koíTzú vagy rövid voltokat ki nem jelentette. Majd fzinte 
ezen Századig nem vala különbfég az iratban és nyomtatéiban 
a rövid és holTzú ö, ü között, tfak az olvafó hangja különböz
tette Őket.

Tfétfi János (: in Observ. Orthogr. Gramm. :) a’rövid ö, ü-1 
Íratja így: ó, ú. a’ hoílzút így: d’, ű ’: de ezen az okon, mivel 
azokat foglalt hangoknak lenni véli. Hogy pedig nem foglalt 
hangok, fellyebb megmutatánk (: X. §. Jegyz.:) Michael Adami 
Magyar Grammatikájában, (: Ungarifche Sprachkunft. Wien 
1760.:) azt állítja-meg, és így él általán fogva könyvében, hogy 
nékie az ő, ü holizú, az d, u rövid. A’ Hangmértékes vers 
neme ezen Század közepétől fogva Nyelvünkben jobban jobban 
terjedvén : fzorgalmatofabban kezdették Földieink megkülönböz
tetni e’ rövid és koíTzú hangokat. Már minden Nyomtató mű
helyekben felállott e’ rövid ö, ü és lioílzú o, u.

De meg kell vallani, hogy ez utólfó hármas jegyzés mind 
az íráfban, mind a’ Nyomtatáfban alkalmatlan. A’ nyomtatók 
ez ellen panafzolkodnak, mert ha ez hármas jegyzés nagyon 
öfzvefzoríttatik; úgy tfak alig látfzik, a’ betil formából kevés 
idő múlva el kopik és látatlanná léfz. Ha jó vaftagon széllyel 
áll; úgy magánál a betűnél fzélefebb, a’ honnan valamellyik ága 
hamar letörik, azonban a’ izemnek dífztelen. Tanátfos volna 
annakokáért, hogy mind az íráfhan, mind ha a’ Nyomtatókat 
az uj forma metfzetésre reá lehetne venni, a’ nyomtatáfban is 
ezek igy jegyeztetnének: rövid ö, ü, hoffzú o, ű. Ez az íráfban 
is könnyebb, a nyomtatáfban fém olly difztelen és romlandó.

á'jt Ha az e Magánhangzó kimondáfaiban, a’ Magyaroknak 
terméfzeti hangjaikra vigyázunk: nem két, hanem három féle 
e-t tapafztalunk a Magyarban, úgymint hoffzú, rövid és ala- 
tfony, vagy letfapott e t. mint megtetfzik ezen fzókban: kére
lem, félelem, élelem, sérelem, ’sa’t. mellyekben az elfő e 
hoffzú, a máfodik rövid, a harmadik letfapott. Ezt Kalmár 
György is éfzrevette, az Ő Prodromujában, és az illyet minde
nütt különös jellel jegyzi, így: é. Sőt T. Szabó Dávid a’ Ki 
nyertejben 26. lev. ezen e magánhangzót négy féleképpen 
mondja hogy ejtik a’ Magyarok. Az o betűnek is legalább há
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romféle hangot tulajdonit. Hanem hellyesen veti utánna: de 
ne ártfuk illy aprólékba magunkat. Máfok az a-nak is hár
mas hangot tulajdonítanak ’sa’t. De az én tanátfom az, hogy 
ezen aprólékos különbségeket ne fefzegefsük, fe Kalmárt ne 
kövefsük a’ letfapott é'-ben, fe azt más jelekkel ne különböztes
sük. MoSt is felettébb Sok már az ékezés, Pontozás ’sa’t. 
(: LáSd VII. §. 12. Sz. :) Hagyjuk az e’féléket olly faját és önnön 
tulajdonságaiul Nyelvünknek; a’ minéműek nélkül vagy egy
ben, vagy máfban ritka nyelv vagyon, és a’ mellyek a’ Szüle
tett nyelvünket a’ tanúit Nyelvünktől megkülönböztetik. Ki 
tudja ma igazán kimondani a’ Görögökön kiviül a’ y-t, <p-t ? 
ki a Tfeh és Lengyel Krz, prz? Ki a Sidó Y-t. ’stb. Olly tu
lajdonok az említett hangok a’ mi Nyelvünkben.

§• XII. A’ magánhangzók a’ mennyiben egymáfsal túr
iatok, ifmét ofztatnak Durvákra és Gyengúltekre. Durvák 
ezek: a, 0 , u. Gyengültek: e, ö, ü ; I  ezek között közép 
helyet foglal, és hol eggyikhez, hol másikhoz tfatolja magát.

Jegyz. Ezen ofztás Szerént nem azért neveztetnek az a, o, u 
magánhangzók durváknak, az e, ö, ü gyengulteknek, mintha 
amazok ezeknél hangjokra nézve valósággal keményebbek; ezek 
vifzont amazoknál gyengébbek volnának : hanem SzükSég vala- 
melly névvel nevezni mindeniket, ezen az okon, mert a’ Magyar 
szóknak hajtásaikban, folyamatjaikban, és mindennémú növe
kedéseikben, mind amazok, mind ezek külön külön tárfafok. 
A’ ki ezt tudja, a magyar befzédnek kultfát megtalálta.

Kalmár György nevezi az a, o, u t Hímeknek, vagy Férj- 
fiúiaknák (: Mafculae:), az e, ö, ü-t Nőjtényeknek, vagy A/J'zo- 
nyiaknak (: foemineae:).

§. XIII. Két magánhangzóknak egybefoglalásokból léj'z- 
nek Foglalthangok. Illyenek más nyelvekben különb 
különb félék vágynak. A’ miénkben még valófágos és 
közönlegeí'sé lett Foglalthangok nintl'enek, mert az ö ü 
TSétfi ’s máfok Szerént nem Foglalthangok, a’ mint már 
fellyebb láttuk. Az aj, ej, ezekben: faj, haj, raj, jaj, vaj,
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olaj, pej, rejt ’sa’t. T. Eájnis fzerént nem Foglalthang, 
hanem azokban a’ j valóságos Máfsalhangzó. (: Láid VII. §. 
13. íz.:) Eggy magánhangzó marad tehát ezekben: aj, ej, 
oj ’sa’t. lohol í'ints két Magánhangzóknak egybefoglaláíok.

Ha tíak ugyan Foglalthangokat akarunk a’ mi Nyel
vünkbe béhozni: azok léfznek valólagos, igaz Foglalthan
gok, mellyekkel élt Orízág Bírája Gróf Kohári István, az 
o Verseiben, néha Poétái módon Foglalthangoknak vévén 
e két magánhangzókat: ea. ezekben: reám, reád, reá, Leány 
és ei, ezekben: eleibe, eleikbe, ’sa’t. m int verseiben meg- 
tetfzik p. o.

Légyek ámbár ollyan, mint a’ levágott ág,
Mellyre minden ember red tápod, és red hág.
Noha a ’ nagy infég untalan hozzám vág
Szüntelenül ream hág, ’s engem' majd öfzvevág.

ism ét:

Neptunus eleiben terjedett jutáía  ’sat.

így él ezekkel állhatofon egéfz munkájában. Ha ebben 
követéfére indúlunk, melly valólággal Versírónak tűrhető 
is : ezek léfznek valólagos Foglalthangjaink: ea, ei. Ezek 
igazán két Magánhangzókból eggyé lett Foglalthangok.

Ezekhez adom én e következőket: ai, ei, az illy fzó- 
végekben: Római, Pápai, fzavai, tavai, mezei, erdei, vi
zei ’sat. Ezek ugyan magokban nem Foglalthangok, hanem 
különös magánhangzók: de eggy Vers írónak, ha ezeket tfak 
néhánykor Foglalthangoknak venné, vétkűl nem tulajdo
nítanám. Ezekben két különös magánhangzó foglaltatnék- 
egybe. De hogy ezeket mindenkor Foglalthangoknak venné, 
azt fém javaflom, mert így végre a' végfő i betű, j-re vál
tozna, és ezzel a’ Hafonlókból tett következés (: Analogia:) 
Nyelvünkben nagyot tfonkúlna.
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2*yj A’ Máfsalhangzókról.

§ XIV. A’ Máfsalhangzólc l ör Formájokra nézve két 
félék, t : i : Eggyes Máfsalliangzólc: b, d, f ,  g, h, k, l, m, 
n, p, r, s, t, z, j, v. és Kettős M áfsalhangzók: ez, gy, lyr 
ny, sz, ’s, ts, ty mindöfzve nyólez.

2?ü Hangjokra nézve némelly alább előforduló Régu- 
lákért fzükíéges rendbe fzedni ’e el nevezni ezen betűket i s : 
ez, s, sz, ’s, ts, z. Deákul ezeket nevezik Sibilans betűk
nek. Magyarul nevezhetjük Sziszegő betűknek.

B2Í- Eréfekre, vagy hafznokra nézve l'zükféges fzinte 
haíonló okon Szolgáló vagy Pótoló betűket is tennünk. 
Illyenek nállunk a’ négy végfő betűk: y, z, j ,  v.

Jegyz. Az y fzólgál a’ g, 1, n, t meglágyitáfokban. Az a’ 
Czikkelyfzóban: a z, a’ c mellett, és az s betűnek különböztetésé- 
ben. ’sat. A’ j ,  v, minden kétfég kívül igen fokfzor. Ldfd  
alább fzerte fzéllyel.

III. Réfz. A’ Helyesiráíról.

§. XV. A ’ Helye/írás valamelly Nyelvben áll a’ han
goknak a' J'zótagoknak, az eggyes J'zóknak, a’ Folyamatok
nak (: Derivata :) az öfzvetett J'zóknak (: CompoJ'ita :) valósá
gos és meg kivántató leírásokban, és az egyenlő fzóknak  
igaz különbfégekben.

§. XVI. FŐ Régulák: 1°- A  kimondás, (: Pronunciatio :) 
a’ Szó eredés (: Derivatio:) a’ Hafonlókból tett okojkodás 
(: Analogia:) és a FŐrégulák í'zabnak igaz törvényt a' He- 
lyesiráfnak.

2. A' melly betűkkel a Magyar hangok leg jobban ki
fejeztethetnek, azon betűkkel írattafsanak azok.

3. A ' j ’zónák fém közepén, fém végén a’ betűket fzükfég  
nélkül Szaporítani nem kell, hanem annyi betűvel kell írni
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valamelly fzót, a' mennyi annak jó és helyes kimondájára 
elégséges.

4. A ’ melly bellik a' fzónak helyes kimondáfára tartoz
nak, azokat az íráfban is elhagyni nem kell.

5. A' melly bctitk a’ kimondáira fem mit nem Szolgálnak, 
azokat az iráfban el kell hagyni.

6. A ’ Folyamatokat az Eredeteknek fzokott módjok Jze- 
rént kell írni.

7. A ' Hafonlókból tett kétféges okojkodáj'nak, a’ m in 
denektől helybe hagyatott veleéléft eleibe téjfzük.

Ezen Régulák fundamentomi a’ Helyesíráfnak. mellyek 
után láísunk renddel a’ dologhoz.

Iit- A ' Magánhangzókban.
§. XVII. A’ vonás beli különbféget, vagy a’ Magánhang

zók különböztető jeleiket gondoíon fel kell rakni, m ert ezt 
kívánja a ’ kimondás és ezek nélkül ízámtalan fok fzók- 
nak egéí'zen más értelmek léfzen, mint majd alább meg
fogjuk látni. Ezek fzerént

l i r- A’ hoffzú magánhangzók helyett ne íratafsanak 
két rövid magánhangzók, m in t: aats, Toot, Paal. (: Láfd 
§ XI. 1. Jegyz.:) és (: § XVI. 3. Regula.:) Annyival illetle
nebb és ízükfégtelénebb ugyan azon eggy felemelt hangnak 
kijelenté tere, két ékezett, vagy vonáfos hoffzú magánhang
zót írni, m in t: Paál. ’sa’t.

2°r- Az idegen ae, oe írattafsék eggyes e-vel, m int 
Préda, Penitenczia, ezen Deák fzókból Praeda, Poenitentia 
(: XVI. §. 2. R.:)

3gt Az I-t a’ Magyarban nem kell öfzvezavarni a’ J-vel 
sem az F-al. Az I magánhangzó elején, közepén utolján 
a ’ fzónak. A’ J máfsalhangzó mindenütt. (: VII. §. 13. f z . :) 
Az Y jiótoló betű, mellynek magában hafznát nem veffzük, 
hanem tfak ezen betűk mellett: g, l, n, t. (:Láfd V. §. 
1. Jegyz. d .:)
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Jegyz. a) RoíTz tehát így írni: jrok, bjró, vennj, ’satt, ezek 
helyett: írok, biró, venni. Régi fzokás, de tfak ugyan roffz fzo- 
kás, kivált az i végű Vezeték neveket y-nal végezni, m int: 
Palánky, Vizy ’sa’t. Ellenben fzinte úgy roffz a J  helyett I t 
Írni, mint: iárok, iámbor. ’sa’t. Vagy az Y helyett I-t írni, 
m in t: hogj e’ helyett hogy.

b) Az y ízükfégtelenűl jegyeztetik némelly kéziráfokban két 
Pontozáfsal, így : y.

A z ú magánhangzót nem kell öízvezavarni a’ V máfsal- 
hangzóval. RolTzúl íratik : Vram, e’ helyett Uram. Ualaki, e' 
helyett: valaki.

í®  Az ö ne íratafsék így : eo, eö, mint Feo, vagy feö Bíró 
uram, eo, vagy eo Kegyelme. Eötíem Uram ’sa’t.

l l or= A z  Eggyes Máfsalhangzókban.

§. XVIII. ÍÉ; F  betűt írunk a’ ph helyett a’ bevett 
idegen fzókban, vagy ezen említtendő Nevekben, mint: 
Filofofia, Fillis, Efeíus, Pafus. (:XVI. §. 2. R .:) A' ph-nak 
öfzveérkezél'e a ’ Magyarban két különös szótagra vitetik, 
Paphus léfz Pap-hus.

2 G. magában tifzta hang, a ’ H fzükségtelen hoz
zája ezekben : megb, balogh. ’sa’t.

3or- H. Ezen betűről fellyebb megjegyzettük, hogy ez 
eggy Máí'salhangzóval is a’ Magyaroknál egybe nem köt
tetik. Nintíen tehát gh, ph, mint ti'ak most látánk, lem 
rh, th. az rh helyett az idegen fzókban írunk eggyes r-et, 
m in t: Ródus, e’ helyett Rhodus. Az idegen th helyett 
fzinte úgy eggyes t-t, mint Máté, Mathaeus, ’sa’t. Tóth, 
Németh, Horváth hibás íráfok.

4iB K. betűt írunk minden q, eh és némelly c helyett, 
m in t: Kvártély, K rartus, Kvietánczia. Kérubin. Krifztus, 
Kalendáriom ’sa’t.

S. A' Nyomtatáfok kerekdedfégeknek meg nyerél'ek
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végett, megtartóira méltó Bégula légyen a' Nyomtatókra 
nézve, hogy a’ Magyarban a’ hoffzú elnyúlt /  helyett, 
mindenkor rövid kerek s et tégyenek. (: VII. §. 12. f :̂.:) 
A’ kéz iratokban ezt megtartani nem is olly könnyű, 
nem is olly fzükféges. Az s kettőztetéíéról láís alább.

6ÜV X  nem magyar betű. (: V. §. 1. Jegyz. :) Az ide
gen ízókat írjuk k s-el. m int: Artakíerkíes. Feliks, 'sa’t.

111. A ' Kettős Máfsalhangzókban.

§. XIX. A ’ kettős Máfsalhangzókban: ez, gg, ly, ny, 
sz, ’s, ts, ty légyen már valahára bizonyos megállapodás. 
Nevezeteken: l ö~  Cz. írattafsék vagy G, vagy Cz. (:Láíd 
fellyebb V. §. 1. Jegyz. X.:)

2 ^  ’S. Helyeíebben íródik, mint iratának több módjai. 
Az idegenekből eredett fzókban pedig e’ betű elhagyóinak 
jele is nem olly ízükféges. (: Láfd VII. §. 12. tzám .:)

3% Ts. Helyesebben iratik, mint cs, vagy eh. Légyen 
ennek is végre bizonyos meg állítása. (: § VII. 10. Bég.:) 

4-15? Minthogy ezen kéttűs betűk magokban tfak eggyes 
hangúak, úgy m int a ’ raellyeknek kettős jellel való betti- 
zéíeket tfak a ’ fzükség okozta, és Ók magokban az elüttök 
való rövid magánhangzót hoífzúvá nem téfzik, m int aczél, 
agyag, nyavalya, anya, afzott, a ’sag, atya, etset. Ha ezek 
némelly eredeti fzókban vagy nevekedéíekben kettoztetéft 
kívánnak, unalmos Ókét kétfzer egéffzen leírn i: tehát akkor 
tfak a fő betű kettóztefsék, ne a’ pótoló, mint perecczel, 
eggy, melly, szenny, affzony. pai’ssal, rettfen, hattyú.

Sőt e’ fzó n a k : eggy, az olly nevekedéfeiben, mcllyekben 
egyenefen máfsalhangzó következik utánna, a’ kettoztetés, 
hoffzas és alkalmatlan volta miatt elmaradhat, m int: egybe, 
egymás, ’sa’t.

Jegyz. 1. Hogy ezen eggyes hangoknak kettős jelek által
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való betüzóíek nem kevés alkalmatlanrág, mint ez, gy, ly ’sat.’ 
akárki könnyen által láthatja, valaki a régi Görögöknek önnön 
Nyelvekben való bóldogfágokat meggondolja, ük még a’ kettős 
hangokat is eggyes jellel tehették-ki, mint $, ks. é  ps. y, eh. 
a’ mellyek mind ezen utánnok tett két hangokat eggy jellel 
jelentik : mi pedig ellenben még az eggyes hangokat is kettős 
jellel jelelni kéntelenek vagyunk, mint ez, gy, ’sa’t. Ez a’ bol
dogtalanság annyival inkább óhajtatja azon kíváníágnak tellye- 
íedését, hogy valaha már eggy íráfnak módján lenne az egéíz 
Nemzetnek megnyúgováfa és meg állapodéra.

2Uh Ezen irárbeli meg állapodért óhajtja az is, mert hova 
tovább, valamíg ezen hibás írás módja áll; rziikíég mind addig, 
hogy vagy mindezen tok gántíos írás, ’s olvaíás módját Nyelv
könyvünkben megtartíuk, l'ok ío régulák ellen (: II. §. 1., 2., 
5. íz. :) és (: XYI. 2., 3., 5. íz. :) vagy ha nem ; két ’s három 
Nyelvbeli olvatáít kell arra tudni a’ Magyarnak, hogy a’ ma
gáét tudhal'sa, e’ pedig a’ kezdőknek és kivált az Allzonyi 
nemnek melly alkalmatlan és unalmos 1 T. o. A’ Német Nyelv
ből tudni kell, hogy olvaítatik a’ két aa, két ee ’sa’t. nagyobb 
bóldogíág ezt nékünk egy vonáíotíkával megnyerni. Tudni kell 
a' Deák Nyelvkönyvből, hogy az ae, oe olvaítatik mint magá
nos é, az i, hol i, hol j. Az y  olvaítatik i. A’ v moít ú, moít v. 
a’ ph, f, a’ cli, olvaítatik k. de még más Nyelvkönyv ízerént 
olvaítatik iím ét: ts. ’sa’t. A’ magunkéban tudni kell, hogy eleinte 
bizonytalaníágból és a’ dolognak el nem találáíából írták eo, eu, 
már ez annyit téízen, m in t: ö, ü. ’sa’t. Nemdo nem unalmos 
dolgok e ezek ?

Jól tudom ugyan én, melly mélyen feneklett va j mat fka 
tartóztatja még fen ezen hibás iráfokat Nemzetünkben. 
Mert többnyire tj'ak a’ Nevekben kedveltetnek már ma ezen 
régi gántfok. Büfzkélkednek az illyenekben a Fovebbek és 
Tanúltabbak; a közfégnek pedig nagyobb igazfága vagyon, 
ók ugyan, azzal támogatják magokat, hogy ok Nevet olly 
időben nyertének, a' melly nékiek íIlyen iráft parantsolt. 
De nem mind jó  az, a’ m i régi. A ' megavúlt hibánál jobb

Földi. Magyar Nyelvkönyv. 4
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a’ megújított jobbítás. Ha mindenkor a’ régiségben mara
dunk, a’ mit jobbítani kellene, nem jobbítjuk, jó  éjtfzakát 
Pallérozódás.

§. XX. Hol kellefsék öreg, vagy nagy, és apró vagy 
kitsiny betűket írni, az is a Helyesíráfra tartozik. Láfsuk 
tehát eggynéhány rövid régulákban:

lih  Öreg vagy nagy betűt írúnk, minden íráínak, be- 
fzédnek, Levélnek, Versnek, Fontos mondátoknak kezde
tekben. m in t : A’ nagy elme nagyra fzaggat. A’ munka 
táplálja a’ nemes elméket.

2 ü  Öreg betűt írunk minden Személlyeknek, Orfzá- 
goknak, Nemzeteknek, Várótoknak, folyóvizeknek, hegyek
nek, ’sa’t. tulajdon neveik elein, m int: Péter, Pál, Magyar, 
Német, Béts, Buda, Duna, Tifza, Tátra, M átra ’sa’t.

3§n Minden nagyobb jelentéfü Névfzók elein, m int: 
Isten, Óltár, Templom, Király, Tfáfzár. vagy a’ melly fzók 
ízemély helyett minteggy Tituluíúl tétetnek, m in t: Ke
gyelmed, Nagyságod, az Ur, az Aífzony, Ked, ’sa’t.

4 ü  Minden Pont, minden kérdő és felkiáltó jel után, 
és midőn mátoknak beízédek bozatik-elo, m int: Féljétek 
az Itten i A’ Krifztus m ondja: Légyetek tökélletefek ’sa’t. 
Egyéb helyeken apró betűk tétethetnek.

Jegyz. Az emlékezet, és felűlíráfok, (monumenta, inferiptio- 
nes) régen egérzen is öreg betűkkel írattak. Ezt ma is teheti 
a’ ki akarja.

§. XXL 1or A ' Szóknak a’ folyamatokban, változó-fok
ban és nevekedéfeikben is meg kell tartani a’ magok törfö- 
köknek betűiket (: XVI. §. 6. B .:), mint : hány, hánytok, hány
nak, nem pedig hántok, bánnak, ’sa’t. Jegyzeni, nem 
jedzeni ’sa’t. kéfztet, nem kifztet, e’ fzótól kéfz ’sa’t.

22n Bátor némelly különböző belliknek öfzveérkezéfek a 
fzótagoknak különbözei hangot adjon: még is úgy kell azo
kat írni, a' mint az eredet és a' rzóknak nevekedéfek m u
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tatja. —- A’ fzótagokat így megváltoztató Nevekedéfek kivált
képpen ezen betűk: j, íz, s, J. a’ Parantsoló módnak vége
zete: járj, kérj. és a 3ik Személynek Ragafztékja, ja, je. 
Sz, az Időfzó moftani idejének fzemélye, mint várfz, 
kérfz. A’ régi Parantfoló mód: fza, íze, és ezen határozó 
végezet: Jzor, fzer. S. ez a nevekedós. ság, ség. ’sa’t. Mind 
ezek érkezhetnek olly törsökös betűvel öfzve, hogy elébbi 
hangjokat kettős hangra változtatják, mint. adj, olvaítatik, 
m intha két gy volna, aggif. ’sa’t.

A’ tiszta befzédűek ugyan hangokkal is megkülönböz
tetik ezeket; de minthogy íokan még íráfban fém igen 
figyelmeznek reájok: hogy ezeket rövideden el6 adhafsuk, 
póldáúl öfzvefzedtük eggy illy Laiftromba, így :

Öfzveérkezás. Hang. Jóírás. Hallatás.
dj gygy m in t: adjad agygyad
gyj ggy « hagyjad haggyad
ij Hy « fzóllj szólly
ly.i ny « Királyja Királlyá
AJ nny « kivánj kivánny
nyj nny (( hányj hánny
*j tty « tanítja taníttya
tyj tty « Atyja Attya
dfz ccz (( hazudi'z hazuccz
tíz ccz « ízeretfz fzereccz
gyíz ccz <( egyízer ecczer
ífz fzfz « máfszor máfzfzor
zfz íz íz « örvendezíz örvendeízfz
ds tsts « rövidíég rövittíég
gys tts « lágyság láttfág
ts tts <( barátfág baráttfág
zs BS « igazíág igaífág
’zs ’ss « pai’ssal pai’s’sal
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3?i= A Folyamatoknak helyes íráfokra tartozik ez is r 
az n a’ b, előtt úgy hangzik, mint ni. de azért ha a’ TŐke- 
fzóban n vagyon, annak kell megtartatni az ágazatokban 
is, az eredet és nevekedés nagyobb világoíságáért. P. o. e* 
fzótól: azon, léfz: azonban nem azomban, valamint, hafzon, 
hafzonban. E’ fzótól: külön, léfz különb, különben ’sa’t. 
E ’ fzótól: alatt, léfz alatton. Követgetö fzóval, ettől ifmót 
alattonban. ’sa’t.

Jegyz. Ha léfz valaki a’ kinek ez fzája ízént nem efik, írja. 
bár ni-el, azért ültökbe vele nem efünk, mert vágynak a’ bellik
nek olly öfzveérkezéfeik, mellyekben eggyik a’ máfikat elnyeli, 
és máira változtatja. így itten a’ b elnyeli az n-et és m-re 
változtatja. A’ Deák Nyelvben is írják inbuo, vagy imbuo, e’ 
felett, a’ Nyelvkönyv írók czivakodnak, ’s még Per alatt van. 
Mert eggyik az eredetre, máfik a könnyebb kimondáfra néz. így 
omlok, bomlok, romiok, úgy látfzik eggy eredetűek ezekkel 
Nyelvünkben: ontok, bontok, rontok; mégis amott m vagyon,, 
itt n, mert úgy könnyebb kimondani. így a’ k a’ g' előtt léfz g.. 
mint aggat, fzaggat ’sa’t. (: Láfd alább.:)

4£b± A z Ly  betii az eredeli vagy törsökfzókban igen kevés 
(: VII. §. 6. sz.:). A nevekedéfekben is és a’ végzetekben nem 
mindenütt ly íratik, a’ hol eggyes vagy kettős j  hang hallatik 
(: fellyebb 2. szám :). Melly fzók íratafsanak tehát vagy a’ törsök
fzókban, vagy az ágazatokban és nevekedéfekben igazán ly-el, 
e’ két régula leg jobban megmutatja.

a. )  Ly-e\ nem y-vel iratnak azon fzók, mellyeket eggy bizo
nyos Szóejtés (: X X V III. § .:)  tfak tfupa L-el mond ki és j - re 
nem változtat, noha máfok benne j  hangot ejtenek, m in t: 
nyavalya, gólya, király. Nyavala, góla, királ. ’sa’t.

b. )  Ly-el nem y-vel kell Íratni az olly ágazatoknak, az ere
det megtartáfának okáért, mellyeknek törsökökben már az L  
bizonyoson jelen vagyon, és mégis némelly folyamatokban j  hal- 
lik. P. o. E’ tokefzóktól dúl Erdélyben dől, fúl, gyúl, húl, gyűl, 
fúl, nyúl léfznek ezen mívelo idofzók: dúlyt, fúlyt, húlyt, 
gyúlyt, gyúlyt, fúlyt (ma fojt), nyulyt. Ezekben azért az ere-
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«Jetre nézve az L-1 meg kell tartani és nem így kell írni: dűjt, 
fújt, gyújt, bujt, gyújt, fajt, vagy fojt, nyújt. Bővebb megmuta- 
táfát Iáid alább a’ Szóejtéfekben (: XXXVIII. §. 3. Jegyz. b. :) és 
az Időfzóknak fzármazáfokban.

5m. Két magánhangzók közzé j - t  fzúrni ízükfégtelen, és illet
len, mint: atyájé, fijájé, elméjé. (: Láfd XLV. §. :) és erdeji, bazaji, 
Gyulaji ’sa’t. (: Láfd LI. §.:)

Jegyz. A’ magánhangzók elváltozáfokról, a’ Czikkely ízéről, 
némelly máfsalbangzók kettoztetéfeikről láís alább a’ magok 
réízeikben.

§. XXII. Az öfzvetett Névízókat meg-fzaggatni nem 
fzükíég, mint: éj-fél, gondviselő fzámfzerij. ’sa’t.

Jegyz. Ha az öfzvetett, vagy Foglaltfzókat avagy tfak a’ 
Nevekben meg nem fzaggatjuk, ezek igy mindjárt jobban Név 
formát mutatnak. Ha pedig megfzaggatjuk, eggy az, hogy nehéz 
felvenni Név jelentéíeket, ’s a’ dolgot bomállyositják. Más az, 
hogy míg e’ meg szaggatás Nyelvünkben meg léfzen, foha addig 
Nyelvünk tökélletefségre nem mehet. Nem tudok az előttem 
•esmeretes Nyelvek közzul eggyet is, mellyben az öfzvetett fzók 
meg volnának fzaggatva, és azt el-hifzem, hogy ez a’ Nyelv 
gyermeki állapotának tagadhatatlan jele. Továbbá, minému fok 
zavarodás és homályofság l'zármazik e’ meg fzaggatáfból vala- 
melly egófz Tudománynak le íráfában ’s eloadáfában, minému 
a’ Törvény, az Orvosi tudomány, Fuvéfz tudomány, ’sa’t. az 
tudja, a ki azokat valaha leírni próbálta.

§. XXIII. Ä  Nyelvnek és a ’ Nyelvkönyvnek tökélletef- 
ségeazis, ha az egyenlő fzabáfú, vagy hangú fzókat (: voces 
■aeguivocas:) helyefen megkülönbözteti, melly különböztetés az 
írá ft is világofitja, a’ Nyelvet is az idegeneknek könnyíti. —- 
Ezen egyenlő ízabáíú vagy hangú Izek kétfélék a ’ Magyar
ban, tudniillik vagy efnek ezek a ’ befzédnek különböző 
réfzei között, mint a ’ Névfzók, és idő fzók között: vagy a’ 
befzédnek ugyanazon réfzei között, m in t: mikor meg eggyez 
Névfzó Névfzóval, idő fzó idő fzóval ’sa’t. Mindenik rendbe-
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lit különb, különb féle képpen lehet egymáítól megkülön
böztetni, melyeket különböztetéfekkel eggyütt így adunk elő.

1. Vágynak olly egyenlő fzavaink, mellyekben a Névfzó 
az idő fzóval öfzverug, és minden betűbeli különbfég nélki'il 
eggy formán hangzik, még pedig 1^= magokban a ’ tör’fö- 
kökben. Ezeket megkülönbözteti egymájtól a' Czikkelyfzó, a ’ 
vagy a& melly a’ Névfzóknak eleikbe tétetik; de az idő
Jzóknak foha fém.

Illyenek ezek: 
az áll =  mentum áll =  itat
az ég =  coelum ég =  ardet
az ér =  vena ér == tangit
a’ fal =  paries fal =  vorat
a’ fél =  dimidius fél =  timet
a’ fog =  dens fog == capit
a ’ fő — caput fő =  coquitur
a’ fúz =  1'alix fúz =  plectit, confibulat
a’ Görög =  Graecus görög =  volvitur
a’ Hal =  piscis hal =  moritur

>a hív =  fidelis hív =  vocat
a ’ járom =  jugum járom =  verfor
az ir =  Unguentum ir =  fcribit
a ’ követ =  nuncius követ =  sequitur
a’ lép =  lien lép =  graditur
a’ lép =  viscum lép =  obruit, operit
a’ nyom =  vestigium nyom =  premit
a’ nyél =  manubrium, nyél =  deglutit

a ’ nyúl
capulus 

=  lepus nyúl =  protenditur
az öl =  ulna öl =  occidit
a’ íir =  buftum sir — flet
a’ fzán =  traha fzán =  miseretur
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a’ ízéi =  ventus ízéi — fcindit
a’ fziv =  cor fziv — fugit
a’ fzűr =  Irena fzur =  colat
a’ tér =  planities ter — re & convertitur
a’ túr =  ulcus faniofum túr — fodicat
a’ zár =  pefsulus zár =  includit
a’ zavar =  miscela, confusio zavar =  miscet
a’ vár =  arx vár — exfpectat
a’ ver =  fanguis vér =  caftigat, verberat
a’ verem =  fovea, fcrobs verem == caftigo, verbero
a’ vétek =  peccatum ’stb. vétek =  pecco

Ide valók fok áfz, éfz végú nóvfzók, ugyan azon végű 
idő fzókkal, m int: agaráfz, aranyáfz, haláíz, nyúláfz, ma- 
darák, vadász, egeróíz, fúvófz, medvéfz ’sa’t. (: Láfd LVI. §. 
15. sz .:)

Ezek tlak tfupa törzsök ízók; hátha elő ízámláljuk 
mindazokat.

2 0h  A  mellyekben vagy a névfzó a ’ maga tőrjükében 
az id'ó j,zónák valamelly hajtogatásbeli réfzével; vagy azl 
idő fzónák törföke a’ Név vagy más fzóknak valamelly 
réfzeikkel, vagy a közlő fzó  egyfzersmind valamelly főnévvé  
meg eggyez. A z  illy egyezöfzókat öfzvefzedni s leírni ki győzné. 
Például eggynéhányat ezekből is em lítünk:

Névfzók : Idő, vagy közlő, vagy más fzók
az adó =  vectigal, tributum  adó =  dans
az efő =  pluvia 
a’ falat =  bolus

a’ fedél =  tectum 
a’ fúró =  terebra 
a’ halál =  mors

efő — cadens 
falat — parietem & cu

rat vorari 
fedél =  tegebas 
fúró =  terebrans 
halál =  moriebaris
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az elég =  fatis 
a’ hordó =  dolium 
a’ kötő =  praecinctorium
a’ légy =  mufca
a’ fzolgáló =  ancilla 
a’ túró =  cafeus
a’ varró =  quod eft far

éi ég =  ardet 
hordó =  portans 
kötö =  ligán 8 
légy — sis, fiag 
fzolgáló =  ferviens 
túró =  fodicans 
varró =  farciens &c.

ciendum

Ide valók fókák, mellyeknek végezetek.
dék. m int: akadék, fakadók, forradók, haladék, hafadék, 

izzadék, maradék, fzakadék, gyúladék ’sa’t. mellyek ugyan
azon idő fzóknak alig múlt idejekkel elfő fzemólyjekkel meg- 
eggyeznek.

rék■ m in t: fatfarék, habarék, keverék, takarék, zavarék, 
vakarék. és

ték. m int: festék, boríték, ereszték, fenyíték, fogyaték, 
fonatók, hafiték, ragafzték, válafzték, vezeték, ’sa’t.

Jegyz. Mind ezeket tehát megkülönbözteti ugyan a’ Czik- 
kelyfzó, mikor a’ Névfzóknak elottök á ll; de mivel igen fok 
eletekben a’ Czikkely fzó még a’ Névfzó előtt is ki nem tétetik: 
avagy tfak erre nézve is, nem jó vólna-é, a zavarodéinak el- 
távoztatáfáért béhozni és felállítani Nyelvünkben azon fzokáft, 
melly a’ Németeknél közönféges régula, hogy tudniillik, minden 
fonévfzók (: íubftantiva :) nagy betiin kezdődjenek. így ez az eggy 
betű változtatás egéfz megkülönböztetéfek lenne, avagy tfak az 
illy kettős értelmű fzóknak. Láttam is már vagy két rendbeli 
Magyar nyomtatéit, melly ezen Fonévfzóknak nagy betiin kez- 
défeket állandóképpen mind végig megtartotta.

3 =  Vágynak ollyanok is bővféggel, mellyekben a ’ 
folyamat Névfzókat az idő fzórófzeitol megkülönbözteti vala- 
rnelly betűbeli különbfég, m in t: Eredet =  origo ; eredett — 
ortus eft. Kezdet =  initium  ; kezdett =  incepit. Szeretet =
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am or; szeretett =  amavit. Az illyeneket ezen T betűnek 
eggyes vagy kettős íráía eléggé megkülönbözteti.

Mikor a’ befzédnek ugyan azon réízei között efnek az 
egyenlő fzók, t :  i :  a’ Névfzó Névízóval, idő í'zó idő fzóval 
vagy éppen, vagy majd ízinte megeggyez: ezeknek külön- 
böztetéfeket mi két képpen vihetjük véghez, úgymint:

1 ~  Ä  hoffzú és rövid magánhangzóknak helyes meg- 
különböztetéfekkel,vagy is azoknak vonáfaiknak gondos fel- 
rakáfokkal.

2°Lí A z i l l y  e g y m á fh o z  k öze lítő  f z ó k n a k  v a la m e l ly  betű  
J z á m b d i  kü lönbségével. De

3 ^i Mégis maradnak némelly ollyan Szók, a’ mellyek- 
ben Sem vonáSsal, fém betű Számmal különbséget nem tehe
tünk, mégis azon módon leírt és eggyhangú Szók két külön
böző dolgokat tehetnek. LáSsuk ezeket renddel:

Tlupán tfak jegyvonál'aikkal különböznek ezek:

agy — cerebrum ágy =  lectus
hab =  faba báb =  pupa
hal == finifter bál =  faltus publicus
biró =  pofsefsor bíró =  judex
éles =  acutus élés =  victus
fel =  supra fél =  dimidius
fül =  auris fúl =  calefit
haló =  moriens háló =  rete
kar =  bracchium kár =  damnum
•kor =  tempus, astas kór =  morbidus, languidus
melly =  qui, quae, quod, mélly =  profundus
mar =  mordet már =  iam
mer =  audet mér =  metitur
örül : gaudet Őrül -  mente turbatur
rak =  stru it: rák =  cancer
.recze =  tela reticulata récze =  anas
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í'as =  a q u i la

f z u r o k  =  p ix  

t a g  =  m e m b r u m

ta r  =  m u t i c u s

t e l i  =  p l e n u s

t ik  =  V03

v a r  =  v u l n u s c u l u m

v a f á r n a p  =  d ie s  f o l i s  

v e t e k  =  s e m in o

sás =  carex
szúrok =  pungo
tág =  amplus, laxus
tár =  confervatorium
téli =  hiemalis
tik (: tyúk :) =  gallina 
vár -  arx
váíarnap =  dies nundinalis 
vétek =  pecco &c.

Jegyz. Ezen különböztető jeleknek felrakáfok, látni való hogy 
Tokkal nagyobb gondot kíván a’ Magyar Nyelvben, mint akár- 
melly mái nyelvben. Ezek nélkül a ízóknak hellyes kimondá- 
fok is valóíággal meg nem efhetik, Tok fzámtalan ízók is egé- 
fzen más értelmet adnak vonáíos, vagy ékezett magánhangzó
val, máit ifmét vonás vagy ék nélkül.

2lL Betű J'zámmal különböznek ezek:

ag =  ramus
ár =  íubula
bot =  baculus
felül =  fupra
halhatatlan =  immortalis
hüvely= vagina
kél =  furgit
keletien =  infermentatum
mely =  pectus
Nyár =  aestas
or =  far clancularius
Ő =  ille, illa, illud
magas =  celfus, altus
seb =  valnus
sír =  buftum, tumulus
só =  fal
ser =  cervifia

agg =  fenex, decrepitus
árr =  pretium
bőit =  fornix
felől =  ab-verius
hallhatatlan =  inauditum
hüvelyk =  pollex
kell — opus
kelletlen =  difplicens
m elly= qui, quae, quod
Nyárfa =  populus
orr =  nafus
öv =  cingulum
magvas =  quod femen fert
’seb =  loculus
’sír =  adeps
szó =  verbum
fzer =  vices
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fzál =  culmus, scapus fzáll — descendit
tó =  acus tőv =  radix
uj =c novus ujj =  digitus

Semmi módon nem különböznek ezek:

ágas =  ramofus ágas =  fulcrum
bátor =  audax bátor =  quamquam, quamvis
derék =  truncus derék =  prostans
ér — vena ér =  rivus
ér - valet ér =  tangit
ár =  íubula ár =  profluvium unde : árvíz 

viz árja.
elő =  pars, prior, antica elő =  prae
élet =  vita élet =  frumentum
forrás =  fons forrás — ferventia, fermentati*
fő =  caput fő =  primus, princeps
hét — septem hét =  septimana
him = mafculus hím =  acu pictura
hó =  nix hó =  mensis
holnap, hónap =  m enüs holnap, hónap =  cras
hüvelyk =  pollex hüvelyk =  filiqua leguminum*.
iz =  sapor íz =  articulus
képes=pictus,imaginofus képes =  conviens verosimile
képtelen =  fine imagine képtelen =  absurdum, incon

veniens
kezes =  vas, praes kezes =  manu praeditus
könyv =  liber könyv (: könyű :) =  lacryma
követ =  sequitur, im itatur követ =  deprecatur
lép =  lien lép =  vi feu m
lép =  graditur lép =  obruit, operit
levél =  epistola levél =  folium, pagina
mér =  haurit & audet mér =  metitur, m enfurat
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mi =  nos mi =  quid
nem =  genus nem =  non
Őfz = canus Őfz =  autumnus
ragad — rapit ragad =  adhaeret
rét —: pratum rét =  plica, feries
rév — portus rév =  putredo ligni
feprő, feprú =  fex feprő, fepru =  fcopae
ferény =  iuba ferény =  pernix, celer, industria
fzél =  margo, latitudo fzél =  ventus
fzék =  fedes, fella fzék =  vitellum ovi
ízem =  oculus ízem =  granum, baccae, búza, árpazab- 

fzem, minden apró gyümőltsök: meggy, tferefz- 
nye, fzilva, fzollőfzem.

fzin = color lzín =  porticus
telek =  pradium telek =  hiemes
tűr =  patitur túr =  volvit, convolvit, 

complicat
világ ■ mundus ’satb. világ — lumen &c.

Jegyz. 1. Igen jó volna különbféget állítni fel e’ két pár 
fzók között Hónap, vagy Holnap =  mentis, és Hónap, vagy 
Holnap =  eras, melly mol't mindenik közös, ifmét: könyv =  
Liber és könyv — lacryma. Ha eredetekre nézünk, az azt mu
tatja, hogy Holnap, mentis, lett ebből: Hóldnap, hogy már a’ 
Hóidnak eggy fordúlásnyi ideje (: eggy periodicus futása :) melly- 
bol a’ nehéz hang miatt leg elébb is kivefzett a’ d, és lett Hol
nap, az után az L  elhagyó Szóejtés fzerént: Hónap. Ebben 
pedig: Hónap =  eras, kevefsebb nyoma látfzik az i-nek, úgy 
mint a melly lett ebből: Ha nap, az az ha nap léíz, vagy ha a’ 
nap, azaz, majd ha a’ nap feljo. Ez fzerént Holnap lenne 
menfis, Hónap — eras. Ezt tanátfoltam némellyeknek; de így 
nem tetfzett, hanem inkább megfordítva. Hónap menfis, mint
hogy Hó is menfis. Hólnap pedig eras. TiirhetŐ ez is, és 
kitetfzo különbfég is léfzen, ha Hónap léfz menfis, Holnap
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boffzú jegyvonás nélkül eras hogy már hol nap léfzen, ubi dies 
aderit.

Ennek eredete könyv — lacryma, bizonyosan: könyii, a’ hon
nan némellyek gönyúnek is írják, mivelhogy a’ g és k máíutt 
is tferélodtek el a’ Magyaroknál, mint kazdag hajdan moít gaz
dag. E’ízótól: könyü, vagyon könyörög, könyörül ’sa’t. Ez mikor 
magánhangzón kezdődő nevekedéít véfzen fel, a’ végfő ü, »-re 
változik, mint mindjárt a vádoló eíethen : könyvet, és a’ Többes, 
ízámban : könyvek, így : könyves, könyvez, és így a különböztetem 
ismét elvéíz. Erre nézve máíok állandóbb különböztetéíre ezt 
vették fel: könny, lacryma, hogy a’ hol a’ »-re fzükfég volna, 
az ny-re menjen-által, m in t: könnyet, könnyek, könnyes, könnyez.. 
A’ hol a’ »-nek helye nints, az ny kettoztetés nem kívántatik,, 
m in t: könyörög, könyörül ’sa’t. Láj'd Orpheus Február. 200. lev. 
Ez ha közöníégeísé lenne, fzinte olly jó volna.

2or. E ’ féle különbíég nélkül való izék ha bővön találtatnak 
is Nyelvünkben, azok mindazonáltal gyalázatjára a’ Nyelvnek 
nem lehetnek, mert illyenek a’ legpallérozottabb Nyelvekben 
is mindenkor vóltanak, mint p. o. a’ Görögben: ßio<s, élet is, 
kézív is. xopy — leány és fzemfény. yeXöq — ének, és tag. ’sa’t. 
A’ Deákban: calx =  méíz és fark. Lupus =  farkas, zabola. 
Bellum =  ízép, had, Populus Nép, nyárfa. így amor =  fzere- 
tet, szerettetem, clamor — kiáltás, kiáltatom; ’s több ízámtala- 
nok. Azonban, ha illy egyenlő hangú ízavaink bőven vágynak 
is : ditíekedhetünk mindazonáltal azzal is, hogy íok fzókat és 
jelenteteket akármelly pallérozott Nyelvnél jobban megkülön
böztetünk. Mellyik Nyelv különbözteti-meg e’ kettőt szeretet és 
szerelem ? Minállunk pedig az első mindenkor a’ tiízta és jól- 
tévo ízeretet; a’ máíodik a’ gerjedezo ízerelem. ’sa’t. így: gon
dolás, gondolat, ’s több illyen végük. Láfd alább, LYI. §.

§. XXIY. A’ Helyes íráít és az értelmes olvafáft vezér
lik, igazgatják és fen tartják a ’ különböztető jelek. Ezek 
mivel más Nyelvekkel is közök, minél rövidebben szól
junk mi is felölök. Vagyon tehát:

PFi Pont, (: Punctum:), melly tétetik a befzédnek, vagy 
tellyes mondáinak végén.
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2 5  ̂Kettős pont. (: Colon:), melly midőn a’ teljes mondás 
két részre oíztatik, annak közepébe tétetik, vagy midőn a’ 
befzédben más mondái'a vagy befzéde hozatik-elo, mint: 
E zt mondja az Isten: Ha én Ur vagyok, hol vagyon az 
én tőlem való félelem. Iímét: mikor valamelly dologra pél
dát hozunk-fel.

3 “r: Vejfzos pont. (: femicolon :), vagy pontos vonás, melly 
tétetik az olly fzóllás után, a’ mellynek ereje vagy értelme 
a’ következő mondásftól függ, vagy a’ hol az értelem vala
mivel bővebb, mint fém eggy rántás elégféges volna.

Rántás, vagy mellévonás, vagy Veffzőtfke, (: Comma:), 
melly az eggy forma fzókat, vagy az ollyanokat, mellyek 
közzúl eggyik a’ máfikat nem vezérli, avagy hordozza, el- 
szaggatj a.

Ő ~ Kérdőjel (: ?:), melly a kérdés után tétetik. Hol vagy 
Ádám ?

6. Felkiáltó jel, ! melly valamely indulatos felkiáltás, 
vagy meg ízóllitás után tétetik, m in t: Oh fzokáfok ! óh idők ! 
Barátom ! Oh Békeség, óh nemes k in ts ! Miért hogy köz
tünk helyed nints?

7. Bezáró jel. (: Parenthefis:). Melly valamelly Világo- 
fitáft hoz-fel, de a’ melly fzükséges képpen a’ Befzédhez 
nem tartozik.

8. Előhozó jel (: » :) (: citationis signum :), mellyel a ’ más 
íráfából vagy munkájából előhozott beízédek jegyeztetnek.

9. O f zvekötő jel (: -:), melly az egymáfhoz tartozó, de 
el fzaggatott fzókat egybe foglalja, m in t: Nézzétek-meg a 
mezőknek liliomit.

10. Rövidítőjel, (: Apostrophus :), melly valamelly betű
nek, vagy egéíz fzótagnak elmaradáíat jegyzi, m int: ’s e’ 
helyett: és, engem’, é helyett: engemet. Uram, kiáltáíom’ 
halld meg! e’ helyett: Uram, kiáltáfomat halld-meg. ’sa’t.
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IV. Réfz. A’ Külömb különb féle Szó ejtéfekről.
(: D ialectus:)

§. XXV. A’ mi Nyelvünk is, mint a’ régi Görög és akár- 
melly mai pallérozott Nyelv, ámbár ma kefkeny határokba 
fzorúlt i s : mégfem eggy féleképpen hangzik mindenütt még 
a’ fzületett magyarok fzájokban is. Ez a’ különbfég nevez- 
ie tik : Szó ejtéfnek.

Jegyz. Szükíéges jól kikereféfe, öfzvefzedéfe, megfontoláfa. 
Mert hogy annyin czivódnak ez vagy amaz ízó, ’s annak íráía 
eránt, hogy eggynek beízéde a’ máíiknak tűrhetetlen, hogy íokan 
eggymáfsal néha tíúfolkodnak is, hogy mindennek szája ízént 
való Nyelvkönyvet még íenki nem írhatott: mindazt ezen külön
böző Szó ejtés okozza.

§ XXVI. FŐ Régulák.

II A’ különb, különb Szó ejtéfekben annak vagyon a ’ 
többek között elíöfége, m elly a’ ízókat fém meg nem tfon- 
kítja, vagy tforbítja, fém fzükfégtelenúl nem neveli, fém 
illetlen kimondáfokat nem ejt; hanem az eredetet, helyes 
folytatást és a’ Hafonlókból tett következést leg jobban 
megtartja.

2. Egyebek egyenlők lóvén, annak vagyon elfőfége, a ’ 
melly Szó ejtés a’ Hazának legnagyobb réfzében közönféges.

3. Kívánatos dolog volna, hogy azon Nyelvnek fzóllói 
a’ Szó ejtéfben megeggyeznének.

§. X X V I I .  A ’ Szó ejtéfbeli különbfég vagyon réj'z fzerént 
(C Magánhangzókban, réfz fzerént a’ Máfsalhangzókban.

A ’ Magánhangzókban tapasztaltainak ezek:
1= A’ Tifzántúl való kerületben, kivált Debreczenben 

és annak vidékiben a’ Köznépnek Szó ejtéfe az, hogy a’
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hoffzú é helyett í-t ejtenek, m in t: egífsíg, bíkesíg, szíp, 
níp ’sa’t. ezek helyett: egéfség, békeség, szép, nép.

Mátok iímét kivált Erdélynek némelly réfzeiben ezen 
hoffzú í helyett is é-t ejtenek, p. o. Iíéván, teként, kénál, 
kínoz, állét, bűjét, tanét, újét, kéjzét, ’s a’t. ezek helyett 
kíván, tekint, kínál, kínoz, satb.

Ezekben mindenekben fzükfógesebb az illendoféget és 
a’ fokafágot követni t : i :  sem az é-t í-re, fém az í-t é-re 
nem változtatni.

Az is tapafztalható Erdélynek némelly réfzeiben, 
hogy sokfzor az a helyett o-t és vifzont az o helyett a  t  
téfznek. p. o. tfontak e’ helyett: tfontok, ’s a’t. sőt kell 
moftanában olly nyomtatáfokat olvafnunk, mellyekben az 
e’féle változtatás miatt a’ fzó egéfz értelméből kifaragódik, 
m in t: haffzos, e’ helyett: hoffzas, ’s a’t.

3ü  A’ Tifza mellyéki Kerületben nevezetes az, hogy né
melly egy tagú idő fzóknak 3ÍS Személyjeket röviden ejtik, 
m in t: ad, hagy, nyer, ver, vet, ’s a’t, mellyeket máfok vo- 
náfsal meg húznak: ád, hágy, nyér, vér, vét.

Ugyan azok némelly két tagú Névfzóknak utólfó magán- 
hangzójokat megperdítik, m int: kenyer, szeker, tehen, veréb, 
eger, ’sa’t, mellyeket máfok meg húznak, íg y : kenyér, fze- 
kér, tehén, veréb, egér. ’sa’t. Láfd alább.

4ü Sok réfzeiben az Orfzágnak az alatfony Köznép az 
ó helyett ú-t, az 6  helyett ű-t mond, m int abbúl, rúl, tú l., 
ebbiíl, ritl, tűi ’s a ’t ezek helyett: abból, ról, tói, ebből, 
ről, tol. így a Debreczen tájéki Köznépnek a ló lú. ’satb.

591' Nevezetesebb Szó ejtésbeli különbfég vagyon a rövid 
ö’ s ü Magánhangzókban. Meg kell vallani, hogy m ennél 
régibb iráfinkra ’s könyveinkre akadunk; annyival több 
ö ü Magánhangzókra találunk azokban. Ezekből a’ követ
kező Nép fokakat e-re, és í ré változtatott. De némelly 
régiféget fzeretőknél mái napig is fok a’ por, vörös, üdo,
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föd, födöz, Jörödik, üdvöfség, Jzi'i, hu, 'sa 't. Mellyek máfok- 
n á l : Per, veres, idő, fed, fedez, feredik, idvefség, fzív, hív. 
’sa’t. Amazt felettébb követni nagy régifkedés (: Archais
m u s:) Ma nem az Atilla nagy Anyjával befzéllünk.

62? Az is tagadhatatlan, hogy Hazánknak némelly rófze 
felettébb is perge nyelvű, és igen fok rövid fzótagokat ejt.
p. o, biró, búza, fzinü, hűt, írás, túró, sima. ’sa’t. melly- 
ben igen elmerülni illetlen, és felettébb vifzaélni a’ rövi- 
dítéfsel nem a’ leg tfinosabb Szó e jtés; főt ez a’ Nyelvben 
némi némű lágyságot vagy puhafágot mutat.

Jegyz. Nem kell minéküuk úgy látfzik felettébb fzaporítani 
a’ rövid fzótagokat, úgy is elég rövid hangok vannak Nyel
vünkben.

Vágynak ugyanis három, négy ’s több tagokból álló fzavaink 
is, mellyek mind rövidek, mint: Fejedelem, igyekezet, igyekeze
tem, vefzedelem, diadalom, ’sa’t. Sőt egéfz fzólláfokat ki lehet 
mind rövid hangokon ejteni, mint: Nyavalya töri az öreget. 
Tudod e mitfoda nagy ereje vagyon az aranynak? hol tfak eggy 
az hoffzú fzótag. De nem is azt akarom tanátfolni ’s helyben 
hagyni, hogy mind meg húzzuk fzavainkat, mint a’ Szent Iván 
énekét. Mérfékelni kell ezeket, ’s elegyíteni, és a’ mint T. Szabó 
Dávid ír a’ Ki nyertejben, 97 lev : «Fen marad kinek kinek 
fzámára azon tanátsadús, hogy mindeneket eggyenlo betfre ne 
emeljen, hanem váltig iparkodjék a’ legjobb és leg fzebb Nyelv- 
járáft finór mértékűi venni».

§. XXVIII. I I A  A MáJ'salhangzókban tapasztaltainak 
nevezetefebben ezek-.

191 A’ Duna mellyékiek igen fzeretik elhagyni az L-et, 
m in t: a-ma,fzi-va, e-ment,fe-kötött, helle-helle,fzészó,fzana- 
J'zé-tt. 'st’b. ezek helyett: alma, fzilva, el ment, felkötött, 
hellyel hellyel, fzél fzól, fzanafzélt. Ez tfonkító fzó ejtés.

291 A’ Tifza mellyéki és Tifzántúl való Kerületek igen 
fzeretik az L -e t ly-re változtatni, m in t: Leány, Lyány,

Földi: Magyar Nyelvkönyv. 5
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luk, lyuk, felhő, felyho, felül, fellyúl, czél, czély, fzéles, 
fzélyes, Michael, Mihály, felem, felyem, ’sa’t. Ezek nagyon 
is fok ly-1 tfinálnak.

32í  Más réíze ifmét a’ Hazának, kivált az Ausztriai, 
Morva, Stájer és Horvát Orfzágokhoz közelítő réfzek, ezen 
ly-1, vagy még a j-1 is annyira nem fzeretik, hogy azt 
mind I re változtatják, m in t: próbálja, vifgálla, magafztalla, 
vigafztalla ’sa’t. ezek helyett: próbálja, vil'gálja, vigafztalja, 
magafztalja. így: Hell, mell, ezek helyett: hely. mely. ezek
ben a ’lágyító y-1 változtatván l-re, mert többnyire Tótok 
’s Németek.

Jegyz. a) Hoffzas vitatáfa vagyon T. Iíájnis úrnak a’ Kalauz
hoz tartozó Meg fzerzésben arról, miképpen kelljen írni e’ fzót, 
mely =  pectus. Végre fok régi példákból megállítja, hogy így kell 
írn i: mely, és az igaz is. De honnan Vagyon hát, hogy eggy része 
a’ Hazának így él ezzel: mell ? más réfze : melly? Fáj a mellem, 
mellet meg dobtad ’sa’t. (: Láfd Megszerz. 83. lev.:) F. Ezen 
Szó ejtéfek különblégekből. Az ly-1 és j  t nem fzereto réfz, 
ezen eggy Z-nek meglágyítáíát is mely, fordítja l re, így : mell; 
A’ lágyított hangban gyönyörködő réfz vifzont mind’ a’ két Z-et 
meg lágyítja, és léfz: melly. Nyilván következik, mellyik iga- 
zabb? t :  i:  a melly sem meg nem tfonkítja, vagy forgatja, így: 
mell; lém fzükfégtelenúl nem tóldja: melly, hanem a’ maga 
mivoltában meg tartja igy: mely. — így vagyon dolga e’ ízó
nak is : Hely, és több illyeneknek, mint, ebből : teli, le tt : 
telies, tettes, tellyes, hol eggy ly, elég volna.

E ttő l: J'zél, lett fzélyel, fzéllel, fzéllyel. Fel, felebb, felyebb, 
fellebb, fellyebb. Belé, vagy belől, belebb, belyebb bellebb, 
bellyebb. Delejt, délyeft, déliéit, déllyest. Kill, vagy kíl, kilebb, 
kilyebb, killebb, killyebb. ’sa’t. mellé, mellyék stb.

b) Ezen különböző S<ó ejtésből állítbatjuk-meg némelly fo- 
lyamati idő fzóknak is helyes leíráfokat, úgymint: d'iilyt, 
gyűlyt, fűlyt, húlyt, gyúlyt. nyúlyt, fúlyt. Vágynak t. i. ezen 
idő fzók amaz eredeti idő ízóktól: dűl, gyűl, fűi, hűl 'sa’t.
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Ezekhez ha egy t adódik, léfz belolök Kiható jelentéül MívelÖ 
idő fzó, m in t: dilit, gyillt, fillt, hillt, gyűlt, nyúlt, fúlt. Ezen l-et 
a ’ lágy hangokban gyönyörködök fordították ly-re, de nem gon
dolván a’ Hellyes iráfsal, és nem nézvén az eredetre, Írták tfak 
j-vel, m in t; diljt, gyűjt, fújt, hűjt, gyújt, nyújt, fújt (: fo jt:) ftran- 
gulat. Ugyan azon Z-et azon réfz, melly igen ízükön él az Z-el 
és fzereti azt elhagyni befzédében, ifmét elhagyja itten is, és 
igy él ezekkel: dűt, gyilt, fűt, hűt, gyút, nyút, a’ fútra pedig 
reá fém efmert, hanem e’ helyett így fzóll: fojt. — így lehet fok 
különböző iráfoknak ’s fzólláfoknak igazfágokat a’ Szó ejtéfbol 
ki kereíni. Ha tehát ezekben: gyülytök, ’sa’t., és ezeknek folya
m aiban: gy'iilytemény ’sa’t. a’ lágyított hangnak hallatni kell: 
annak az eredetre nézve bizonyofon ly-nek, nem y-nek kell lenni 
(XXI. §. 4. íz. b.).

4§e Ugyanazon része a’ Hazának melly az l-nek meglá- 
gyítáfát kerüli, ennek helyébe az n-et ny-re lágyítani 
felettébb is fzereti, m in t : tekenyo, kefzkenyÖ, kalány, vo- 
nyom, fonyom, magányos, ’sa’t. főt a kik benne nagyra 
mennek, némelly idő fzóknak Határozatlan módjokat is így 
ejtik m int: ennyi, vennyi, írnyi, vagy írnya, innyi vagy 
innya. Mind az ny-e 1, mind az ly-e 1 felettébb bővön és 
fzükfégtelenűl élni illetlenség.

5 §r Vágynak némellyek noha kevefebben, a’ kik a’ T 
betilt is fzeretik Tótofon, vagy Oláhofon gyakran meg
lágyítani, m in t: Hityes, vagy hütyös, e’ helyett: hites. Ez 
még dífztelenebb.

6 ü  Vágynak ollyanok is, mint a’ Balaton mellyékiek, 
kik a’ v-t fzeretik vagy elhagyni, vagy j - re tferélni fzavaik- 
ban, mint p. o. üeg, vagy üjeg, füeg, vagy íüjeg, buár, 
vagy búj ár, ezek helyett: üveg, füveg, búvár.
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§. XXIX. FÖ Regula. A ’ Nyelvekben kell valamit en
gedni a fzokáfnak, és véleéléfnek, melly fokfzor a' rendes 
folyás ellen valamit változtat. Ha ezen változtatásnak oka 
a Kedvefebb fzóllás (: Euphonia :) és ha az ízéleíen uralko
dik a’ Nyelvben : az, a’ Hafonlókból lett okofkodáfnak ellene 
nem léíz, és nem léfz rendetleníég; hanem maga léfz a’ 
Hasonló következés. (: Analogia :),

§. XXX. A’ Magyar fzókban ezen kedvefebb fzóllás vé
gett a’ Folyamatok nem tartják meg mindenkor az ere
deti fzóknak hoffzabbító vonáfaikat a’ Magánhangzókban. 
De jegyezd meg, hogy tfak a hoffzú eredet változik rövidre 
némelly Folyamatokban, ’s ott fém mindenkor; a’ rövid 
pedig igen ritkán hoffzúra. P. o. Menjünk renddel a’ 
Magánhangzókon:

lpí Az A  elváltozik ezekben a’ Folyamatokban és vál- 
toztatáfokban:

ád. adok, adomány, adakozók, ’sa’t. minden réfzeiben. 
vág. vagdal, ennek minden változtatáfaiban ’s folyama- 

tiban.
Fonál, fonalat, fonalak, fonalas ’sa’t. 
ám. amaz, amazok, ’sa’t. minden ejtegetéfekben. 
három, harmad, harmadik, harmadfzor, harmadol, har- 

mincz. ’satb.
kalán. kalanat, kalanak ’sa’t. mindenütt a’ Többes fzám- 

ban.
hány. hányád, hányadik, hányadszor, 
agár. agarat, agarak, agaráfz, ’sa’t. agaraim ’sa’t. 
bogár, bogarat, bogarak, bogaráfz, bogaras, 
madár, madarat, madarak, madaráfz ’sa’t. madaras, 
pohár, poharat, poharak, poharazni ’sa’t. poharas.

V. Rész. A’ Betűknek elváltozáfokról.
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fzamár. fzamarat, fzamarak, fzamaras. ’sa’t.
Nyár. nyarat, nyarak, nyaras, nyaral ’sa’t. 
sár. sarat, farak, ’s mindenütt a’ Többes fzátnban. 
kőtár, kofarat, kofarak, kofaras. ’sa’t. 
mo’fár, mo’sarat, mo’sarak, mo’saras ’sa’t.

Jegyz. A’ rövid változik hollzúra ezekben : fa , fá i , ma, mái, 
vagy mai, máig ’sa’t.

2ü A z E  változik ezekben :

veréb, verebet, verebek, verebéfz, verebeim ’sa’t. 
ég. eget, egek, ’s mindenütt a’ Többes fzámban és a’ 

Ragafztékokkal, egem ’fa’t. 
elég. eleget, elegek, elegen, elegendő, 
jég. jeget, jegek, jegel, jeges, 
légy. legyet, legyek, legyes, legyefkedik, legyez, 
négy. negyed, negyedik, negyedel, negyedes, negyedfzer. 
derék, derekat, derekak, derekas, derekai, derekam ’sa’t, 
fazék, fazekat, fazekak, fazekas, ’sa’t. fazekam ’sa’t. 
fenék, feneket, fenekek, fenekes, fenekei, 
kerék, kereket, kerekek, kerekes, kerekei, kerekit, kere

kedik.
Lélek, lelket, lelkek, lelkes, lelketlen, lelkefít. ’sa’t. 
éh. ehes, elletném, ’sa’t.
él. eleven, elevenen, elevenít elevenfóg, ’sa’t. 
bél, belet, belek, belé, beli, belől, belfő ’sa’t. 
dél. delet, delek, delel ’sa’t.
fedél, fedelet, fedelek, fedeles, fedeleden, fedelez. ’sa’t. 
fél. felet, felek, feleB, felez, feleden, feleség, felem, 
kél. kelet, kelendő, keletien, kelek ’sa’t. kelevény. 
kötél, kötelet, kötelek, köteles, kötelez ’sa’t. 
nyél. nyelek, nyelek ’sa’t. minden Hajtogatásiban, 
ízéi. fzelet, ízelek, fzeles, fzeletlen, fzelel, fzelez. ’satb. 
fzól. fzelek, fzelék. ’sa’t. Minden Hajtogatásaiban.
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tél. telet, telek, telel, teles, telelő ’sa’t. 
levél, levelet, levelek, leveles, leveletlen, levelez ’sa’t. 
ízén. í'zenet, ízenek, ízenes, fzenetlen, ízénél, ízenelo. 

szenez, ’satb.
tehén, tehén, tehenek, tehenes, tehenetlen, tehenéfz. 
tíerép. tíerepet, tíerepek, tí'erepes, tferepez ’sa’t. 
közép, közepet, közepek, közepes, közepetlen, közepeit, 
í'zép. i'zebb, leg fzebb, ízebbit, fzebbűl ’sa’t. 
ér. eret, erek. eres, eretlen, erem, ered, ’sa’t. 
ér. erefzt, erefzték, erő, erői, erőtlen, erőfit ’sa’t. 
dér. deret, derek, deres, derűi, derít ’sa’t. 
egér. egeret, egerek, egeres, egeréíz ’sa’t. 
gyökér, gyökeret, gyökerek, gyökeres, gyökeretlen, gyö

kerez. ’satb.
ízekér. fzekeret, fzekerek, ízekeres, szekerez. 
nyér. nyerek, nyerék ’sa’t. nyereíég, nyerészkedni, 
kenyér, kenyeret, kenyerek, kenyeres, kenyerez. 
tenyér, tenyeret, tenyerek, tenyeres, tenyerez. 
tér. terít, terűi minden részeikkel.
vér. verek, verék ’sa’t. vereség, verekedni, minden réfzei- 

vel.
kevés, keveset, kevesek, kevefebb, kevefit, kevefedik, 
éfz. éfzt, vagy efzt, eízek, efzes, efzelős. efztelen. ’sa’t. 
méi'z. mefzet, meízek, meízes, mefzel ’sa’t. 
véí'z. vefzek, vefzék ’sa’t. vefzély, veízedelem, veíze- 

kedni. ’satb.
hét. hetet, hetek, hetes, hetedik, heted, hetedízer ’sa’t.
ízemét. ízemetek, ízemetet, ízemetes, ízemetez. ’sa’t.
kéz. kezet, kezek, kezes, kezeíkedik ’sa’t.
nehéz, nehezet, nehezek, nehezedik, nehezit, neheztel, ’sa’t.
réz. rezet, rezek, rezes, rezei, rezez. ’sa’t.
téj. tejet, tejek, tejes, tejetlen.
év. evet, evek, eves, eveíedik ’sa’t.
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hév. hevet, hevek, heves, hevít, hévül ’sa’t. 
lév. levet, levek, leves, leveíedik, levetlen, levedzik. ’sa’t. 
név. nevet, nevek, neves, nevetlen, nevez ’sa’t. neve

zetes. ’satb.
rév. revet, revek, reves, revefedik, revedzik ’sa’t.

Jegyz. Az e magánhangzó igen íok ízavainkban orfzág ízerte 
közmértékií is azaz röviden is ejtethetik, fzabadon is meg- 
nyúlytathatik, mint ezen idő Izék majd egéíTz Hajtogatáíokban : 
léfzek, lel'zek, télzek, tefzek, véízek, veízek, mégyek, megyek, 
éfzem, elzem, emlékezem, emlekezem, így: nékem, nekem, néked, 
neked, ’sa’t. mellyek bővebben öízve ízedetnek alább a’ Vers 
iratban. (: XIV. §.:),

A z i elváltozik ezekben:
így. igyenes, igyenefség, igyenetlen, igyenefit, igyenlo, 

igyenlít, ha ezek régi módon az így-tol ízármaznak. 
ím. imént, imígy, a’ többekben holfzú. 
nyílik, nyilatkozik, nyilatkozás minden réfzeiben, nyit, ez 

is minden réfzeiben.
ditfér. ditfő, ditl'Őíeg, ditfőül, ditfőit, ’satb. a’ többek

ben holfzú.
bír. birfág, birodalom, ’sa’t. birkózik, bíró holfzú ’sa’t. 

és fok réfze közmértókú.
hír. hirtelen, hirdet, ’sa’t. mikor máfsalhangzó követi, 
fír. firat, firalom, firalmos ’sa’t. 
íz. izmos, izrom ’sa’t. mikor máfsalhangzó követi, 
bízik, bizodalom, bizodalmos, bizodalmatlan ’sa’t. 
tíz. tized, tizedik, tizedfzer, tizedel, tizedes, tizeneggy, 

tizenkettő ’sa’t.
víz. vizet, vizek, vizes, vizeli ’sa’t. vizez, vizetlen. 
hív. hit, hites, hitetlen, hifzek, hitet ’sa’t. 
miv. mivelem, minden részeiben, miveit, miveletlen ’sa’t. 
vívok, valahol a’ közép v elvéfz, m int viadal, viafko- 

dik. ’satb.



72 FÖ LD I JÁNOS.

ló. lovat, lovak, lovas, lovag, lovagol ’sa’t. 
ró. rovás, rovátkos, rovátkol ’sa’t.

Némellyek pedig az ily végű fzók-közzul mindjárt a’ 
vádoló esetben a’ hoífzú ó-t rövid a-ra is változtatják, 
mellyet annakutánna a’ Folyamatokban is állhatatofon meg
tartanak, illyenek:

Ó. avas, avúl, avaíodik ’sa’t,
hó. havat, havak, havas, havaz, havi ’sa’t.
tó. tavat, tavak, tavas, tavi ’sa’t.
jó. jobb, jobhúl, ,jobbít ’sa’t. javam, javad, java’ satb, 

javaflom ’sa’t.
fzó. fzavak, fzók, fzavam, fzavad, fzava, fzavunk ’sa’t. 
fó. fava, favai ’sa’t. Apró, Apraja ’sa’t.

5ü Az Ú elváltozik ezekben:
Dúzom. duzzad, duzzafzt. duzmadt ’sa’t.
Űr. urat, urak, uras, urafág, uralkodik ’sa’t. 
búl'z. bufzad, hufzadik, hufzadfzor, huízoneggy ’sa’t. 
fúr. furdal, furdalás, furkál, furkálás ’sa’t. 
túr. turkál, turkálás, ’sa’t. így: fzúr, fzúrkál, fzurkálás, 

fzurdal, fzurdalás ’sa’t.
úgy. ugyan, ugyantfak, Húny, hunyorgó, súg, fugdos ’sa’t. 
nyúgofzik. nyugfzik, nyugvás, nyughatatlan ’sa’t.

Jegyz. 1. Látni való, hogy mind az u-ban, mind a’ többek
ben igen fokfzor az elváltozás akkor élik, mikor a’ magán
hangzót két máfsalhangzó követi.

22L Némelly hoffzú ú rövid a ra változik m int: ifjú — ifjat, 
ifjak, ifjabb, ifjodik ’sa’t.
hoffzú, hoffzat, hoffzak, hoffzabb, hoffzabúl, hoíTzabit ’sa’t. 
farjú, tarjat, farjak, farjadzik. Varjú, varjat, varjak, varjas ’sa’t.

Némelly u v-re változik, mint: daru, darvak, darvat, darvas. 
Szaru: Szarvat, fzarvak, fzarvas.

4ü Az o elváltozik ezekben:
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6 . övé, fő =  fövetlen. ’sa’t. 
kő. követ, kövek, köves, követlen, kövez ’sa’t. 
lő. lövöm, lövék ’sa’t. lövés, lövet ’sa’t. 
jő. jövök, jövék ’sa’t. jövés, jövendő ’sa’t. 
tő. tövet, tövek, töves, tövetlen, tövi (: radicalis :) töveftúl, 

töve, töved ’stb.
nyo. nyövök, nyövék, ’sa’t. nyövés. 
fző. fzövök, fzővéb, ’sa’t. fzövevény, fzövevényes. 
no. növevény, növés ’sa’t. Némelly folyamatokban rövid 

e m int: nevel, nevekedik, nevendék ’sa’t.

Rövid e-re változtatják ezek is a’ hoffzú Ő-t: fő, fejem, 
fejed, feje, fejünk ’sa’t. fejes, fejel, fejetlen.

Ezek is a’ fzerént; de tfak a’ 3Ü fzeméllynek Ragafz- 
tékjával: VŐ, veje, erő, ereje, erdő, erdeje, erdei, idő, ideje, 
mező, mezeje, mezei, kettő, ketteje, ketten, tüdő, tüdeje, 
veffző, veffzeje, ’sa’t, Szőlő, szőleje, velő, veleje.

7ü A z ü  elváltozik ezekben:

úgy. vagy íg y : igyekszik minden réfzeiben. igyekezet, 
kul, melly ebből rövidíttetett kívül, külföld, külfő, külön, 
különb, ’sa’t. hosszú * nélkül.
ízűk. fzükfég, fzükféges, fzükfégtelen, ’sa’t. Midőn kettős 

máísalhangzó követi.
ül. ület, ülepedni; gyűl. gyülevéfz, gyülekezik, gyülekezet. 

hűl. bülepedik. fúl. fületlen, füt, fűtés, fütemény ’sa’t. 
ízűi. fzülött, fzülemény, fzüleim, fzüleid ’sa’t. fzűnik. 
fzünet, fzüntelen. Tűnik, tündér, tündöklik ’sa’t. Szűr. 
szüret, fzüretel, fzüretelés. Tűr. türet, türedelem ’sa’t. 
Tűz. tüzet, tüzek, tüzes, tüzel, tüzefűl, tüzefít ’sa’t.

Jegyz. för Ezen hangjokat változtató magánhangzók az elő
adott eleteken kívül többnyire megtartják a’ hollzú magánhang

65? A z  Ő elváltozik ezekben:
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zót, és azt fzorofsan megkívánják, mint a' Névfzók az eggyes 
fzámban ezen negyedik vagy vádoló efeten kívül mindenütt és 
némellyek íok egyéb folyamatokban is. Minekokáért nem lehet 
Ókét minden eletekben a közmértékre vinni, mert mikor hoíTzak, 
igazán hollzak, mikor rövidek, igazán rövidek, ezért ezeket tfak 
gyakorláfból és éléiből lehet megtanulni.

2or Eggy Napkeleti Nyelvekben tudós és jártas Hazafinak 
vélekedéle az, hogy az illy változó ó és o magánhangzókon 
végződő eggy tagú törfökfzóknak utolfó betujök mindenkor v 
volna. P. o. óv, hóv, lóv, róv, lóv, Izóv, tóv, jóv, Óv, fov, kov, 
lov, nov, nyov, tov, jov. De illyenkor azt ki mondani nehéz is 
volna, nem is Izükfég, mivelhogy akkor a’ v ezen magánhang
zóktól elnyeletik, vagy is akkor ’sidófon az ó és Ó nyugizik a’ 
n-ben (: Cholem quiefcit in V :).

Hanemha ezen ’sidós atyafiságát Nyelvünknek meg elmérjük 
nem is fejthetjük ki fok rendetleníégbol Nyelvünket, honnan 
járul t: i:  ez a V annyi 0  és Ö végű Havainknak nevekedé- 
fekhez ? Ellenben ebből igen fzépen megmagyarázhatni, mind 
ezen változálokat. Mert valamikor t : i. akár a Izó végén, akár 
közepén a’ V ki nem mondatik, mind annyifzor a’ V, a’ ’Sidó 
1 fzerént nyugizik az ó és 6 betűkben, vagyis ezek nyúgofznak 
a V-ben és ezért akkor ki lem Izükfég írni a v-t mivel a’ mi 
betűzéfünk módja különbözik a’ Sidó betűzéftol. Mihelyt pedig 
olly nevekedés járul az illy ízókhoz, melly a’ mállsalhangzó 
végű fzókhoz fegíto magánhangzóval fzokott tétetni, mint a’ 
4jk vagy vádoló efetben (: Aceusativ:) az at, et a’ többes fzám
ban az ak, ok ilmét az idő fzók Hajtogatáfaiknak némelly vé
gezeteik : azonnal a’ v könnyen ki mondható és hallható lé- 
ízen, mint: ló, lovat, lovak; jo, jövök, jövünk. Nyilvánfágofon 
is ki mutatja magát ez a’ véglő v némelly illyen végű fzókban, 
mint róv, bov, fzov, mellyeket többnyire minden jó Írók így 
írnak-le.

Hafonló képpen nem lehet okát adni, hanemha e’ sidós 
atyafiságból annak, miért, hogy némelly ú és ü végű fzavaink, 
mihelyt ezekhez is magánhangzón kezdődő nevekedés járul, 
vagy ezen végső u-1 és ű-t v-re változtatják, ugyan amaz elő
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adott etetekben, mint daru, darvat, dar vak. Szaru, J'zarvat, 
fzarvak. Hamu, hamvat, hamvak, hamvas (roíTzúl: hammas, 
mint némellyek írják ’s innét még a’ nevező esetet is elrontva 
igy: hammu:) tetu, tetvet, tetvek ’sa’t. Vagy magok után vé- 
fzik fel a’ F-t mint bú, havában, Jú, fúvók, fúvó, fúvás ’sa’t. 
Ezen atyafiság fzerént pedig fzinte az az oka, hogy valamint a’ 
Sidóknál (: Schurek quiescit in Wau :) úgy minállunk a V nyug- 
fzik, vagy elenyéfzik az ú és a’ melly ezzel eggy terméízetii az 
ii magánhangzóban. Éppen ezen ’Sidós atyafiságra mutat az 
is, hogy némelly törtök tzavaink igy is vágynak: hu, mii, nyii, 
fzil és ifmét így i s : hív, mív, nyív, tzív, holott is már a’ V 
mindjárt hallható és magát nyilván ki jelenti, ügy ez is : 
enyv, melly így mondatik: enyo vagy enyi'i. Imhol tehát a’ mi 
Nyelvünknek a ’Sidó Nyelvvel eggy tagadhatatlan nagy hafon- 
latolfága.

Végre annak is nyilvánfágos oka tiil-ki ezekből, miért hogy 
amaz elő adott ó és Ő hoítzú magánhangzók némelly neveke- 
déíeikben elvefztik hollzú ékezéteiket ? (: 4. 6. fz .:) t : i : mikor 
az olly ízókban a’ V nem hallatik, hanem ’sidófon nyugtzik, 
akkor az olly tzótag az alattomban ott lévő V  miatt hoítzú ; 
valamint a’ ’Sidóban is hoítzú az olly magánhangzó, m int: lő, 
tő, jo, no, ízo ’sa’t. Mihelyt pedig a’ v hallhatóvá létz, és a’ 
következő ízótagra vitetik; azonnal az azt meg előző magán
hangzó megrövidül, mint: lovak, tavak, jövök, jövevény, j'zövök, 
J'zövevény, növevény ’sa’t. Ugyan ezt némellyek az ú, és ii-re 
is ki terjeíztik, de más Szó ejtés fzerént ezek, ha a’ V ki- 
mondatik is utánnok, hoEzak maradnak, m in t: búvában, f ü 
vet, füvek ’sa’t.

Ezen ’Sidós atyafiság, vagy a’ V-nek gyakor elenyéízése, ’s 
ismét meg jelenete tetfzik ki e’ fzókból is : híves, hűvös, hús. 
így : kívül, kül, mellytol vagyon : külföld, külfo, külön, különb, 
’s több folyamatok, és ez öfzvetett fzó: nélkül. Ugyan ez mu
tatja azt is, hogy eggy törtöktől fzármazott fzók : tői, túl, tol, 
tül, távol, tavai (: tavaly:) mellyekben mind azon eggy idea, 
tudniillik a’ távolítás vagy elmozdítás (: amovendi idea:) 
forog fen.
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így tövifke, rövidítve : tüfke. ’satb. Mindezeket nem egyébért 
hozzuk fel, hanem hogy némelly rendetleneknek tetfzo válto- 
záfoknak, ezekből helyes okaikat lehet adni, és azzal a ren- 
detlenféget nyelvünkben kevefíteni.

3öi A’ magánhangzók változáfaikban említéft érdemel az is, 
hogy a’ Magyarban egéfz fzók találtatnak ollyanok, mellyeknek 
Máfsalhangzóik jelentéfeknek változáfa nélkül két vagy többféle 
magánhangzókat is felvehetnek, mint p. o. tfév, tj'ív, tfo, tfű, 
eránt, aránt, iránt, lyuk, luk, lik. beretva, borotva, ejinér, ifmér, 
fárfáng, farjang, galagonya, gelegonya. gelefzta, gilifzta. kát/a, 
katfa, láng, lang, lapitzka, lapotzlca. récze, rucza, rekettye, ra- 
kottya. Illyenek e’ végezetek : hói, búi, bol, bul, ról, rúl, tói, tül.

Ez is a’ ’Sidóval való hafonlatofságnak jele, hogy a’ magán
hangzók változók, a’ máffalhangzók maradandók. Tfermelye, 
Tjörmölye, Tformólya. Berena, borona, barona. Efkola, lfkola, 
Of kola.

4et A’ két vagy több máfsalhangzón kezdődő idegen fzók- 
nak fegítő magánhangzót fzoktak a’ Magyarok tenni vagy ele
jékbe, vagy közikbe: p. o .: elejekbe: Efkola, Ofkola, lfkola. 
Efpotály, Ispotály, Ofpitály. István, Ifkatulya, Eftráfa, iftráfa. 
Némellyek mindazonáltal a’ nélkül ki mondják: íkatula, ftráfa. 
Közikbe m in t: Ferenez, kerefztyén, goromba, palánt. Ezek is 
a ’Sidó Schevára mutatnak.

§. XXXI. Máísalhangzóinkban kevefebb elváltozás tapaíz- 
taltatik, az még is nyilvánvaló.

l ö? Hogy némelly rendetlen Hajtogatáfú idő ízókban, 
mellyeknek végek: fz, vagy fzik, m in t: léfz, véfz. téfz, hifz, 
és alujzik, fekfzik, haragfzik, ntßigfzik, tselekefzik, vagy 
tfelekfzik, ’sa’t. az sz, gyakorta, m int hajdan az Attikai 
Görög ízó ejtésben változik t-re, ez ismét gyakorta d-re, 
m int: hifzek, hittem, hidj ’sa’t. így a folyamat Név fzók- 
b a n : létei, tétel, vitel, hitel ’sa’t. Gyakran pedig ugyan 
azon fz , v-re változik, m in t: levék, lévő, tevék, tévő, ’sa’t.

2ü  Némelly röviditéfekben, vagy könnyebb ki mondá-
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fokban a d változik l-re, m in t: ettő l: bejzéd, Jeged, léfzen : 
befzéll, Jegeli, hogym ár: befzédel, fegédel.

3§í így ízinte a’ k a’ g előtt a kedvefebb fzólláfért vál
tozik g-re, m in t: ebből rak, rakgat, léfz : raggat, így : aggat, 
faggat, fzaggat, nyaggat, regget. (: Lásd LXXVII. 7. sz .:)

A’ z előtt is, m in t: Menyegző, e’ helyett. menyekzo.
4ü A’ v és j  fzólgáló betűk egymást gyakran felvált

ják, vagy néha el is maradnak, néha pedig más betűre 
változnak, mint övé a’ Ragafztékokban léfz : je, ja. Növök, 
jövök ’stb.a’ Parantfoló módban léfz: nojj, jöjj, fújj ’sa’t. 
ezek helyett: növj, jovj, fúvj, fzovj. ’sa’t. Szám, fzád, 
fzáijk, fzátok, ebből: száj, fzájam ’sa’t. Faluja, falva, ’sa’t. 
A v gyakorta az előtte lévő máfsalhangzóra is által vál
tozik, mint ezek: val, vei, vá, vé. dobbal, fíppal ’sa’t.

A’ j -1 is a’ Sziszegő betűk a’ Ragafztékokban és a’ 
Parantfoló módban magokhoz hafonlóra változtatják, kerejs, 
gázzá, ’stb.

§. XXXII. Valamint némelly betűknek el változáfok: 
fzinte olly terméfzeti és közönféges Nyelvünkben némelly 
máffalhangzóknak is gyakor kettoztetéfek, és valamint 
amazoknak, úgy ezeknek is oka és fundamentuma, rófz 
fzerént a’ kedvesebb fzóllás, réfz fzerént pedig a Nyelv ter
méfzeti tulajdonfága. Hlyen gyakor kettőztetéft kivánó 
betűk, hogy moft el hallgaffam a’ Czikkely fzót, melly min
den utánna következő Máffalhangzókat meg kettőztet, ezek: 
b, gy, 1, n, p, t  és kivált a’ SzifzegŐ betűk: s, fz, ts, z.

Jegyz. Vágynak ezeken kívül is kettoztetéfek, de ezek leg 
inkább, mellyeknek ügyök felett: a’ Nyelvkönyv írók czivakod- 
nak, ’s még per alatt van.

Ez a’ gyakor kettoztetés is mutatja a’ mi Nyelvünknek a’ 
’Sidó nyelvvel egyező terméfzetét, kiknél a máfsalhangzóknak 
kettoztetéfek éppen illy gyakorta való. Ok annyiban fzerentfé- 
febbek, hogy nem írják kétfzer a’ kettoztetett betűket, hanem
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ezt az o Dagefekkel véghez vihetik, t : i : eggy Pontot vagy 
Izóráit téíznek azon betűnek közepébe, mellyet kettoztetni akar
nak, és ez annyit téfzen, mint ha kétlzer íratott volna azon 
etil. Mi ezt nem tehetjük : ugyan azért lem igen nagyra ki- 

fzélesíteni, és ok nélkül liolTzú póráfzra fellzabadítani ezen 
kettoztetéfeket nem fzüklég, mivelhogy ez a’ pattogtatás ’s 
billegtetés néha a’ befzédben is dilztelen, de kivált az íróiban 
unalmos; lem általánfogva el hagyni nem tanátlos, mivel ez 
által a’ nyelvnek terméízeti tulajdoníága meg lértetnék. Rend
del fel vévén, láísuk a’ leg jobb módokat, hol lehet el hagyni, 
és hol kívántatik meg Izükíéges képpen a’ kettoztetés, hogy 
eggyik kőbe is ne ütközzünk,

lör A’ Hasonlító grádits két ó-vel íratik, valamikor a’ b 
magánhangzóhoz tétetik, már az akár hoízú, akár rövid légyen, 
m in t: tfalárdabb, Jzentebb, vidámabb. Mikor pedig máfsal- 
hangzó előzi meg, elég eggy b, mint édefb, kedvefb, mivel hogy 
akár eggy akár kettő légyen: egy formán hangzik.

így a’ többekben is fő Régula lehet, hogy mikor a’ kettoz- 
tetendo beti! előtt, vagy utánna máfsalhangzó áll, a kettoztetés 
el maradhat, melly az irált is könnyíti, a’ hangot lem változ
tatja. Nem kell két betűvel ki jelenteni a’ hangot, ha eggyel ki 
jelenthetjük. T. Rajnis.

2ei A’ gy meg kettőztetodik e’ fzóban: eggy és ennek min
den folyamatiban ez egynéhányon kívül: egyéb, egyedül, egye
temben, egyelít. add hozzá: egyenes, egyenlő minden ivadéki- 
val eggyütt. ha ezeket az eggy-tol és nem az így-tol tetfzik 
fzármaztatni. (: Láfd XXX. §. 3. fz. :)

Jegyz. T. Szabó Dávid a’ Ki nyerteiben 51. lev. azt eléggé 
megmutatta, hogy e’ Izónak: eggy és ennek folyamatinak azo
kon kiviül, mellyeket ki vettünk különböző hangjok vagyon, min
den tifztán befzélloknek fzájokban, mint az illyeneknek: begy 
hegy, jegy ’sa’t. A’ kettoztetés el maradhat, ha egyhe máfsal
hangzó követi (: Láld 1. fz. és XXIX. §. 4. fz.:)

3«  Az L  felettébb is gyakran kettőztetodik fő képpen eggy 
bizonyos Izó ejtés Izerént. Vagyon is helye a’ kettoztetéfnek, 
ezekben:

a) Befzéll, segéll, fzóll, mivelhogy ez utólfóban eggyik a v
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helyett vagyon. (: XXXI. §. íz.:) ifmét: áll, hall, hull, vall, tökéll, 
illik, kell, mellé ’sa’t. és a’ mellyek a í'zínektol vágynak, m int: 
kékellik, Járgállik, zöldellik, tarkállik ’sa’t. Ha máfsalhangzó 
vagyon előtte, itt is elég eggy, mint: fejérlik. ’sa’t.

ß) Ezekben is meg kettozteti a’ Nép : kedveli, fzívell, vizeli, 
noha miért, femmi bizonyos oka nem látfzik.

y) Nem kettoztetodik ebben: terhel, tehát ebben sem fzük- 
ség: terhell'ö, J'zügyellÓ, füveUÖ ’sa’t.

d) Szükl'égtelen a’ billegtetós ezekben is : alóla., belőle, el Öle, 
felőle, mellőle, kívüle, körűié, közzűle és nála, róla, tőle, véle, 
mivelhogy ezek a’ nélkül is hoílzak. És itt az L  kiméllo Izé 
ejtés méltóbb a’ követéire ezen tekintetben.

s) Ezek is : bellyebb, fellyeb'o, killyebb, tellyes, déllyeft. ’sa’t. 
a’ különös SzóejtéítŐl vágynak (: XXVIII. §. 3. íz. a .:) mellyeket 
általánfogva bolygatni igen nehéz. Ha az igaz hai'onló követ
kezés végre fel áll, igen jó léfz.

4.« Nyelvünk terméfzeti hangját követik a’ kik kettős ?i-et 
í-nak az ily ízóvégeken is:

a) A’ melly határozó fzóknak végek án, an, én, en, in, ón, 
un, Ön, un ; mint: tiíztánn, hoJTzan, büfzkénn, kegyefenn, kinn, 
uagyonn, fzomorunn, bovönn, gyönyörűnn ’sa’t.

ß) E’ követgeto fzókban: bann, benn, és ánn, ónn, inn, on, 
un, ön, ün ’sa’t. mint házbann, vízbenn, hozánn, végenn, me- 
zonn, földönn, kapúnn, betiinn, ’sa’t.

Jegyz. Ezt is hoff zajon és J'zépen megmutatta T. Szabó Dávid 
a Ki nyertesben, 32 ’sa’t. lev. ”A’ nyelvünk igaz tulajdon hang
jához J'zokott Magyar kettőjén ejti ezeket.» A magyarán fZolié
nak nyelve ’s hallónak füle ezekben be' nem elégj zik eggy es n-el.» 
T. Szabó Dávid Jzavai. Az igaz, hogy az idegen 's tfak tanúit 
Magyarokat egyből egyből hamarább ki nem elmerhetni, mint ezen 
kettoztetéfnek el hagyásából á  befzédben. De mivel ezek Jzüntelen 
előforduló fzók és a  gyakor kettbztetés az iráfban kéjedelem, ’s 
unalom: eleitől fogva nem mindenek, nem is mindenütt kettoz- 
tették. így is fog ez nyilván maradni ugyan ezen unalom miatt. 
Maga is a J'okfzor említett T. Szabó Dávid végre azon állt meg, 
hogy tfak akkor kettoztefse, midón magánhangzó a' következő 
igének eleje. Itt válna bezzeg hajzna a Sidó Dagefnek. Ket- 
toztetéft kívánna á  Nyelv terméfzete és hangja a’ FÓrégula
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(: XVI. §. 4. f z . :): De ez a hang megmaradván, az unalom 
és az írás dífztelenségének eltávoztatáfa végett, ám légyen kinek, 
kinek fzabadfágában az iráfbeli keltoztetés, vagy nem keltoztetés. 
(: Láfd X I. §. 4. fz. vége felé:). Én is ezt a’ hangot a’ verfben 
fzeretem megtartani, az iráfban unom kettoztetni máfokkal. Köfzö- 
net azoknak a kik ezt kettoztetéfekkel nékünk meg tartották. 
Mi ennek utánna meg tartjuk a’ hangokban ez emlékezettel; ha 
iráfban az unalom, ’s dífztelenfég miatt nem kettoztetjük is.

5öi MegkettŐztetve ejti a’ Magyar Nyelv a’ P-t is ezekben: 
éppen, képpen és ez utólfóból formált minden öfzvetett fzókban. 
(: Láfd XCII. §.:). Jó is ez a’ végre, hogy meg különböztettefsenek: 
épen, integre, in integro, és éppen, Képen in, fuper imagine 
és képpen. Különben, minthogy ezekben az elfő fzótag így is, 
amúgy is hollzú, nem fokát különbőz, akár így, akár amúgy 
írjuk.

ßor A.’ T. kettoztetodik. a) ezen igékben : alatt, előtt, felett, 
helyett, itt, ott, között, megett, mellett, miatt ’sa’t.

ß) Az idő fzókn ik elmúlt idejekben, midőn magánhangzó 
után adatik, m in t: tudott, látott, kérdett. Mikor pedig Máfsal- 
hangzóhoz adatik elég eggy t, m in t: kért, várt, fzentelt. Elég 
az illy idő fzókban is eggy : derít, merít, borít, állít, jobbít ’sa’t. 
(: Láfd LYI. §.:).

7sr Az s megkettoztetődik a) némelly idő fzóknak Paran- 
tfoló módjokban, mint mutafs, kerefs, fzerefs, és ezekből a’ fog
laltató módban: mutafson, kerefsen, fzerefsen. De nem fzük- 
fég azért kettoztetni, az s végű fzóktól eredett Határozó fzókat; 
m in t: hatalmafson, szivefsen, kedvefsen ’sa’t. mellyeket a’ ritmi- 
zálók frófoltanak illy eggyezésre. •

ß.) Az s végű fzóktól eredett ság, ség végű fzókban is ket
tős az s betű, m in t: hatalmafság, tsendefség ; de nem kettős azért 
ezekben is : ura/ság, gyoría/ság. nyere/ség ’sa’t. Nem kettős, 
valamikor nem s azon fzóvég, mellytol ered a ság, ség végezet.

y.) Nem kettős ebben is : efö, pluvia, és fok helyeken holott 
a’ kettoztetéfnek a’ fzó fzármazás fzerént femmi okát nem lát
ni, mint a’ Hafonlító gráditsban: okofabb, kedvefebb. ’sa’t.

d.) E’ 10 fzókat még is meg kettozteti a’ Nép, kivált a’ 
Hafonlító gráditsban: magas, f  ebes, üres, veres, fris, kis, hamis, 
lapos, piros, Jzoros és ezt: tövis.

Jegyz. Éz a' fok s kettoztetés kétfég kívül cmnan fzármazott,
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hogy eleintén a Magyarok az eggyes s betűnek vaj'tag hangját 
is így különböztették, ss. LáJ'd líájnis Megfzerz. 55. lev.

8. Az f z  kettős az J'zt végit idő fzóknak Parantsoló módjok- 
ban: támajfz, erejj'z. ’sa’t. Mikor az íz a’ Ragafztéknak j  Be
tűjét el nyeli: mint tavaílza, penéllze. Ismét ezekben : allzony, 
holTzú, rofl'z, vellző. viallz, és ebben affzú, bátor ennek eredete 
és fok folyamatja tfak eggyes J'z, aízik, afzal, ’sa’t. bojfzú, 
bojjzankodik ’sa’t. noha ezt is némelylyek eggyel írják, ifmét: 
Az idő fzóknak máíodik fzemélyek erőien hangzik: fzóllafj'z, 
mondafjz. ’sa’t. Láíd : Ki nyertes 68., 69. lex. bátor ez is, ha 
máfsalhangzóhoz tétetik, tfak eggy j'z léfzen, m in t: kérfz, várfz, 
éppen mint az elmúlt időnek t kettoztetéférol láttuk (: 6 fzám :).

Ok nélkül kettoztetik némellyek ezt: nojza, melly fza, ize 
végezet a’ régi Parantfoló módban tfak eggyes j'z.

9. A’ Ts kettőién hangzik az ít végű idofzóknak Parantfoló 
módjokban : taníts, boríts, ’sa’t. ismét: midőn a t, vagy d. végi! 
Névszókhoz ez járul ság, ség (: XXI. §. 2. fz .:). mint: barátfág 
fzövetfég, vadfág, fzabadfág ’sa’t. melly mivel meg ofztatva mon- 
datik-ki: elég eggy ts-vel írni; de a kettő még világofabb.

10. A’ z kettős a z végit idő fzóknak Parantfoló módjokban : 
vigyázz, fzerezz, hozz, és a’ Névfzókban is, midőn a’ Bagal'zté- 
kokban ugyan azon j-t elnyeli, mint: gázzá ’sa’t. és ezekben : 
hozzám, hozzád, hozzája ‘sa’t. közzém, közzéd, közzéje ’sa’t. 
közzülem, közzuled, közzdle, közzitlünk ’sa’t.

VI. Réfz. A’ Befzéd réfzeinek elofztáíbkról.

(: De partibus orationis:) és azoknak köz tulaj doníá- 
gaikról.

§. XXXIII. A z egéfz befzéd áll kilencz féle Jzókból 
úgymint:

Gzikkely fzó  (: Articulus :)
Név J'zó (: Nomen :)
Névváltó fzó  (: Pronomen :)
Ido' ízó (:Verbum:)

Földi: Magyar Nyelvkönyv. 6
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Közlő fzó (: Participium :)
Határozó fzó  (: Adverbium:)
Eló'zgetÖ, vagy követgetÖ fzó (: Praepositio:)
FtízögetÖ J'zó (: Coniunctio:)
Közbevető fzó (: Interiectio :) mellyek közzűl némellyek 

hajthatók, vagy változhatok, némellyek ismét hajthatatlanok.
Jegyz. 1£1 Ezeken : Czikkely ízó, Név fzó, fenki talám fel 

nem akad.
Névválto fzó, értelmefebben neveztetik, mint akármelly 

Nyelven, mert az e’féle fzókkal rövidfég, ’s ékefségnek 
okáért mindenkor a’ Nevek helyett fzoktunk élni. p. o. 
Ha Nagy Sándor Diogenefnek akarta volna mondani, hogy 
kérjen tóle Ó magának kegyelmet; megtartván a’ neveket, 
így kellett volna Ő nekie fzóllani: Diogenes, kérj Piogenes- 
nek Sándortól kegyelmet, e’ helyett: Diogenes, kérj magad
nak én tólem kegyelmet.

E ’ fzó: Verbum, magyarul tfak: fzó, ige. Ezzel néha 
léteit, néha tfelekedetet, néha fzenvedést jelentünk, de 
eggyikről is magánofon nem nevezhetjük, mivel az a ’ m a
iikra nem illenék. Köz mindenikkel az idő, mellyben az 
illy változáfok történnek; azért méltán nevezhetjük a’ Néme
tekkel : Idő  fzónák.

Közlő fzó  a’ leg tökéletesebb, mivel ez a’ tfelekedetet, 
fzenvedéft, léteit közli mindennel, és közli maga is, mind 
a’ Név fzók, mind az Idő fzók némell.y tulajdoníágaikat.

Határozó fzó  egéffzen ráillik azon ízókra mellyeket így 
nevezünk, mivel ezek mindenkor a ’ Név közlő — és 
idő fzóknak jelentéfeiket minteggy magyarázzák és ha tá
rozzák, m in t: nagyon tudós, meffze látó, régen volt.

Az ElŐzgetŐ és KövetgetÖ fzó nevezetnek fejtegetéfét 
Iáid alább (: XIV. Réfz XCIII. §.:) Mondhatnánk E lő  té
telnek ’s a’ mi Nyelvünkben utó tételnek is, mivel ezek 
nékünk mindenkor a’ Név fzóknak utánnok, nem eleikbe 
tétetnek, m in t: íráftól, íráfról, íráfhoz ’sa’t., de amaz al- 
kalmatofabb.

A’ FűzögetŐ és közbevető fzókat is láfd alább a’ magok- 
Réfzeikben.

2or Némellyek a’ Befzédet tfak három réfzekre ofztják



MAGYAR NYELVKÖNYV. 83

úgy m int: Név Izóra, Idő fzóra és Kéfzetfkékre (:Par
ticulae:) de ugyan oda mégyen-ki a dolog, mert a ’ Béfzetf- 
keket az előadáfban iímét el kell ofztani.

§. XXXIV. A' Befzéduek réízei Fajokra ( :Species:) vagy 
ízármazáfokra nézve kétfélék; úgymint: Törfök fzók, vagy 
Toké fzók  (: Prim itiva:) mellyek más fzótól eredetet nem 
véíznek. m int: nap, én, lát, hol, és, ért, bár. és Ágazatok, 
vagy Folyamatok, mellyek más fzóktól véfznek eredetet, 
m in t: nappali, enyém, látható, holott ’sa’t.

Jegyz. Ágazat a törtökre nézve, Folyamat az eredetre nézve 
fzépen mondathatik.

§. XXXV. A ' Törfök fzók a’ Magyaroknál vagy több
nyire eggy tagú fzók, (: monofyllaba:) m in t: ég, föld, tűz, 
víz, nap. ’sa’t. vagy leg fellyebb kéttagúnk (: dissyllaba:) 
m int: madár ’sa’t. Eggy fzóval, a’ törfök mindenkor az, 
melly ivadéki között leg rövidebb értelmes és jelentő fzó. 
Tehát az idő fzókban is a ’ moftani időnek harmadik fze- 
mélye, úgymint a’ melly többnyire leg rövidebb, mint: 
áld, bánt, kér, ír, lát, ’sa’t. és : zavar, terem. ’sa’t.

Jegyz. A’ melly fzavainknak az illy eggy vagy leg fellyebb 
két tagú törfökök ma közbefzédünkben ’s élélünkben fzokásban 
nintíen is: annak is hajdan bizonyoson kellett lenni, mint ezt 
fókákban némelly régi könyveink is bizonyítják; de majd a 
fzó fzármaztatás is világofon ki fogja jelenteni (: LVI. §. :). Az 
e’ féle meg avult törfököknek kikereféfek ’s a’ hol fzükféges fel 
állítáfok eggy jó forrás a’ Nyelv bovitéfére. Láfs ugyanott ezekre 
egynéhány példákat.

§. XXXVI. Ezen eredetekből mind’ a’ Folyamatokban, 
mind pedig hozzájok járúló minden változtatótokban fzó- 
tagonként nevekednek a’ Magyar fzók, még pedig m inden
kor tárías hangú fzótagokon. (: per fyllabas syntonas XII. §.:) 
az az a ’ dirrva Magánhangzókhoz durva, a’ gyengIlitekhez 
gyengült járul, m in t : Gond, gondol, gondolat, gondolation,

f i *
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gondolatlaníág gondolatlanfága, gondolatlanfágai, gondolat- 
lanfágairól ’sa’t. kéj'z, kéj'zúl, kéjzulés, kéfzúlet, kéjzúletlen, 
kéfzűletlenfég, kéfzúletlenfége, kéfzűletlenfégei, kéfzúletlenjé- 
geitöl fa’t.

Jegyz. Az e’ féle fzó folytatáfban ifmét fzámtalan fok fza- 
vaink közben közben el maradtak, ki eftek, vagy már meg avul
tak ás el is vefztek. Ezek közzul is igen fok találtatik, imitt 
amott régi könyveinkben. Ezeknek is tehát kikereféfek, öfzve- 
fzedéfek és alkalmatos helyen felállítáíok Máfodik jó forrás a’ 
Nyelv bővítőire. Nem is lehet azt mondani, hogy azok a’ fzók, 
mellyek így elmaradtak, nem jó fzók, vagy hogy nem voltak 
régen fzokásban ; hanem ti'ak hogy kieftek, vagy elfelejtettek. 
ylwaoa xiivat in öypep. A’ Nyelv nedves helyen fekszik a’ 
ízájban, fikamló az ; míg nem iratnak a’ fzók, változnak 
minden nap. Az irás, minteggy bilints, vagy békó, mellyet 
a’ fzókra vetünk, hogy fogva tartafsanak a következendoknek.

De ez is bővebben fog világofíttatni alább az LVI. §-bnn.

§. XXXVII. Formájokra nézve a’ fzók, Eggyesek, ( ’.sim 
plex:)  mellyek eggy fzóból állanak, mint: éj, nap és Öszvc- 
tett, vagy Foglalt J'zók (: Composita :) mellyek két fzókból 
lettenek eggyé, m int: éjfél, napkelet. Ha kettőnél több fzók 
fzerkefztetnek-egybe, léfzen őfzverakott fzó, (: Decompo- 
fita :) m in t: fzámfzeríj.

Jegyz. 1. Az öfzvetett fzóknak formáláfok ifmét eggy kimerít
hetetlen kútfő a ’ fzóknak fzaporitáfokra és gondolatainknak 
könnyeit lehető kifejezésekre. Eggy nyelv sem bővitette meg fza- 
vait illyen öfzvetett fzóknak bovféges formáláfok nélkül. Sőt 
ellenben az vólt eleitől fogva a kifejezésekben leg boldogabb 
és fzavainek bovfégével leggazdagabb Nyelv, mellynek az illy 
több fzóknak öfzvefzerkefztésekre leg nagyobb fzabadsága és 
könnyiifége vólt. A régi Görögök ebben legfzerentféfebbek vol
tának. Okét követték a’ Rómaiak. Ma a’ Görögökkel veteked
nek a’ Németek.



A’ Magyar Nyelvnek is lehetne ebben néminemű boldogsága. 
(: Láfd a’ fzórakofgat. X. §.:). Éppen tfak az a’ kár, hogy több
nyire az illy eggyé lett ízókat is megízaggatják az írók és az 
által ezeknek néminemű difztelenféget ’s magoknak az e’ félék
nek eltűréíekben, vagy követőiekben idegenkedéít okoznak. Ne 
ízaggaísuk-meg az Öízvetett fzókat, avagy tíak a’ Név ízókban, 
(:XXII. §.:) és imhol léízen harmadik jó, és pedig kimeríthetet
len forrása a’ Nyelv bővítőinek. Ha meg nem fzaggatjuk azokat, 
mellyeket Atyáink öfzvetettek; miért fzaggafsuk-meg az njab- 
bakat ? vagy ha eltűrjük és fzeretjük a’ régi Öízvetett ízókat: 
miért lennénk ma újabbaknak öízvefzerkefztéfektŐl idegenek ? 
A’ belzódnek minden réízeiben találtatnak régi fzavaink között 
e’ félék : agyvelo, ajtófark, árvíz, efzköz, kútfő, puskapor, Vár
megye, atyafi, folyóvíz, éízrevefzem, gyertyatartó, főkötő, kesz
kenő, vakmerő, fzántóveto, fzámtartó, jóltévo, mindenható, 
azólta, azonképpen, minémű, bártfak, vajha ’stöbb fzázak.

2 or Itt nyűik eggy ajtó a' bevett idegen fsókról való elméiké- 
défre is. Ez ifmét eggy, és má?- negyedik forrás a' NyelvbÓvitéfre. 
Az efmeretefebb Nyelvek között eggy fints, melly ezen koltfönö- 
zéftol mentt volna, és idegenekből ne gazdagodott volna. A’ régi 
Görög Nyelvet gazdagította a’ Fenicziai, ’s más. A’ Deákot a' 
Görög tollaíította, ’s repítette fzárnyára, ez a’ Francziát. Az 
Olafz pedig és a’ Spanyol a’ Deáknak merő azon ízülöt-t Leánya. 
A’ Deák és a’ Francz, a’ Németnek is azon eggy eggy kints- 
tárja. Magok ízokott végezeteikre formálják az idegen fzókat, 
önnön törvényeik alá hajtják azokat, és már eggy éréfűek az 
eredeti Német fzókkal. így az Anglus Nyelv igen barátfágos, 
béfogadja az idegeneket, valamellyek Őnékie hafznofoknak lát
tatnak; de önnön törvényei alá hajtja azokat. — Ma a’ Magyarok 
ebben is meghafonlva vannak. Nagy réfzek felettébb is ragafz- 
kodik az idegenekhez, és ott lem hagyhatja el kivált a Deák 
fzókat, a’ hol tifzta Magyar fzókkal és világos kifejezéfekkel él
hetne. Sőt a’ köznép is néminémű tudományt ’s Deákfágot akar 
ezekkel mutatni. Más kevefebb réfzek olly buzgó vifzont, és 
féltő fzerelmű önnön Nyelve eránt, hogy kéfzebb minden követ

MAGYAR NYELVKÖNYV. í>5
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kezés ellen formált esmeretlen 's érthetetlen fzókkal kortfo- 
fítani, ’s homályosítani íráfait, mintfem valamelly idegent el
tűrni.

így tévefzti-el az ember a közép utat, és így ugrik eggyik 
ízéiről más ízéire rohanva. Mint a’ pénznek eggy próbája ’s 
jósága az, ha efmeretes, úgy a ízónak is. Következésképpen 
az esmeretlen ízó roEz pénz, melly nem jár.

Éljünk okoj'on és mértékletefen azon fzabadfággal, a' mellyel 
éltének eleink is. Ä  melly fzókat alkalmatos, eredeti eggyes, vagy 
jó  és rövid öfzvetett fzókkal is helyesen ki nem tehetünk: tűrjük 
el ideig azokban az idegen bűzt. Azonban figyelmezzünk ’s olvaf- 
sunk ízorgalmatofon. Nem mindenek alkalmatoíok a’ jó uj ízó 
fzerzésre. Az alkalmatoíok eránt ne finnyáíkodjunk, azokat 
vegyük hé ’s örökitfük. Az uj dolgoknak, mellyeket az új idők 
naponként ízűinek, fzükfógek vagyon a’ Nevekre. Ne idegenked
jünk bévenni efmeretes nevekkel az uj dolgokat, a’ mellyekben 
két fzükfég vagyon egyszersmind, a’ dologra is, a’ névre is. 
De kövefsük abban is Eleinket, lágyítfuk ’s egyenlítíük azokat 
a ’ lágy, könnyű és kényes Magyar fzóejtéshez. Az Eleinkből 
bévett idegen ízókban ugyan is három különbféget látunk, tudni
illik :

1?J ok a’ könnyű kimondáfúakat meg hagyták azon fze- 
rént, m in t: apellál, diktál, áfpis, diíputál, fáin, forma, Kán
tor, korona, lámpás, parádé, pásztor, penitentia, plága 
plánta, plántál, Poeta, pompa, praktika, préda, prédikál, 
prédikátor, próba, próbál, próféta, prófétái, purgáczio, pur- 
gál, reftál, reftancia, fentenczia, l'umma, fors ’sa’t.

22? A ’ hoffzúkat megrövidítették, m in t: Apostol: Apos
tolus, Kanta, Cantharus, kapitány, Capitaneus, mód, modus, 
óra, hóra, pergamen, pergamena, Prócátor=Procurator, Sá
tán =  Satanas, Vers =  versus. ’sa’t.

351' Nagyobb réfzént pedig rövidítéffel is lágyítáfsal is 
eggyet fa tfaríto ttak az idegen fzókon, mint más Nemzetek
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is, és azokat kényefebb ’s Magyarosabb hangokra változ
tatták, m int:

Alam ifna =  Elemofyna.
Almáriom  =  Armarium.
Angolna =  Angvilla.
Angyal — Angelus.
Arkangyal =  Archangelus.
Apácza =  Abbatifsa.
Apátúr =  Abbas.
Berbéts =  Vervex.
Czédula =  Scheda, Schedula.
Czeremonia =  Cerimonia.
Czimbalom =  Cymbalum.
Czirkalom =  Circinus.
Deák, Dékán — Diaconus.
Dézma — Decima.
Eczet =  Acetum.
Ereklye — Reliquiae.
Eretnek =  Haereticus.
Fáklya  =  Facida.
Fertály — Firtel.
Flastrom — emplastrum.
Font =  Pfunt.
Frigy =  Fried.
Fundamentom —- Fundamentum.
Gallér — Galerus.
Gélét — Glét.
Golyóbis =  Globus.
Ifkatula  — Scatula.
Ifpotály =  Hofpitale.
Kabala — Caballa.
Kalamáris — Calamarium.
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Kanonok = Canonicus.
Kappan = Capo, Kapaün.
Klaftrom = Claustrum.
Kamara = Camera.
Káplán = Capellanus.
Kápolna = Capella.
Kar át fon = Incarnationis D. Festum.
Karm afin — Kermefinus.
Keresztyén = Christianus.
K riftá ly ChriJ'talius.
Kriftély Clyster.
Lator - Latro.
Laiftrom = Registrum.
Lombik = Alembicus.
Mefter = Magister.
M uftra = A rnonftrando.
Oltár - Altare.
Orgona = Orgonáim.
Padimentom =  Pavimentum.
Palánt = Plánta.
Palota = Palatium.
Pánt = Band.
Papiros = papyrus.
Paraditfom -= Puradysus.
Patika = Apotheca.
Piatz Platz.
Pintér = Binder.
Pünköft = Pentecoste.
Püspök = Episcopus.
Pogány Paganus.
Polgár = Burger.
Polyva — Palea.
Pont = Punctum.
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Pór =  Bauer.
Pofta =  Poft.
Prépost — Praepositus.
Bemete =  Eremita.
’Sindely — Scindula.
'Sóltár = - Psalterium.
Sinór =  Schnur.
Spongya == Spongia. 
Stukatura — Structura. 
Szablya =  Sahel.
Szappan =  Sapó.
Szent =  Sanctus. 
Templom =  Templum. 
Teftamentom = Testamentum.

Ezen módon bántak többnyire az emberi kerefzt nevekkel, 
sok Növevény, Ásvány, és A lla ti nevekkel. L á jd  széllyel.

E ' j'zerént tudatlan és ok nélkül való finnyá/kodás, hogy 
sokaknak ma nem tetfzik: Alagya =  Elégia. Purgoma =  
Epigramma, melly utolját már Páriz Pápai régen feljegy
zett ’sa’t,

VII. Réfz. A’ Czikkely fzóról és a Nembeli különb- 
fégrol.

§. XXXVIII. A' Czikkely jzó  az a’ JzótJ'ka, melly a’ 
Név fzóknak eleikbe. J'zokott tétetni és némelly Nyelvekben 
azoknak Nemeiket is különbözteti.

A’ mi Nyelvünkben két Czikkely l'zó vagyon, úgy m in t: 
Meghatározott Czikkely fzó a’ vagy a z: és Határozatlan Czik
kely fzó, eggy, mellyek a Név fzóknak eleikbe tétetnek; de 
Nemet eggyik fém különböztet, fém femmi meg hajlatéit 
vagy változtatáft nem fzenved, hanem mindenkor ezenkép-
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pen marad, melly eggy valófágos könnyítéfe a’ mi Nyel
vünknek.

Jegyz. Hlyen a’ Görögöknél: ó, y, tó . a’ Németeknél: der, 
die, das. és ein, eine, ein. de a’ mellyek Nemet is különböztet
nek ; mint magok a’ Név Izék változtatva is ejtegettetnek. 
A’ Deák Nyelvben illyen nintlen, mert a’ Hic, hasé, hoc, mu
tató Névváltó fzó, nem Czikkely fzó.

§. XXXIX. A’ meghatározott Czikkely fzó a’ vagy az, 
tfak azon eggy Czikkely fzó, a' mellyel élünk illyen különb- 
féggel:

l i t  Minden máfsalhangzón kezdődő Név fzók eleikbe ez 
tétetik : a’ és akkor az a ’ Máfsalhangzó meg kettoztetődik, 
mellynek jele a’ Czikkely fzó után e’ vonáfotfka, a’ és úgy 
mondatik ki, mintha kétfzer volna írva; p. o. a’ király, 
hogymár: akkirály.

Sen Minden Magánhangzón kezdődő Név fzóknak ez 
tétetik eleikbe: az, mint az állat, az ég. és ez röviden 
hangzik.

3 2£ A’ H, minthogy kettoztethetetlen máfsalhangzó 
(: VII. §. 4. fz .:) ez előtt azon kettőztetéfnek pótoláfára ki 
kellene íratni mindenkor a’ z-nek, m in t: az ház, az hegy. 
de eggy darab időtől fogva való éléfsel a ’ lett közöníégefsé, 
hogy el is maradhafson a’ z, mint fzinte egyéb máfsal- 
hangzók előtt, mint a’ ház, a’ hegy. (: Láfd ennek világo- 
fítáfát alább a’ Jegyzésben és a’ Versíráfban VIII. §. :).

Jegyz. 1. Eégi íróink ezen különbfégre nem vigyáztanak, 
hanem akár magánhangzón, akár máfsalhangzón kezdődő fzók
nak eleikbe mind ezt rakták: az, mint az fold, az könyv, ’s a’ t. 
ezt gondolván a’ Czikkelyfzó fejének lenni, az, ennek ama’ 
Mutató Névváltó fzóval lett öfzvezavaráfából, az, is, ea, id.

2ql Úgy is Ítélnek e’ felől ma is leg többen, hogy ezen Czik
kely fzó a’ maga tellyefségében az, nem a’ ; innen, mikor Máf
salhangzón kezdődő fzóhoz tétetik : azon z betiinek elmaradá-
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iát pótolja a’ máísalhangzónak meg kettoztetéíe, nehéz lévén 
igy kimondani: az király. — De ideje már egyízer ebben is vilá- 
gofodni, ennek igaz eredetét ’s természetét felfedezni, és vele 
éléfünket állandóan ahoz fzabni. Melly is így következik :

A ’ mi Czikkely Jzónk tfak nem azon eggy mind mivoltá
ban, mind terméjzetében a’ ’Sidó Czikkely fzóval, és ahoz 
mindenben igen közel jár. M int tehát egyebekben J'okakban : 
úgy a’ Czikkely Jzónk igaz tör’sökének ’s terméfzetének fel
fedezésében is a 'Sidó Nyelv fog leg lobban el igazítani ben
nünket. A’ Sidó Czikkely fzó fi, azaz H a : a' Magyar Czik- 
kelyfzó a : Megeggyeznek a’ Sidó H a  és a’ magyar a.

a) Abban, hogy Nemet nem különböztetnek, hanem 
azon eggy formában mindenik Nem bennek vagyon. Ha 
Ifch, Ha Ifcha, A’ Férjfi, az Affzony.

ß) Meg eggyeznek abban, hogy m int a’ ’Sidó H a; úgy a’ 
magyar a’ változhatatlan a’ mellette lévő fzóknak minden 
efeteikben. (: Cafus:) nem úgy mint a’ der, die, das és ó, Yj 
T, ó, mellyek eteteken változnak.

•f) Meg eggyeznek abban, hogy valamint a ’ Sidó Ha ; 
az utánna tett fzóval eggyé léíz, és ha az máfsalhangzón 
kezdődik, az a’ Máísalhangzó eggy Dágefsel, vagy középbe 
szúráfsal meg kettőztetődik. p. o. ebből H a Hám  léfz: 
D;in Haddam. ebből: Ha jam, léfz DJÜI Hajjám. Úgy a’ 
Magyar a’ az utánna tétetett máfsalhangzón kezdődő Név 
fzóknak elfő betűjöket meg keményíti vagy kettőzteti, és igy 
meg hoffzabbitja eggy ilyen utánna tétetett jellel mint a' 
vér, a’ tenger, mintha írn ák : avvér, attenger.

8) Megeggyeznek a’ Sidó Ha, és a ’ Magyar a’ abban, 
hogy mikor magánhangzón, vagy a ’ Sidóknál úgy monda
tott Torokbeli (: gutturalis :) betűn kezdődő Név fzóknak tétet
nek eleikbe, mindenik változáft fzenved. A’ Sidó Ha  tudni
illik akkor a’ rövid a-1 vagy Patakot, (=- = ) változtatja hoffzú 
á-vá, Iíamettfzé ( ')  A’ Magyar a ’ pedig ugyan a’ Magán-
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hangzók előtt maga mellé véfzi a ’ Magánhangzók előtt maga 
mellé véízi a’ z-t és léfz: az, m int az ajj’zony, az ember. 
Torokbeli kemény hangunk pedig nékünk nints több a’ H- 
nál, ez elébe ha efík a’ Czikkely í‘zó, vagy fel vefzi a’ z-t 
akkor is, mint a’ magánhangzók előtt, és léfz az Hegy, 
az Hóid, vagy a’ m int már egy darab időtől fogva való 
éléfsel közönfégefsé lett, tfak m arad akkor is a ’, mint a’ 
hegy, a’ hold, mellyet inkább akarok mind kettőt tűrhetővé 
tenni (: Láfd: Versírás VIII. §.:)

Így tehát a’ mi Czikkely fzónk a' maga eredetében a ’ és 
nem az. De kérdés : Honnan vefzi hát fel a’ z-t a ’ magán
hangzók és H  előtt, és miért a ’ z-t és miért nem más 
betűt? Erre azt kell meg tartani: hogy kétrendbeli külön
böző, de egymáfhoz igen közelítő illyen fzavaink vágynak 
minékünk, t. i. a’ Czikkely ízó a’, és Mutató Névváltó fzók, 
az, ez, valamint vagyon ez fzinte a ’ Görögöknél és ma a’ 
Németeknél is. A’ Görögöknél a’ b, -q, v b Czikkely fzóhoz 
igen közelít ez a’ máira vitető névváltófzó: ós, 6 (: qui, 
quae, quod:) A’ Németeknél is vagyon a’ der, die, das Czik
kely í'zón kívül der die, das m utató névváltófzó is (: is, ea, 
id:) mellynek ejtegetéfe némellyekben különbőz a ’ Czikkely 
fzótól, némellyekben véle meg eggyez. Minálunk meg felel 
ennek e’ mutató Nóvváltó fzó: az (: is, ea, id :) melly a ’ Név
váltó fzók között elő fog adatni. (: LX. §.:) Vagyon még a’ 
Németeknél diejer, diefe, diefes m utató Névváltó fzó is. En
nek megfelel mi nálunk ez, (: Hic, Hsec, Hoc :) (: Láfd ugyan
ott :). Nem kell ezeket öfzve zavarni. Mindeniknek különös 
hafzna, természete, és törvényei vágynak; de a’ melly ter- 
méfzetet ’s törvényeket gyakran eggyik a’ máfiktól köl- 
tfönöz. A’ mi Czikkely fzónk változhatatlan és femmi efetei 
n in tíenek; de ezen Nóvváltó fzók: az, ez, minden eseteken 
változnak, mint majd alább meglátjuk. A’ Czikkely fzó a’ 
magánhangzók előtt, a’ Mutató Névváltó fzóktól maga mellé
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költíönzi a’ z-t, és léfz az, m int: az ég, az Isten. E' mu
tató névváltó ízók ped ig : az, ez, és az ezekből öfzvefzer- 
keíztettek: amaz, emez, imez, azt kőltfönözik vifzont a’ 
Czikkely ízótól, hogy a ’ könnyebb kimondáíért Ejtegetéfek- 
ben (: in Declinatione :) más ízó eleibe tételekben és az öfzve- 
fzerkeíztésben, ha máísalhangzó következik utánnok, a’ 
Czikkely ízó módjára elvesztik z-jeket, és annak helyébe 
kettóztetik az utánnok következő Máísalhangzót, m int: an
nak, ennek, amannak, emennek, attól, ettől, arról, erről, 
amabból, emebből ’s a’ t. e’ f a  (: hoc lignum  e ft:) ama’ fa ,  
eme’ fa . akkor, ekkor, annyi, ennyi, a' féle, e’ féle ’s a’ t. 
A vádoló eíetben mindazonáltal megtartják a’ z-1, m in t: 
azt, ezt, amazt, emezt ’s a ’ t.

Hanemha ezeket im e’ ízókról m egtartjuk: több Czik
kely ízónk fog lenni, nem  tfak eggy, és a’ zavarodéiból ’s 
rendetlenfégből íoha ki nem gázolunk.

§. XL. A’ Határozatlan Czikkelyfzó eggy, melly vétetett 
e’ fzámláló ízótól eggy; de attól még is különbőz, és ily- 
lyenkor nem fzámlálás végett élünk vele, hanem ezeknek 
alkalmatos és ékes fel tferóléíekre, a ’ vagy az, és valamelly, 
m in t: eggy király, eggy ember. Semmi változtatáfa nintfen 
ennek is.

Jegyz. Ez a’ Határozatlan Czikkely ízó tíak eggy darab idő
től fogva vétetett be Nyelvünkbe, az Európaiaknak, és közelebb 
a’Németeknek követőiekre. Nem meg vettetendo egéízen, főt ta
gadhatatlan, hogy fokízor igen fzép kiejtéfek efnek vele. Kivált 
a’ kötés elején, vagy a’ befzéd kezdetén gyakran kathatófságot 
(: emphasis:) ad a’ fzólláfnak. Igen fzépen él ezzel Befenyei György 
minden munkáiban. Láfd az ezzel való éléit a’ fzórakofgatáf- 
ban. VI. §.

§. XLI. A ’ magyar Nyelvien az Állatokon kívül az ér
zéketlen dolgoknak neveikben Jemmi Nembeli különbjég n in
tfen és ez ifmét más nagy könnyújége a ’ Magyar Nyelvnek.
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Az állatokat, minthogy maga a' Bolts Teremtő két nemre 
osztotta, t. i. Hím és NŐftény Nemekre : mi is ezeket Név 
fzavainkban megkülönböztetjük, de nem Czikkelyí'zóval, 
hanem különb, különbféle módon, úgym int:

1Í2: Az Emberekben és az emberek előtt efmeretefebb 
Házi, vagy major és gazdalagbeli állatokban mind két Ne
met különb, különb nevezetekkel különböztetjük, főt né- 
melly állatokban ifmét különös nevezettel a ’ heréit álla
tokat, mellyeknek lajftromok im ez:

Köznév
Ember 
Gyermek 
Marha vagy 

Barom 
Ló

Him
Férjfi
Fiú
Bika

Noftény
Affzony.
Leány
Tehén

Heréit

Ökör

Ménló, Tfö'dör, Kancza, Ka- Paripa 
legfzebb, Mag- hala Kaczola
ló (: Ap. Tsere

János:)
Juh Kos Jerke Őrit
Ketfke Bak Ketjke Czap va

Berbéts
Dij'znó, Sertés Kan Eme, Emié, Artány

Kocza
Tyuk Kakas Jércze Kappan
L úd Gúnár Jércze tojó
Katfa, KátJ'a GátJ'ir Jércze
Piécze, Rucza
Kutya Bak vagy Kan- Szuka

kutya
Kamafz.

Egyéb állatokban tfak ezen Him  és NÖJ'tény ízók
nak eleikbe tételekkel téízünk különbféget, m int a’ Szár-
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nyas állatok egéíz Nemeikben, hím veréb, nőítény veréb 
’s a’ t. Mátokban ifmét, mint a’ négylábú állatokban a ’ 
Hímet nevezzük Bak-nak, m in t: Bak fzarvas, nőítény ízarvas. 
Itt is mind azonáltal gyakran köz név az H ím , mint Hím 
orofzlán, ’s a’ t.

3íSé Az Emberek között a’ Nemzetet, méltóíágot, hiva
talt, mefteríéget, atyafifágot ’s a’ t. jelentő ízókban, az 
AJTzonyi nem e’ ízónak utánna-tételével jelentetik: affzony, 
m in t: Magyar Afízony, Tót Aífzony, Bácz Aífzony, ’Sidó 
Afízony, Iftenaífzony, Király afízony, Fejedelem affzony, 
Herczeg aífzony, Próféta affzony, Tanító affzony, Meny 
affzony, Nyofzolya affzony, Gazda affzony, Szakáts affzony, 
Sógor affzony, Szomfzéd affzony, Koma affzony ’s a’ t.

Vagyon ezen kívül Né végezet is, melly Feleféget 
téfzen, mellyel az emberi minden nevezéfekben, a’ Nem
zetekben, méltófágokban, Hivatalokban, mefterfégekben és 
akármelly Nevekben az Affzonyi nem jelentetik; de ez Ifak 
Férjről való nevezet, és hanemha a’ Férj azon Nemzetbeli, 
vagy azon méltóságot, hivatalt, mefteríéget vifeli, vagy 
követi; az Affzony úgy nem neveztethetik, m in t : Görög, 
Görögné, ’Sidó, ’Sidóné, Tfáfzár, Tfáfzárné, Király, Királyné, 
Gróf, Grófné, Báró, Báróné, Bíró, Bíróné, Pap, Papné, Budai, 
Budainé ’s ’a t.

Jegyz. Ez a fzó a’ Magyaroknál no, vagy mai fzóllás fze- 
rént, né, valófággal feleféget téfzen, mint ezt némelly folya- 
matjai is, p. o. nos, notelen, nozni vagy nofzni ’s a’ t. bizonyít
ják ; és ezeken kívül két régi VerfelŐinknek is némelly Verfei 
mutatják, mellyeket felhoz T. Dugonits is Etelkájának 1<} könyv 
4. Jegyz. 12 lev*- Ha tehát Nyelvünket régi, igaz értelmében 
meg akarjuk tartani: nem lehet ezt annyira ki terjeízteni, mint 
e’ Német végezetet : inn, König, Koniginn, annyival is inkább, 
nem lehet azzal eggyé tenni, mint a mai németefen fzólló Ma
gyarok a’ hang közelítéfből eggyé kezdik tenni. Németül: Grä-
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finn akármelly Gróf kisaffzony is, Koniginn Erl'ébet, hajdani An
gliai Király Affzony és dits. Emi. Mária Tlierefia is. Magyarúl 
nem Grófné a’ kinek tfak Férje nem Gróf, vagy nem az volt, 
ha özvegy. Nem Királyné, nem Tfáfzárné, a’ kinek nem Király 
’s Tfáfzár a’ Férje. Ez igen fzép és hafznos megkülönböztetés 
is Nyelvünkben, azért méltó továbbra is a’ megtartáfra. Roíl'z 
i'zóllás tehát: SzakátJ'ném, Barátném, Mofdném. ’s a’ t. mint 
ma kezdenek szóllani akármelly hajadon leány vagy Özvegy 
alTzonyról is. Szakátsné, a kinek fzakáts a’ férje, ’s a’ t.

Roffz és érthetetlen I'zóllás eggy mai Apácza Szüzet Apos- 
tolnénak mondani, a’ német Apostolinn után. Apoftolné volna, 
a’ kinek Apostol a’ férje, ama pedig Apóitól Affzony. Eleink 
így nem fzóllottak ’s nem írtak. A mit ma így mondanak: Ba
rát ném, az az Allzonyi Nemben: Mátkám Affzony, hanemha 
olly fzemélly valakinek Barátnéja, a’ kinek a’ férje egyszer 
fmind Barátja. Miért nem olvafsuk lohol régi íróinkban : Is
tenné, Prófétáné, ’s a’ t. hanem Iften affzony, Próféta affzony.

*1 . Nem tfak két tenger közt ennek híre vala, Perfiába is juta 
ArtakferkJ'es király Öttfe fzerentséjét Széf) Nejéről tfudálta 
Nyilván hifzik immár hogy egyéb Nejével soha Cirus nem

[hála.
Bogáti Fazekas Miklós 1587 nyomtatt.

2 . Közönféggel azt is végezték vala;
Hogy mindenik fzabadon bé járhatna.
Kérdetlen, Királyhoz menne dóigába,
Hanemha Nejével a' király válna 
Az, mint heten köztök végezték vala,

Hogy fzabados válna király ajtaja,
Hanemha Nejével volna ágyába.

Chiereny Mihály. 1 5 9 2  nyomtatt.
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VIII. Réfz. A’ Név Izékről.

§. XLII. Név J'zónak mondatik m ind azon réfze a' be zéd- 
nek, a’ mellij valami dolgot jelent, és a’ mellynek eleibe te
hetjük e’ Czikkelyfzót a’ vagy az. p. o. a’ világ, az ember, 
a bőlts. A’ Név ízé tárgyára nézve háromféle.

Főnév (: Subftantivum:)
Rávető j  zó, vagy Társige (: Adiectivum :) és Számláló fzó.
Főnév, a’ melly magában minden más J'zónak hozzáté

tele nélkül megértődik, m int: Ház. Rávető fzó, a’ melly m a
gában más J'zónak hozzá tétele nélkül egéfzen meg nem értő
dik, m in t: nagy, magas. Számláló fzók a’ fzámok, mellyek- 
kel a’ J'zámlálásban élünk, mint: eggy, kettő', három, négy 
’s a’ t.

A ’ Főnevek ifmét vagy tulajdon Nevek, mint: Európa, 
Afia, Magyar ország, Péter, Duna, Buda. ’s a’ t.

vagy köznevek, m in t: Ország, város, tenger, folyóvíz, 
lial, bogár, ember, madár, könyv, ’s a ’ t.

Vágynak még nemzeti, vagy Vezeték nevek, m in t: H unyadi 
és keresztnevek, mint: Mátyás ’s a’ t., de ezek is mind tudva 
lévők.

IkL A’ Főnevekről.

§. XLIII. A’ Név fzókban előadatandók az Ő változtatá- 
foknak négy módjai, úgym int: A ’ Szám. Éjét (: Cafus :) E j 
tegetés (: Declinatio :) és a’ Hafonlítás (: Comparatio :).

Tfak a ’ három ellök illetik a’ Főneveket, mellyekről szól
tunk elfoben.

A ’fzám  kétféle: Eggy es fzám  (: Numerus fingularis:) mint: 
ember, város. Többes fzám , (: Num. P lu ra lis:) m in t: embe
rek, városok.

A’ Név fzóknak Efeteik azon fzó végek, melly ek fzerónt
7Földi: Magyar Nyelvkönyv.
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a’ ízóváltoztatásban különb, különb módon eíhetik vala- 
melly ízó, p. o. Ember, emberé, embernek, ’s a ’ t.

A’ több Nyelveknek példáik fzerént ma a ’ Magyarok is 
hat eleteket fzámlálnak, úgy mint:

Nevező efet, (: Nominativus :) melly maga a’ jzó.
Bíró efet, (: Genitivus :) é
Adó efet, (: Dativus :) nak, nek
Vádoló efet, (: Accusativus :) t, at, et, ot, öt.
Hívó efet (: Vocativus .) —
Elvevő efet (: Ablativus :) tói, tol.
A ’ fzónak ezen Éjeteken való változtatója mondathatik 

Ejtegetéjnek, (: Declinatio :) melly is emez hat módon élik az 
Eggyes fzámban, és ugyanannyi módon a’ Többes számban.

Jegyz. 1. Nómelly Nyelvekben ezen Deák nevezetek : Nomina
tivus, Genitiv, Dativ ’s a’ t. mint már igen meg ízokott és ért
hető fzók fordítás nélkül megtartatnak. Máfok lem ezen Neve
ket meg nem tartják, lem Nyelvekre nem fordítják, hanem ezek 
helyett e’ változó eleteket ízámokkal nevezik, mint lg 2É 3É 
4jk 5Í̂  6ik Elet, és ez alkalmatoíabb is.

2ar Mi ha ízavainkban tlak annyi eletet akarunk i'zám- 
lálni, a’ mennyi különböző végezettel élnék azok : nyílván va
gyon, hogy a’ Hívó, vagy 5ik eíetre éppen femmi ízüklégünk 
nintíen, mivel az a’ mi Nyelvünkben mindenkor eggy formán 
élik, és fzinte azon eggy a’ Nevező, vagy 1 ° Élettel. Azért ezt 
mi is kihagyhatjuk, mint némellyek kihagyták.

3'«' Ha a’ 6jk eletet, tói, tol, melly különös követgeto ízó. 
az Eletek közzé ízámláljuk : igy még 10, vagy több e’ féléket 
is adhatnánk hozzá; m in t: ról, rol, bői, bol, ra, re ’s a’ t.

Nálunk tehát ez lem különös elet, mert eggyképpen téízünk 
minden követgeto l'zókat a’ Nevező Elet után. De minthogy a’ 
Nyelv könyvet ezen tekintetben nem annyira magunkért, mint 
idegenekért írjuk, a’ kik Nyelvünket tanulni akarják : a’ közön- 
íéges fzokálért ugyan azon Eleteket mind meg tarthatjuk.

4-er Voltának íokan Nemzetünkben, a’ kik vagy ízóval, vagy 
háláikban is, még ezen hat Eletekhez többeket is raggattanak.



Hlyen Kalmár György, ki (: az Ö Prodromufában 52 lev :) 2S 
eleinek téfzi ezen végezetet: ú, ú, p. o. hajú, fzemú. De ennek 
az Ejtegetéíek között helye nints, hanem inkább a’ í'zó folyta
tásban (: Derivatio :) és az akkor léíz Rávető fzó, annyit tévén, 
m in t: hajas, fzemes. Nagy hajú, kék fzemú, annyi m in t: nagy 
hajas, kékfzemes. Ugyanő 311 Efetnek téfzi ezen végezetet: vá, 
vé, m in t: jóvá, könnyűvé, melly v betú a’ Máfsalbangzók után, 
ízinte azon Máfsalhangzóvá válik kedvefebb fzólláfnak okáért, 
m int: emberré, pappá. Ezt máfok is nevezték Váló efetnek. 
De ennek is itt hellye nintfen, hanem a követgeto fzók között 
(: XCVIII. § :). Máfok ezt is az elétek közzé akarták vinni ; úl, 
ül, m in t: gazul, emberül; de ennek is a’ helye a’ Határozó 
fzók között vagyon (: XCI. § :). Mi tehát a’ fellyebb írt okon 
tfak a’ hat efmeretes eletek mellett maradván, láísuk, hány 
Nyelvünkben a’ Név fzó Ejtegetés.

§. XLIV. Az Ejtegetés a’ mi Nyelvünkben tfak eggyetlen 
eggy. Meg tartván azon Regulát, mellyet fellyebb (: XII. és 
XXXVI. § :) említettünk, hogy a’ Magyar fzók mindenkor 
tárfas hangú ízótagokon nevekednek, p. o. a’ dúrva ma
gánhangzók, a, o, u mindenkor magok közzűl véíznek ma
gokhoz ; a’ gyengült magánhangzók e, ö, ü ii'mót magok 
közzűl; minékünk eggy Ejtegetéfnél többet tenni éppen 
ízükfégtelen. Mert a ’ mi 2Ü efetünk mindenkor é. A 3ik 
a tárfas magánhangzók miatt: nak a’ dúrva hangú lkok
ban; nek a’ gyengűltekben, melly mindenkor önként kö
vetkezik. A’ 4ÍS Elet mindenkor t. De midőn a’ í’zó egy- 
gyes, vagy kettős máfsalhangzón is végződik, nem lehet 
magában hozzá adni a ’ t betűt, hanem fegítő magánhang
zót kell felvenni, és azt mindenkor a’ tárfafok közzűl; 
igy léfzen oíztán a 4ÍÍ Efet at, et, ot, öt. p. o. H áz, H á
zat, J’zem, fzemet, tfont, tfontot, kürt, kürtöt, ’s a’ t. Az 5Ü 
efet mindenkor eggy az elfovel, tfak hogy eleibe tétetik e’ 
ízótfka: óh. A’ 6'k-tól a’ dúrva hangokban, m int háztól, 
tfonttól; tol a’ gyengűltekben, m in t: fzemtÖl, kürttől.

7*
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így a’ Többes ízámban a’ Nevező Elet mindenkor k, 
melly a’ magánhangzók után tfak magában tétetik, mint : 
Borfó, Borfók. De ha máífalhangzón végződik a’ fzó, itt is 
fegito magánhangzót kell felvenni, még pedig a tárfasok 
közzűl és így ugyanazokat, mellyeket az eggyes szám 4i!í 
efetében, igy léfzen ofztán a’ Többes fzám efete : ak, ok, 
ele, ök, m in t: Ház, Házak, tfont, tfontok, J'zem, fzemek, kürt, 
kürtök. Ezentúl a’ 2ík ’s több efetek ifmét ugyan tfak azok, 
’s azon törvényen járók, mint voltak az eggyes fzámban.

Eggy tehát a ’ mi Ejtegetéfünk: de mégis a’ kezdők 
kedvekért, a’ tárías hangok miatt mindenik hangra külö
nös példákat fogunk adni. Sőt a ’ ki tfak ezen eggyetlen- 
eggy magánhangzónak elváltozáfa miatt a, e ebben : nak, 
nek: ezen Ejtegetéft eggynek efmérni nem akarja : ám 
tartfon fzabadon két Ejtegetéft.

Példa a’ durva hangokra: I.
Eggyes fzám.

Iá Efet a Borfó
2 f « a’ Borfó . . é
3~ « a’ Borfó . . nak

(( a’ BorJÖ . . t
Qik « oh Borfó .
ßik « a’ Borsó . . tói.

Többes fzám.
Iá Efet a' Borjók
2 « a’ Borfók . . é
3 « a’ Borfók . . nak
4 « a’ Borfók . . at
5 « oh Borjók .
6 (( a’ Borjók . . tói.



MAGYAR NYELVKÖNYV. 101

Példa a’ gyengült hangokra II.

Eggyes fzám.

ló Efet az Erdő
2 « az E rdő . é
3 (( az E rd ő . nek
é « az E rdő . t
ő « óh E rd ő
6 « az E rd ő ■ tóí

Többes fzám.

ló Efet Az E rdők
2 ff az Erdők . é
3 « az E rdők . nek
4 « az Erdők . et
5 « oh Erdők
6 « az Erdők . tol.

§.XLV. Ez az eggyűgyú Ejtegetéfek vagyon mind azon 
í'zóknak, mellyek magánhangzón, kivált hoffzú magánhang
zón végződnek, nevezetefen:

A z elfő példa fzerént ejtegettetnek: 
llh  Minden Ó  végű fzók, m in t: Adó, ajtó, akó, apró, 

Báró, bókó, bibirtíó, bimbó, Czompó, czipó, Dió, difznó, 
dongó, eladó, fakó, ficzkó, fogadó (: diverforium:), fogó, fo- 
lyofó (:podium:), furkó, gamó, gyarló, hajó, háló, hernyó, 
hintó, holló, hordó, istálló, karó, kantfó, kígyó, komló, 
korfó, koporfó, kunyhó, lakó, lógó, lopó, mankó, mogyoró, 
mosdó, mofó, nyakó, nyakló, olló, ormó, orfó. Palló, patkó, 
porczogó, porzó, poíztó, ráró, rigó, rugó (: e la te r:) sajtó, savó, 
’Sidó, fó, főtartó, ízabó, fzalló, fzólgáló, tapló, tinó, túró,
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tfatló, tfikó, tfomó, tforgó, ugró, zatfkó, váltó ’s a ’ t. és 
minden ó végű Közlő fzók.

Kivétel a) Kivétetnek e’ károm egytagú fzók: ló, hó, tó, 
mellyek úgy gondoltainak, mintha V  máfsalhangzón végződ
nének. (: Láfd XXX. § 2. Jegyz.:) Ezek mindjárt a’ 44k efetben 
felvefzik azon F-t és ahoz e’ fegíto magánhangzót: a, ezt meg 
tartják az egéfz többes fzámban, m int: lovat, lovak ’n a’ t. Sót 
e’ két utolfó hó, tó ugyanakkor a’ kedvefebb fzóllás kedvéért 
a’ v előtt lévő magánhangzót is a ra változtatják, mint havat, 
havak, tavat, tavak ’s a’ t. Egyébaránt nem változnak, főt ez 
utólfó: tó a rendes Ejtegetést is eltűri, valamint e’ fzó is fzó, 
ama’ változáfokat: fzavat, fzavak ’s a’ t.

ß) E’ fzó: Bíró a’ Többes fzámban á magánhangzóra vál
tozik, m in t: Bírák, bíróké, bíráknak ’s a’ t.

2gí az elfő példa fzerént mennek minden u végi! fzók, akár 
hoífzú, akár rövid légyen az, mint: ágyú, alku, árrú, borjú, 
bolfzú, bú, bútfú, cziczu, faggyú, falu, fiú, franczú, gyalú, 
gyanú, háború, hajdú, hattyú, kapu, kofzorú, lapú, pattantyú, 
íarkantyú, és minden tyú végűk, fzú, tanú, válú.

Ki vétel a) Szomorít és minden ú végű leírás, mint hajú, 
lábú, nyakú ’s a’ t. a’ Többes fzámban az it-t is meg tartják 
ugyan; de utánna á’-t is véfznek fel, mint fzomorúak, nagy- 
Idbúak, ’s a’ t.

ß) Ezek: fattyú, gyapjút, ifjú, liofj'zú, sarjú, varjú, a 4lk efet
ben és az egéfz Többes fzámban az u -1 a-ra változtatják, m in t: 
fattyat, fattyak ’s a’ t.

T) Ez a’ három: daru, hamu, fzaru, a 4-ih esetben és az 
egéfz Többes fzámban az M-t »-re változtatják, mint darvat, 
darvak. hamvat, fzarvat ’s a’ t. Mind ezen három rendbeliek 
mindazonáltal a’ rendes Ejtegetéft is eltűrik.

A’ máfodik Példa fzerént ejtegettetnek:
3°Jj Minden Ő végű fzók, m int: Aggnő, agyvelő, boltfo, 

böndo, bördo, bötyko, czipo, czipello, emlő, ernyő, erő, efo, 
(: pluvia :) efztendo, fedő, felhő, fejtő, fenyő, ferdo, fertő, foköto, 
gyeplő, himlő, idő, kezkeno, kötő, kürtő, legyező, lejtő, lepedő, 
mennyegző, mező, no (: uxor:), nyers erő (: vigor:) pergő, re- 
l'zelo, fepro, fér főző, fzello, fzeplo, fzolŐ, tekenő. tepertő, tömlő,
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tő, tíengo, tíetfemo, tíípo, illő, iino (: bucula:) vo, velő, veíTzo, 
és minden Ő végű közlő Izék.

Ki vétel. E három eggy tagú ízók: kő, tő, tío, és az elfo- 
bol öízvetett ízók: fénko, kénkŰ, menyk'o, mivel úgy gondoltai
nak, mintha F-n végződnének: mindjárt a’ 4ik eíetben felvé- 
ízik azt, és meg tartják a’ Többes fzámban, úgy hogy a’ töb
bes fzámban a’ nélkül nem is ejtegettethetnek, m int: követ, 
kövek ’s a’ t. Ez is a’ Szerént: bov. E’ pedig: fő és ez is 
néhánykor vő, a’ v helyett ugyanott j-t véfznek fel, mint: fe
jet, fejek, vejet, vejek. ’s a’ t.

4er. Minden ü végű fzók, m int: Betű, betfú, féfú, gyepú, 
gözii, gyúrú, gyúfzú, hegedű, kefelyű, kefztyű, kölfi, köpú kö- 
fzörű, örű, öfztörú, pergettyií, feprű, fzérú, tfengettyü, tfepii, 
tfergettyű, véfii ’s a’ t.

Ki vétel, a) Gyönyörű, keferű és minden ű végű le írás, m in t: 
kezű, fejű, eízű, fzínű ’s a’ t. a’ Többes fzámban e-t is vehet 
maga után, mint: gyönyörűek, fzinte, mint a 2jk ízám kivétel
ben az ú vég.

ß) Ezek is: fű, hű, mű, nyű, ízű v végezetűeknek gondol - 
tatván, a eíetben es az egéfíz Többes fzámban fel véfzik azt, 
m in t: fűvet, fűvek, művet, művek ’s a’ t. e négy utólfó mind
azonáltal az ii'-t i-re is változtatja (: Láfd XXX. §:).

j )  Ez eggy: teti'i az á t  változtatja v-re (: mint a’ 2. íz. 
Y :) mint tetvet, tetvek. ’s a’ t.

5. Az a és e végű fzók, minthogy többnyire mind rövidek, 
mindjárt a’ 2?k Eíetben hoJTzúra változnak, és úgy maradva 
minden eletekben rend fzerént ejtegettetnek, minden kifogás 
nélkül az a az elfő, az e a 2jk példa ízerént, m in t: Atya, Atyá-é, 
Atyának, ’s a’ t, elme, elmé-é, elmó-nek ’s a’ t.

62í; Az i végezet a’ főnevekben igen kevés, és tfak ezek: 
Fi, az öfzetett fzókkal: atyafi, egyházfi, férjfi, hazafi, úrfi, és 
kotfi. Ezek a’ többes fzámban az i után a-t véfznek fel, ezen 
kivűl: kotfi. egyébaránt az elfő példa fzerént ejtegettetnek, 
mint: fi, fi-é fi-nak, fit, Fi-ak ’s a’ t. kotfi, kotfik ’s a’ t.

22i A’ Rávető fzókban és vezeték Nevekben, mellyek igen 
fókák, az i végű fzóknak ejtegetéfeket hordozzák az elfő fzó- 
tagok, mellyek ha a’ dúrva hangokból vágynak, ezekkel tartanak, 
m in t: vájári, vájárinak, váfáriak ’s a’ t. Budai, Pofoni ’s a’ t.
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A’ gyengült hangok a’ gyengiittekkel, m in t: erdei, erdeinek, er
deiek ’s a’ t. így: Győri, Bétfi, Vifki ’s a’ t.

Jegyz. Minden magánhangzó végű fzókban, ha a’ magán
hangzón kezdődő nevekedéft j-vel foglalják öl'zve, hibás írás, mint 
Atyá-jé, elmé-jé, hazafi-jak 's a’ t. hanem ha ez a 3jk fzemély- 
lynek Ragafztékjában efik ; mint: elmé-je, Fi-ja. ’s a’ t.

§. XLYI. A’ máfsalhangzó végű fzókban, ha mi kevés 
különbfég vagyon, az a' Segítő magánhangzóktól vagyon, 
mellyek fzükfégefek a Efet t és a többes fzám k betű
jének felvételekre. Ezekben kivétűl nélkül való Bégulákat 
adni lehetetlen, mert itten a’ kedvefebb fzóllás fzélefen 
uralkodik, és a’ fzokás fok kivételeket formál. A’ Neveze- 
tefebbek mellyekre vigyázhatunk ezek :

1? Eég. A’ máfsalhangzó végű szóknak eggy réfzek még 
a' 4ÍS efetet, azaz a’ t betűt magában, fegíto magánhangzó 
nélkül felveheti: Hlyének, a’ roellyeknek végek: l, ly, n, 
ny, r, s,J'z, z, j ; p. o. AJztalt, királyt, bűnt, affzonyt, bort, 
hilft, garaft, kolbálfzt, pénzt, bajt ’s a ’ t. De a’ többes 
fzámban a ’ k felvételére ezek is fegítőmagánhangzót vár
nak. Sőt némellyek ezek közzúl kettős vádoló efetúek, 
t. i. felvehetnek fegíto magánhangzót i s ; de ugyan a 
nélkül is el lehetnek, mint: kalánt, kalanat, lent, lenet, levélt, 
levelet, madárt, madarat, ezert, ezeret, aranyt, aranyat, fzájt, 
fzá ja t’s a ’ t. illyenek nagyobb rófzént azok, mellyek végfő 
magánhangzói okban hoffzú ékezéfeket elvefztik. (: Láfd 
XXX. § 1. 2. ’s a ’ t . :)

Eég. Minthogy a’ Magyar fzók fzeretik az egyező 
hangokat: minden magánhangzók többnyire és közönfége- 
fen ugyan önnön magokat véfzik fel a ’ könnyebb kimon- 
dáfnak fegítfégére. így

a) Az a a-t véfzen fel ezekben:
ág, ágat, ágak, ’s a’ t. agár, ágy, agy, agyar, ajak, ár, 

árr, arany, áll, bogár, fal, faj, fark, fonál, gát, had, hal,
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háj, haj, has, hars, hát, ház, kád, halán, kofár, hab, hágy, 
madár, máj, mofár, nád, nyáj, nyál, nyak, nyár, nyárs, 
raj, fái', fark, fás, fzáj, fzál, fzakáll, fzán, fzár, fzárny, fza- 
már, fzarv, fzáz, tág, tál, talp, tárgy, társ, vád, vad, váll, 
vaj, vár, var, vas, váz, viafz, zár.

Ki vétel, o-t véfznek fel ezek:
báb, bab, baj, bak. bárd, gaz, hab, hat, kard, kan, láng, 

nap, pap, part, rab, rák, fajt, fzám, tfat, tfap, zab, zaj, vám 
’s a’ t. és a’ két vagy több tagú fzók többnyire mind; mint: 
afztal, abrak, ablak, ágas, agyag, állat, bárány, darab, garas, 
kappan, király, kolbáíz, magyar, nadrág, orfzág, panafz, parafzt. 
fzakáts, Tfáízár ’s a’ t.

ß) Az e, e-t véfzen fel, mint: bérez, dér, érez, fék, gyer
mek, hitel, Iften, levél, kéz, méfz, nyelv, pénz, rend, fzeg, tél. 
vers. ’s a’ t. akár eggy, akár több tagú fzók, valamennyifzer 
mindenik gyengült hang.

Ki vétel. Ha az utolfó e fzótagot, durva előzi meg, akkor vé
fzen a-1, vagy o-t. p. o. a’ fazék, fazekat, derék, derekat, aczél, 
aczelat, vagy aczélt, aczelak, vagy aczélok. O-t: ágyék, ajándék, 
árnyék, játék, pánczél, fzomfzéd, tajték ’s a’ t.

y ) k z o ,  ot véfzen fel, mint: abronts, ahrontfot, abrofz, 
abrofzt, abrofzok, Apoftol, Aűaony, bárfony, bírtok, bojt, bólt, 
bor, bot, bors, borz, ezomb, darócz, dob, dob, domb, doromb, 
dorong, drót, fok, folt, font, gomb, gond, gyólts, gyom, homok, 
kántor, köb, komp, koncz, konty, kor, korong, korty, kos, lom, 
mont, nyom, ok, orvos, paraditsom, pocz, pók, pólez, pokrócz, 
por, rojt, rokon, rongy, roft, ro’s, főm, for, fors, ’sóid, tok, tfók, 
tfont, város ’s a’ t.

Ki vétel: o-t véfznek fel ezek: fog, fogat, fogak, hóid, hóit, 
papiros, fok, toll, volt ’s a’ t.

d) Az ö ö-t véfzen fel, mint: bojt, bor, dög, erkolts, efzköz, 
göb, gog, gömböcz, görög, görts, gőz, gyümolts, gyöngy, hör- 
tfök, ködmön, köd, köldök, köntös, könyök, küszöb, tors, püs
pök, öfztön, ördög, örök, öröm, öt, pöröly, rög, fzemoldök, fzor, 
fzümolts, tömlöcz. tor, Török, tfög, tfök, torsok, üfzög ’s a’ t.
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Ki vétel: e-t véfznek fel: bolts, boitset. bŐItfek ; fold, 's a’ t. 
Őz, öv, öl.

s) Az u néha <i-t, néha o-t véfzen fel: a-1 ezekben : 
bajufz, húfz, kút, lúd, nyúl, rúd, rút, úr, út, ítj, ujj, lyuk ’s a’t.

o-t ezekben : búb, búbot, ’s a’ t. dúcz, húg, búgy, húr, juh, 
lúg, ’gús, púp, tfúf, tyuk ’s a’ t.

£) Az u többnyire ö-t véfzen fel: m in t: biiz, bűn, ezüft, 
fürt, füft, kürt, nyiig, nyüft, fzuk, tfúr, üft, ’s a’ t.

Kivétel e-t ezek: fúl, fület, ’s a’ t. íúz, úgy, rügy, fzügy, 
fzúz, íúz.

Tj) Az i minthogy a’ tárfas hangokban hol eggyikhez, hol 
máfikhoz tfatolja magát: a’ magokban ít tartó fzók is hol a 
dúrva, hol a’ gyengúlt hangokon ejtegettetnek, p. o. Az elfő 
példa fzerént mennek, és a vagy o fegíto magán hangzót véfz
nek fel ezek : híd, hidat, hidak, ’s a’ t. híg, íh, ín, ír, kín, lik, 
nyil, fik, fíp, fzíj, fír, tik, (tyúk) tflk, tfíny, víg. ’s a’ t.

A 2É példa fzerént ezek; és mind e-t véfznek fel: díí'z, 
frigy, fris, grif, hím, hír, hit, hív, így, ing, íny, így (: úgy :) kints, 
kis, mív, lifzt, nyív, píh, pint, fing, fzín, fzív, tifzt, tíz, víz, 
’s a’ t.

A’ több tagú fzókat hordozzák itt is az elfő fzótagok 
azokban, a’ tárfasbangok fzerént a-1 vagy o-t véfznek fel 
ezek: áfpis, hamis, pais, páfit, e-t véfznek fel ha minde- 
nik magánhangzó i vagy gyengült hang : m in t : fzelíd, irigy, 
mirigy, ibrik, enyém, kitfiny, tfíriz stb. Némelly í-t tartók 
mind a’ két példa fzerént ejtegettethetnek, m in t: fír, / ír 
nak, /írnek, /írtől, /írtul. Többes ízám : tfak fírok; ír, írat, 
írét. (: Bába íré, Tfába í r é :) iv, vagy ij, melly eggy fzó, 
amaz 2ik, ez elfő példa fzerént m in t: ívet, ívek, ijat, íja
kat ’s a’ t.

§. XLVII. Végre különös figyelmezést érdemelnek némelly 
két ’s több tagú fzók, mellyeknek végek: g, k, l, ly, m, n, 
ny, r. és a’ mellyekben többnyire és leg inkább azon eggy 
magánhangzó kétfzer vagyon. Ezek fegíto magánhangzót
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is véíznek ugyan fel az eddig ízabott rend íze rén t; de 
fegítö magánhangzójok az előtte valóval meg eggyezvén, és 
azután bóvölködvón magánhangzókkal, a’ Törfökökben lévő 
utólíó magánhangzót a’ kedvefebb ’s könnyebb ízólláínak 
okáért kirúgják ugyan azon változó eletekben t. i. áz egy- 
gyes fzámban a’ 4Ü efetben, és az egéfz Többes ízám- 
ban, m int p. o. dolog, dolgot, dolgok, veder, vedret, ved
rek ’s a ’ t. e’ helyett: dologot, vederet. Ezeket a ’ végsó 
betűk ízerént elő adjuk illy renddel:

g. Dolog, horog, féreg, kéreg, méreg és ez is némely- 
lyek ízerént: íereg.

k. árok, áízok, átok, burok, czirok, hurok, marok, mo- 
tíok, piízok, ízitok, ízurok, titok, torok, tulok, íulyok, be
rek, bürök, étek, fészek, kölyök, lélek, tíürök, vétek.

l, ly. akol, bagoly, fogoly, jáfzol, pokol, öböl, köböl, 
ököl.

vi. barom, három, járom, majom, korom, súlyom, se
lyem, verem, köröm, üröm, és m inden alom, elem végek, 
m in t: alom, halom, hatalom.

n, ny. Haízon, váízon, takony, torony.
r. bokor, gyomor, kapor, lator, tfupor, ezer, fzeder, 

lieber, veder, gödör, ökör, ezek is tereh, kapots.
Jegyz. Mind ezen elő adott Név fzók között, mellyek vefztik 

el hoílzú ékezéíeket és változnak rövid magánhangzóra, Iáid 
fellyebb XXX. § J'zépen elő adva.

2ai? A’ Magyarban eg'gy Név ízó lints, a mellynek többes 
fzáma ne lehetne, kivévén tíak:

a) Az olly tulajdon Neveket, mellyek természettel eggyek. 
m in t: Buda, Duna, Bóma, Nagy Sándor, ’s a’ t. főt azoknak 
is lehetne, ha a’ fzükí'ég kívánná, m in t: Nagy Sándorok, Ró
mák. ’s a’ t. és ezeknek is : vas, ’sir, tavafz, ’s a’ t., inkább 
fzóllunk mindazonáltal így: fok tarajzt ért ’s a’ t.

b) Az öfzveféges jelentéül fzókat (: Nomina collectiva :) m int:
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Közfég, Magyari'ág, Tótfág, Németrég, Törökíeg, gyermek fég, 
vénrég ’s a’ t.

3. Tronka, vagy valamelly eret híjjával lévő fzavaink is igen 
kévéién vágynak, úgymint: e’ fzónák háld, tfak három efetei- 
vel élünk: háld, hálát, hálákat. Kettővel ebben : béke, békét.

4§r A’ Magyarban minden máfodik, vagy Bíró etet, eggy 
eggy ejtegetheto uj Név ízó léíz, mint: Atyáé, atyáéé, atyáénak, 
atyáét, atyáétól. A’ többes Íz ám ban : Atyáéi, atyáéié, atyáéinak, 
atyáéit atyáéitól ’s a’ t. Ezen í  többes fzám végezetéről láls 
alább a’ Ragafztékokban. (: LX. §. 4. íz. és LXIII. 2. Íz.:)

Ilgh A’ Rávetőízókról. (: Adiectiv.:)

§. XLYIII. A’ Rávető ízók, avagy Társ igék, a ’ Főneveknek 
minéműfégeiket, vagy tulajdoníágaikat fejezik-ki és azok
kal felelünk erre a ’ kérdőire: minémű ? mitíodás ?, m in t: 
jó, fzép, haíznos, hafzontalan. ’s a ’ t. Ezekben is a’ Ma
gyaroknál femmi nembeli különbfég nintíen, és minden 
némű Főnevekhez azon eggy formán tétetnek. Ezen az 
okon az Ő változtatáfoknak tfak két módjaik vágynak, 
úgym int: az Ejtegetés és a Hafonlítás.

Ejtegettetnek ugyanis néha, mikor önnön magokban vágy
nak, m in t: a’ fzorgalmatos, a fzorgalmatofó, a’ fzorgalmatof- 
nak, a’ fzorgalmatofok ’s a’ t : de a ’ Főnevek előtt állván, min
den eletekben változás nélkül maradnak, m in t: a’ jó em
ber, a’ jó emberé, a ’ jó embernek ’s a’ t. A’ Főneveknek 
tfak eleikbe tétetnek, utánnok azon eggy Czikkelyben foha 
lem. (: Láfd fzórakofgat. XI. §.:) Önnön magokban lévén az 
Ejtegetéfek mindenben ugyan az, a ’ mellyet már a’ Főnevek
ben elő adánk. Mindezek különös és máfok felett való 
könnyűfégei a ’ Magyar Nyelvnek.

§. XLIX. A’ mi tulajdonok a ’ Rávető fzóknak, az a’ 
Hasonlítás (: Comparatio:). A’ Hafonlítáfban, m int más Nyel
vekben, úgy a’ Magyarban is három gráditsok vágynak,
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a' mellyeken vagy fellyebb vagy alább fzáll, és igy vagy 
nevekedik. vagy kifebbedik a ’ EávetÓ ízóknak jelentéfek, 
m in t: nagy, nagyobb, legnagyobb, alatíony, alatíonyabb, 
legalatfonyabb.

Az elío, avagy az Állató grádits (tPoíitivus:) mindenkor 
maga a’ EávetÓ ízó, m in t: nagy, magas.

A’ a’ Hafonlító grádits, (: Comparativus :) mellynek 
végezete a ’ magánhangzók után  m indenkor: bb, a máísal- 
hangzók után tíak eggy b. (: Láfd XXXII. 1. í z . :) Ezt véízi 
fel a’ EávetÓ ízó azon módon, mint az ejtegetéíbeli neveke- 
défekrol fzóllottunk, p. o.

1. A ’ hoffzú magánhangzók minden változás nélkül ve
szik magok után a két hb-t, m int: méltó, méltóbb, ditsó'bb, 
fzörnyúbb, ’s a ’ t.

2 ns  A ’ rövid magánhangzók ezen két bb-nek felvételében 
ékezéft véfznek fel, mint: tarka, tarkább, fzürke, fzürkébb 
’s a’ t.

Kivétel: a) Eégi és minden i megmarad röviden, 
m in t: régibb. Jó az ékezéft elvefzti és léfzen: jobb.

ß) E EávetÓ ízók: hoffzú, ifjú , lafsú az u-t rövid a-ra 
változtatják, m in t: hoffzabb, ifjabb, lafsabb, de lehet laí- 
súbb is.

f) Némelly ú és ú végűek magokban is fel vehetik ugyan 
a’ két bb-1, de néha fegíto magánhangzót is vehetnek 
utánnok, m int fzomorúbb, szomorúabb, eggyügyűebb, gyö- 
nyörüebb, keíerűebb. ’sa’t. vagy ű nélkül, m int: köny- 
nyebb.

35? Ha máfsalhangzón végződik a’ fzó, ezen két bb 
fel vételére fegíto magánhangzó kívántatik, még pedig a 
tárfafok szerónt a vagy e és akkor fzinte úgy fzükíéges 
mind a! két bb: m in t: jámbor, jámborabb, meleg, mele
gebb.

4. Az s végű fzók két féle hafonlítáft ízenvednek, t. i . :
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vagy a’ rendes mód ízerént a’ i'egítő magánhangzót a’ 
tárías hangokhoz képest felvéízik, a ’ két bb eleibe, mint 
tudófabb, ékefebb — vagy íegító magánhangzó nélkül, 
tíak eggy b-vel megelégeíznek, m in t : ludójb, édej'b, ékej'b, 
’sa’t. melly utólíó különöfen tíak a’ Versíróknak í'zokott 
í'zabad í'zólláfok, és a’ köz beízédben nem hallatik. így 
némelly könnyű ki ejtéfű Máfsalhangzók is, mint l, n, r, z ; 
p. o. fiatalb, idegenb, komorb, igazb; illyen: különb, ’sa’t.

Jegyz. Feljebb a’ XXXII. §.-ben említett 10 Rávető fzókban, 
a’ Hafonlító Gráditsnak felvételében az s-et meg kettozteti a’ 
Nép, m in t: frifsebb, kifsebb, hamifsabb, ’sa’t.

5. A’ mellyek a’ XLVII. §. ízerént rövidítéít ízenved- 
hetnek, itt is meg rövidíttetnek, m int bátor, bátrabb, gya- 
kor, gyakrabb ’sa’t.

6. A’ mellyek a’ XXX. §. ízerént ékezéíeket el veíztik, 
itt is rövidek, m in t: nehéz, nehezebb, kevés, kevefebb, 
derék, derekabb ’sat., mellyek még ezért nem rendetlen 
Hasonlítáfok.

A 3Ü, vagy Meg haladó grádits (: Superlativ:) mindenkor 
éppen az, a ’ mi a’ 20? vagy Hafonlító grádits, tfupán tíak 
ezt tévén eleibe: leg, m in t: leg nagyobb, leg édeíebb, leg 
bofízabb, ’sa’t., melly iímét egy nagy könnyítéíe a ’ Ma
gyar Nyelvnek, azért erről többet szólni nem is fzükíég.

Jegyz. 1. A’ kifsebbítéít jelentő Rávető fzók nem végről véfzik 
fel a’ hafonlító bb-1, hanem a Rávető fzónak tör’föke után, mint 
jó, jótfka, jobbatfka, leg jobbatfka, roffz, rolízatfka, roílzabbatfka, 
leg roílzabbatfka, úgy ez öfzvetett fzó : alávaló, alábbvaló, leg 
alábbvaló. Kivétetik: ó, ótfka, ótfkább, leg ótfkább. így a’ hatá
rozó fzókban ezek : meffzebbetfke, meffzebbetíkébb, távolabbatfka, 
vagy távolkább, ’sa’t.

2gr A’ közbefzédben a’ Magyarok tfinálnak a’ Hafonlítás- 
ban még 44k gráditsot is, melly minden uj változás nélkül 
efik, tfupán tíak ezt tévén a’ leg eleibe: leges, p. o. leges leg
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nagyobb, leges leg jobb, de ez az íráfokban ’s könyvekben lohol 
meg nem jelenik, hanem tfak konyhai fzóllás, és Czigány meg 
haladó gráditfnak neveztetik.

3or Sőt a’ Magyarok a’ közbeízédben olly kevéfsé élnek a’ 
meg haladó grádittlal, hogy a’ holott annak helye volna is, 
leg inkább tfak e’ fzókat téfzik a’Rávefo fzókhoz : nagyon, igen, 
vagy felettébb, mint nagyon bolond, igen tudós, felettébb fzo- 
morú. Élnek pedig nehányfzor ezzel is meg haladó grádits he
lyett : jzebbnél J'zebb, jobbnál jobb, mely ifmét Sidó rokoní'ágra 
mutat.

§. L. A’ mint egyéb nyelvekben, úgy a’ Magyarban 
is találtatnak rendetlen Haíonlítáfok. Ebben mindazon 
á lta l igen kevés, úgymint: l ür Szép, ettől a ’ Iíafonlító 
gráditsnak így kellene lenni rend fzerént: íz épeb b ; de ezt 
megrövidítve igy élünk véle: Jzebb, legfzebb. 2er Sok, 
iöbb, legtöbb. Ser Kitjiny  magától lem hafonlító, sem 
meghaladó gráditíot nem tíinál, hanem azokat véfzi fel: 
kis és lél'z, kifsebb, leg kifsebb.

4er E ’ fzóval: külön, mint KávetŐ fzóval nem élünk; 
de a' Hafonlító és meg haladó gráditiával úgy élünk, 
m in t : különb, legkülönb. Annyiban tehát ha tarth a tn i: 
Fogyatkozó Hafonlítáínak.

Jegyz. Azon fzókban, melyek nélkül az ea berek el nem 
lehetnek, és a’ mellyek minden nap ’s gyakorta elő fordúlnak, 
minden Nyelvekben több vagy kevefebb rendetlenfógek tapaíz- 
taltátnak. A’ fzámokban eggy Nyelv is azok közzül, mellyekhez 
valamit értek, az eggytol fogva a’ tízig rendes egymáfból folyáít 
nem tart. Ez onnan vagyon, mert ezen elfő ízámok leg inkább, 
ízükfógefek, és kiki a’ mint jő fzájára, tfak él velek. így a’ 
Név váltófzókban minden Nyelvekben rendetlenfég vagyon. így 
a ’ Segítő idő fzókban, ’sa’t. Eggy fzóval a’ Név, Névváltó idő 
fzók, ’s más egyebek is mennél fzükfégefsebbek : annyival in
kább különöznek, és annyival inkább meg fzegik a’ Haíonló 
következeit. Oka pedig ennek az, hogy minden Nyelven elébb
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bel'zéllenek, mint lem azt Nyelv könyv ízerént Regulákra ’s tör
vényekre Izednék és hogy a’ Nyelvkönyvhöz, az abban ízabott 
Régulókhoz, és haí'onló követkézéihez nem tudó Köz nép í'zájá- 
ban a’ Izék hamar hozamodnak. Mennél kélobbre iratik a’ 
Nyelv könyv, melly ezeknek gátat v é t; annyival jobban fzapo- 
rodnak az e’ félék yXwaaa xeaai iv oypw. Láfd XXXVI. Jegyz.

§. LI. A’ Hafonlítás gráditfai mind meg annyi uj Rávető 
ízók. Azon törvényeik vágynak tehát, a ‘ mellyek a’ Rávető 
ízóknak. Ejtegettetnek néha; de tíak magokban; a ’ Főnevek 
előtt íohaíem, hanem valamint fzinte a' Rávető ízók is 
változhatatlanúl állanak. Ejtegétéfek éppen ollyan, mint a' 
Főneveké. A’ mi különöft meg lehet rólok jegyezni, ez: 
hogy midőn a Főnevekkel öízvevettetnek, gyakorta ezt a 
végezetet véízik fe l: ik, kivált erre a kérdésre, mellyik ? 
vagy midőn válafztáft kell tenni, mindenkor így ízóllunk: 
a ’ nagyobbik, a’ leg jobbik. A’ leg jobbik ló, a leg jobbik 
lóé ’sa’t. Ezen végezeteknek Többes fzáma nintfen.

§. LII. A’ Rávető ízók is, mint a’ befzédnek többi réfzei 
Fajokra, vagy fzármazáfokra nézve, vagy TörfökJ'zók, mint 
magas, vagy: Ágazatok, m in t: tudós. Formájokra nézve, 
vagy eggyes fzók, mint: érzékeny, vagy öízvetett ízók, 
m int: elöljáró, gonofztévo, jóltévő, Istenfélő, mindenható, 
mindentudó, vakmerő. A’ Rávető ízóknak egynéhány fzo- 
kott végezeteik és formáik:

a, e. Árva, barna, bénna, bonta, buja, buta, czifra, 
drága, durva, furtfa, goromba, gyáva, iromba, kába, kajla, 
konya, kúrta, lomha, luíta, néma, nyalka (: nyaltka:), 
otromba, puha, puruttya, puízta, fánta, íárga, fima, funda, 
ízapora, tarka, tifzta, tunya, tfalfa, tforba, tfúnya, vanyiga. 
Büfzke, fekete, fürge, görbe, henye, hetyke, renyhe, 
szűrke ’sa’t.

ag, eg. Hézag, vaftag, hideg, meleg, öreg, beteg, részeg, 
balgatag. gazdag, íivatag, délczeg, gömbölyeg, üreg.

og, ug Boldog, gyalog, hazug. ’sa’t.
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i. Mellyek eredetet, helyet téíznek, Orfzágtól, Tarto
mánytól, várostól és minden dolgoktól, m in t : Áfiai, Afri
kai, Bétfi, Londoni, várofi, házi, mezei, égi, mennyei, 
emberi, tefti, lelki, világi ’sa’t. Vagy idő t: mikori, tavalyi, 
eíztendei, régi, akkori, mindenkori, Hónapi, mindennapi, 
ínnepi, mai, tegnapi ’sa’t. Ez másképpen: beli vagy béli, 
m in t: várbeli, várofbeli, falubeli, házbeli, udvarbeli, utfza- 
beli, rendbeli, időbeli, jókorbeli 'sa’t.

nyi. Mértéket vagy mennyiféget téfznek, m int: annyi, 
mennyi, arafznyi, lábnyi, ujjnyi, ölnyi, ökölnyi, borsnyi, 
almánnyi, diónnyi, vékánnyi, ’sa’t.

Ez másképpen: kora, m int: akkora, mekkora, jókora, 
két, három, négyakkora, ’sa’t.

ony, eny és kivált: ékony, ékeny: minémtiféget téfznek 
és ez utólfók, mind az idő szóknak folyamatjaik, m in t: 
alatfony, vékony, alufzékony, kártékony, fázékony, kef- 
keny, érzékeny, feledékeny, kérkedékeny, termékeny ’sa’t.

ó, Ó. Apró, bohó, fakó, gyarló, jó, méltó, tukó, fő, 
ditfő, hafonló, egyenlő, és minden Közlő szók, m in t: vál
tozó, változandó, illő. illendő ’sa’t.

só, só. Helyheztetéft jelentenek, m in t: alfó, hátúlíó, 
túlfó, utóllo, belfő, elfő, felfő, közbulfő, középfő, innenfő, 
innetíő, fzélío, véglő.

ú, ü. Affzú, domború, homorú, hoffzú, ifiú, ifzonyú, 
kartfú, lafsú, fanyarú, favanyú, fzomjú, fzomorú, fzigorú, 
gyönyörű, hű, keferű, könnyű, fűrü, fzörnyű ’sa’t.

Ide valók a kettős RávetőJzók, avagy minden ú, ű végű 
leírás, mellyel valamelly tulajdonfágot jelentünk, és léfz- 
nek minden Főnevektől, mellyeket valakinek, vagy vala
minek tulajdoníthatni, más EávetÖ fzóval eggyütt, m in t: 
kétlábú, négy lábú, fzép efzű, nagy tudományú, fő til'zteletű, 
kis fejű, jó l’zemú, kék fzemű, bőv kezű ’sa’t.

ány, ény. mint: gyújtovány, hitvány, járvány, otfmány, 
ragadvány, halovány, sovány, fösvény, jövevény, kemény, 
nőftény, fzerény, fzegény, fzökevény. ’sa’t.

s. Legbővebb és meffzebb ki terjedő minéműféget jelentő 
termékeny vég, mellyek léfznek mindennémú Főnevektől, 
ás, as, és, ós, os, íis, us, Ös, ős, Ús, tis végezetekkel; m in t: 
ruhás, farkas, fzerentfés, betfes, fós, gondos, idős, erkol-

Földi: Magyar Nyelvkönyv. 8
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tfös, kefztyűs, hegedűs ’sa’t., kedves, dífzes, kényes, eízes, 
fejes, tejes, ékes, kegyes, képes, nemes, álmos, erős ’sa’t.

A’ ízám októl: eggyes, kettős, hármas, négyes ’sa’t. Az 
idofzóktól: jártas, költés, nyertes, tudós ’sa’t.

A’ határozó fzóktól: egyfzeres, kótízeres, háromízoros, 
íokí'zoros ’sa’t.

Némellyek: atos, etes, m int: alkalmatos, háládatos, ha- 
íonlatos, farkalatos, tfudálatos ’sa’t., figyelmetes, épületes, 
kellemetes, rettenetes, fzemérmetes, fzerelmetes ’sa’t.

tálán, télén. Szinte illy bővféges vég, és tólzen az eléb- 
beniektől tagadáft és meg fofztást, m in t: fzámtalan, tíin- 
talan, hafzontalan, betítelen, éktelen, erőtelen, kéntelen, 
képtelen, nemtelen, fzemtelen, Iftentelen, hirtelen ’sa’t.

Néha más végű EávetŐ fzóktól is, m int: bátortalan, 
boldogtalan, tifztátalan, fajtalan ’sa’t.

Némelly fzók ugyan ezen betűket megfordítva véfzik 
fel, és léfzen:

atlan, m in t: álmatlan, alkalmatlan, gondatlan, irgal
matlan, háládatlan, ruhátlan, farkatlan, fzaporátlan.

etlen. hitetlen, kegyetlen, fzerentfétlen, idétlen, erőtlen, 
fejetlen, tej etlen ’sa’t.

így a ’ Közlő fzóktól is: fzokatlan, járatlan, íratlan, 
tudatlan, gyakorlatlan, ártatlan, hívatlan, látatlan, lá tha
tatlan ’sa’t., értetlen, kelletlen, hihetetlen, efmeretlen, 
engesztelhetetlen, telhetetlen, lehetetlen, Bületlen ’sa’t.

afz, efz. Horpafz, kopafz, ravafz, tfupafz, degefz, lip- 
hefz, és ofz, m int: roffz, gonofz ’sa’t., láfd alább LYI. §.

Néha magok a’ Főnevek is, mikor matériát jelentenek, 
EávetŐ ízókká válnak, m in t: fa tányér, kő ház, atlacz kez- 
kenő, íelyem ruha, kender hám, madzag gyeplő, réz pénz, 
ezüft pénz, czin kanál, ón tányér, arany óra, vas golyó
bis ’sa’t.

Öfzvetett EávetŐ Jzókat lehet form álni:
1°? E’ fzóval: való minden Főneveknek adó Eletekből, 

minden Főnevekből, akármelly követgeto fzóval és több
nyire a’ határozó fzókból, m int: katonának való, alávaló, 
femmirevaló, örökkévaló. L ájd  a’ fzórakosgat. X V . §.
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2or Eéfz ízerént Főneveket, réfz fzerént EávetŐ fzókat, 
ezekkel: gyártó, tartó, tévő ’sa’t., m in t: szíjgyártó, kerék
gyártó, Tifzttartó, ízámtartó, jóltévő, gonoíztévo, ’sa’t.

321 Némelly meg kettőztetett l'zók is illy EávetŐ szó forma 
jelentéit véfznek fel, m int: dibdáb, elegybelegy, feti'ke- 
lotl'ka, fitykotty, gizgaz, gyimgyom, herczehnrcza, lotspots, 
litslots, litykotty, mendemonda, mismás, ripfzrapfz, tfipp- 
tfupp, zűrzavar. Ezek mind azáltal Főnevek maradnak : 
czeleczula, dérdúr, perpatvar ’sa’t. Ezek az öfzvetételek 
is ’Sidóra mutatnak.

III. A’ fzámláló fzókról.

§. L ili. A’ fzámláló fzók valófágos EávetŐ fzók, mely- 
lyekkel élünk a ’ fzámláláfban, és e’ kórdéfre felelünk: 
hány ? Ezek:

l2í Sarkalatos J'zámok, m int:
eggy, kettő, bárom, négy, öt, hat, hét, nyólcz, kilencz, 

tíz, tizeneggy, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, tizenöt, 
tizenhat, tizenhét, tizennyólcz, tizenkilencz, hufz, hufzon- 
eggy, ’sa’t., harmincz, harminczeggy, ’sa’t., negyven, ötven, 
hatvan, hetven, nyóltzvan, kilenczven, fzáz, ízázeggy, ízáz- 
kettő ’sa’t., kétfzáz, háromfzáz, négyfzáz, ötfzáz, batfzáz, 
hétfzáz, nyólczfzáz, kilenczfzáz, ezer, kétezer, háromezer, 
négyezer, ötezer, hatezer, hétezer, nyólczezer, kilenczezer, 
tízezer, húszezer, harminczezer ’sa’t.. fzázezer, kétfzáz- 
ezer, ’sa’t., kilenczfzázezer, Millió ’sa’t.

Jegyz. 1. Ezekben a’ meg tartáfra méltó az, hogy az eggyes 
ízámban mindeniknek minden eleteken vágynak ejtegetései; a 
Többes fzámban pedig, a’ mi tfudálatos, tfak az eggynek, J'záz- 
nak, ezernek, p. o. mi eggyek vagyunk, fok l'zázak, fok ezerek.

2űi Ezek is mindnyájan Eávetofzó gyanánt vágynak, és a 
Főnevekhez azonképpen magokban tétetnek, mint más EávetŐ

S*
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ízók, kivevőn ezt: kettő] melly a’ Főnevek előtt: két, m in t: 
két ház vagy két házak, és hogy az Eggyes ízámban is lehet 
hozzájok tenni a Főneveket, m in t: hat ember, hat emberek, 
J'záz katona, J'záz katonák.

3aj Ezekből Rendelő i'zámok lehetnek, ha meg kettoztetjük 
Őket, m int: eggy eggy, két két, vagy kettő kettő, három három, 
négy négy, tíz tíz ember eggyütt, fzáz eggy eggy, Izáz tíz tíz, ’sa’t.

4-5Í Rendelofzámok léfznek a’ Ragafztékokkal is, m in t: ket- 
teje, hárma, négye, tíze, fzáza, ezere, ’sa’t. Vagy ez is kettoz- 
tetve : ketteje, ketteje, hárma, hárma, négye, négye ’sa’t. Láfd 
a’ Szórakoígat. XVIII. §.

§. LIV. Ezekből a’ Szó folytatás fzerént több ágazati 
Rávető fzók is fzármaznak, mint, p. o.

221' Sokafító jzámok, e’ kérdésre, hányas? m in t: eggyes, 
kettős, hármas, négyes, ötös, ’sa’t., tízes, húl'zas, ízázas, 
ezeres ’sa’t.

3 2 1' Sokfzorozó J'zámok, e’ határozó végezettel: Jzor, 
J'zer, m int: egyfzeres, kétfzeres, háromfzoros, négyfzeres, 
ötfzörös, batízoros, hétfzeres, nyólczfzoros, kilenczfzeres, 
tízszeres, húízfzoros, ízázfzoros, ezerízeres ’sa’t.

m  Ofztó Jzámok, máfod, harmad, negyed, ötöd, hatod, 
heted, nyólezad, kilenczed, tized, hufzad, harminczad, fzá- 
zad, ezered ’sa’t. Eggyed tfak az öfzvetett fzókban m on
datik, tizeneggyed, huszoneggyed ’sa’t.

5?í iímét Ofztó Jzámok öfzvetett fzókkal: m in t : eggy 
féle, két féle, három féle, négy féle, öt féle, tíz féle, húfz 
féle, fzáz féle, ezer féle ’sa’t.

62í  Rendelő Jzámok, a’ Rendtől: első, máfodik, 
harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, ’sa’t., tize
dik, tizeneggyedik, hufzadik, fzázadik, ezeredik. A’ két első 
így is mondatik: eggyik, máfik. Ifmét kettoztetve: eggyik, 
eggyik, tizedik, tizedik ’sa’t., ifmét az rend tő l: eggy 
eggyféle, két kétféle, három háromféle, tíz tízféle, száz 
százféle ’sa’t.
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IX. Réfz. A’ Szó fo ly tatáfró l (Derivatio).

§. LY. FŐ Regula. A’ Folyamat szóknak illendő eí'mére- 
tek a' Nyelv tulaj donlagának kitanúláíara és a bővíeg Izer- 
zéíre felette igen ízükféges.

Jegyz. A’ helyes ízó folytatáínak tudása a’ végre is fzükfé- 
ges, mert abból jo világofságra a’ haíonlókból tett következés, 
abból jo világofságra minémü végezetnek mitíoda jelentéíei 
légyenek. így tudják meg az uj ízó koholok, mitíoda a’ Nyelv
nek tulajdona és mi az igaz haíonlókból tett következés fze- 
rént való formálás, mi nem? Imhol e’ végre Abc rendje íze- 
rént a’ Nyelvünkben fzokottabb végezeteket lel véízem, még 
pedig a’ mellyeket a’ tárfasbangok ízerént pároson ízükfég, 
azokat párofon és azokban a rendes ízó folytatáít meg mutatom.

§. LYI. Mi a’ mi Magyar Nyelvünkben azt tapasztal
juk, hogy a’ minémű végezetek leg gyakrabbak a’ Tőke, 
vagy tör’fök ízókban: ugyanazok a’ fzokottabb végezetek 
az Ágazatokban is, és a’ miilyen végezetü folyamatokat 
tíinálunk a ’ Névfzóktól, ugyan ollyanokat leg többnyire az 
idő fzóktól is tíinálunk. Végyünk fel rendre eggynéhány 
végezeteket.

1. ág, ég. Toké J'zók. Ág, tág, nadrág, orízág, Efztrág, 
Alatfág, ég. jég, rég, vég, elég, vendég.

Ágazatok. Név fzóktól: Minden Rávető fzóktól ezen vége
zettel: Jag, Jég, m in t: nagyság, jóság, újság, ófág, ópfég, 
ízépfég, bővíeg.

Sőt a’ Főnevektől is néha, m in t: Iíteníeg, Királyíág, 
Püspökfég, Helység, Bírólag, Reményieg, emberíég. meí- 
terieg, kutyafág.

Öl'zveíéges jelentő fzók, mint: Katonaíág. Kúníág, 
Horvátíag, Nemzetfég, Népfég, Közl'ég. Törökfég, ’sa’t.

A’ melly Név fzók két máísalhangzón végződnek, vagy 
kemény hangúk, fegítő magánhangzót kívánnak; m in t: 
roffzafág, boltfeíeg, v íg ; vígafság, gyorfaiág, nyerfefég, 
urafág ’sa’t. sokal'ág.
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Idő Jzóletól, m in t: Kivánfág, imádfág, birí'ág, mulatfág, 
fietfég, fegítfég, utálíág ’sa’t. íllyen: világ, virág, mellyek- 
nek tortokok el veszett.

Mindezek állapotot, feltételt és módot magyaráznak, 
vagy öfzvefzedóft jelentenek.

2. ag, eg. Töke fzók: szag, tag, agyag, a ’sag, aíztag, 
harag, hézag, hólyag, kótfag, madzag, parlag, vaftag. 
Szeg, beteg, féreg, Herczeg, hideg, ideg, kéreg, kefzeg, 
meleg, méreg, nyereg, öreg, réfzeg, fereg, füveg, ’sineg, 
üveg/sat.

Ágazatok Név fzóktól: Balgatag, gazdag, gombolyag, 
lovag, délczeg, felleg, gömbölyeg, réteg, követfeg, tőzeg, 
üreg ’sa’t.

Idő fzóktól: Fuvatag, fivatag, tfillag, billeg, fergeteg, 
lengeteg, köpönyeg, fzónyeg ’sa’t. Ide valók

og, ög. Fog, bádog, balog, boldog, dolog, gyalog, há
lyog, horog, tályog, zálog, vájog.

Dög, rög, kötfög, ördög, fömörög, üfzög.
Mindezek többnyire, helyet, időt, idomivoltát és álla

potot jelentenek. Ezekhez közelítő végezet a’ Határozó 
fzókban : lag, leg, mint: múlólag, íüggőleg, ’sa’t. Láfd a’ 
Határozó fzókban.

3. ék. Töke Jzók: Ék, fék. gyek, kék, lék. izék, derék, fazék, 
fenék, kerék, marék, máiként, marok, fzérdék, vidék.

Ágazatok Név ízóktól: izék, mellyék, tájék, környék, 
femlyék, í'zufzék, aprólék, morfalék ’sa’t.

Idő fzóktól: efőlék, fedőlék, játék, kötőlék, feprőlék; de 
kivált illyenek igen ibkak e’ négy végezeteken:

dék. Az aligmúlt időnek elfő fzemélyjétől az olly idő 
fzókban, mellyeknek elfő fzemélvjek: adok, m in t: akadék, 
fokadék, forradék, haladék, haladók, izzadék, maradék, fzaka- 
dék. így e i'zótól: gyúladok: jó fzó gyúladék =  (: phlogi- 
fton :). Más idő fzóktól ugyan a’ 3Ü fzemélytől ezen módra, 
m int: hulla, hulladék, ivadék (:ívni, melly a’ halaknak 
természetek:), mofadék, nyomadék, omladek, romladék, 
menedék, töredék, folyadék, sepredék.

íllyen más idő fzóktól: ajándék, fzándék, nevendék, fa
kadók, lotfadék ’sa’t.

lék. Más Idő fzókban ugyan azon Időnek 311 személyjétől;
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m int: á za : ázalék, főzelék, tartalék, toldalék, töltelék, 
martalék, hajlék, moflék.

rék. Ugyan azon időnek elfő fzemólyjétől azon idő fzók- 
ban, mellyeknek törfökök: ar, er, m in t: fatfar, fatfarék, 
habarék, keverék, takarék, vakarék, zavarék; Illyen más 
időízótól: nyomorék.

téli. Ugyan azon időnek elfő fzemélyjétol azon időfzók- 
ban. mellyeknek tör’fökök it, et, afzt, efzt, efzt, mint feit, 
fefték, fenyíték, boríték, ereízték, válafzték, vezeték, haíí- 
tók, ragaí'ztók. Illyen más idő fzóktól: fogyaték, fonaték, 
háránték, mérték, veríték ’sa’t.

Mind ezen folyamatok mívelő okot, vagy többnyire vala- 
melly oknak míveléfét (: effectum :) jelentenek.

4. öli. TÖhe fzólt. Ok, fok, fok, tok, zok, homlok, ho
mok, murok, ízurok, undok, titok, fzurok, illyenek: m a
rok, farok, farok (: mark, fark, fark:).

/

Ágazatok Név fzóktól: Aíztalnok, bajnok, tárnok, pohár
nok, udvarnok, titoknok, határnok, vakondok ’sa’t.

Idő fzóktó l: Álnok. Bevett idegenfzó : Kánonok, bizony
talan eredetű: fzaiándok.

Ezek azon dologgal való ügyet, vagy arra való gondot 
magyaráznak.

5. ál, él. TŐkefzók: Bál, nyál, fzál, tál és két ll, m int: 
áll, váll. Él, bél, fél, nyél, ízéi, tál, czél, aczél, pán- 
czél ’sa’t.

Ágazatok Név fzóktól: Szakáll. Időfzóktól: halál, fonál, 
fedél, kötél. Ezekkel fógorofok:

ály, ély, m in t: harkály, homály, király, nadály, sirály, 
bokály, gurdély, körtvély, karély, kevély, bordély, tfekély.

Ágazat Név fzóktól: lapály, mordály, vígály, Erdély, 
fzemély. kaftóly, fortély, seregély.

Időfzóktól: akadály, afzály, apály, dagály, ofztály, fzí- 
vály, vefzély, segély.

6. al, el. Tóke J'zók: Bal, dal, fal, hal, bial, oldal, afz- 
tal, kantfal, jel, kebel, tfel, kengyel ’sa’t.

Ágazatok Név fzóktó l: fiatal; Idő fzók tó l: ital, hivatal, 
viadal, étel, létei, tétel, vétel, hitel, vitel, eledel, menetel, 
jövetel ’sa’t.

1 1 9
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aly, ely. Töke fzók: ally, gally, gufaly, hely, mely. 
Czikkely, hüvely, kefely, métely, pikkely, tégely, tengely, 
’sindely ’sa’t.

Ágazatok: tavaly, gerendely, Székely ’sa’t.
7. om, em. Töke J'zók: Gyom, lom, lom, nyom, tóm, ba

rom. három, járom, korom. Nem ízem, érdem, tetem, verem, 
ízemérem.

De leg inkább i'zokott végezet itten :
alom, elem. Töke J'zók: alom, gyalom, halom, malom, 

selyem, vagy selem.
Ágazatok Név fzóktól: Alkalom (: Apáczai Tiere J. Con

tractus:) fertelem, kegyelem, fejedelem, fegedelem, l'oka- 
dalom.

IdÖ fzóktól: Azoknak törsököktől, m int: árt: ártalom, 
hatalom, jutalom, firalom, fzidalom, unalom.

Élelem, félelem, értelem, gerjedelem. gyötrelem, kére
lem, védelem ’sa't.

Ezek néhánykor a’ kedveíebb fzóllásért a’ kemény 
máfsalhangzók közzul eggyet kivetnek: m in t: fért, tére
lem. fzeret, fzerelem ’sa’t. Néhánykor ifmét máfsalhangzót 
véfznek fel és leg többnyire D -1, m int: bir, birodalom, fáj, 
fájdalom, bizodalom, lakodalom, nyugodalom, győzödelem, 
hiedelem, kéfedelem, vefzedelem. ’sa’t.

Nómellyek bizonytalan eredetűek, vagy törfökök el- 
vefzett, m in t: irgalom, fzorgalom.

Ezek Helyet, időt, állapotot, vagy efzközt jelentenek, 
vagy többnyire a’ törfökízóktól el vont (: abstractíva:) kü
lönös jelentétek vagyon.

8. Any, ény. Toké fzók: Hány, bárány, bálvány, arány, 
dohány, dolmány, buzgány, hitvány, Leány, márvány, 
otfmány, párkány, patkány, iarkány, fovány, tiakány, tío- 
bány. Fény ,kány, edény, erlzény. fösvény, gödény, görény, 
kémény, kemény, kökény, legény, lepény, öívény, örvény, 
remény, ferény, fövény, fzegény, ízekrény.

Ágazatok Név fzóktól: fármány, köfzvény, nol'tény, hete- 
vény, tferény ’sa’t.

IdÖ fzóktó l: Az elfő fzemélytől azokban, mellyeknek vé
gek om, em., m int: adom, adomány, hagyomány, tartó-

120
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mány, tudomány, ragadomány. Lelem : lelemény, költe
mény, fzerzemény, vetemény, veremény, ízelemény, í'züle- 
mény, létemóny, tétemény. Néha az m előtt való magán
hangzó kedvelebb fzóllásnak okáért ki hagyódik, m in t: 
találmány (: találom ány:), takarmány, tfinálmány, kereí- 
mény ’sa’t.

Ä’ melly időízök pedig tfak k -n végződnek, azok az 
m helyett v-t véíznek fel: m int: ingok: ingovány, ragyog- 
vány, tforogvány, fzivárvány (: szivárgvány ettől i'zivárgok :) 
halovány, pofvány (: pofhadok:), kelevény, jövevény, fzöve- 
vény, így : növevény: ettől növök (: planta, vegetabile :).

Vágynak oly idő fzók, mellyeknek ámbár mind a’ két 
végek k és m meg vagyon még is az azokból lett folyama
tokban a v lett közönfégefsé, mint: Tanítvány, irtovány, 
óltovány, áfovány (:áfvány, Fofsile:) járvány, gyújtovány 
’sa't.

Tekervény, erefztvény, í'zökevény, ’sa’t., Minthogy ezek
ben többnyire roffzúl hangzanék az m.

Ez idő l'zótól: alkotok, vagy alkotom, mindkél félekép
pen : alkotmány vagy alkotvány.

Ezek is idő fzóktól vágynak: Kötény, törvény, hariany 
(: bar fogok:).

Ezek többnyire eggyeznek a’ Deák amen és men vége
zetekkel: certamen, tentamen ’sa’t.

Jegyz. Ok nélkül tfinálják hát ma az illy végezeteket mind 
«•-vei, vány, vény, holott nagyobb jufsa vagyon az m-nek.

9. ony, eny. Töke fzók: Affzony, bárfony, fzigony, í'zi- 
rony, takony, torony, zubony, vékony, Szenny, föveny, 
öfveny.

Ágazatok Név fzóktól: Kártékony, tyukmony. vagy más 
l'zótól: alatfony.

Idő' fzóktól: aluízékony, fázékony, hajlékony ; ide való : 
bizony, érzékeny, féltékeny, kérkedékeny, termékeny, töre- 
dékeny, dűlékeny ’sa’t. Ezek többnyire minéműféget és 
tulajdonlágot jelentenek.

10. ár, ér. Töke fzók. Ár, kár, pár, lar, ízár, tár, nyár, 
zár, vár, agár, bogár, dandár, cziDgár, gúnár, kantár, kal
már, kofár, hínár, madár. ’stb.
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Ér, bér, dér, gér, vagy gyér, tér, vér, ezégér, egér, 
gyökér, babér, kövér, hóhér, ledér, fejér, tányér, tenyér, 
kenyér, l'zekér ’sa’t.

Ágazatok Név fzóktól: Bodnár, bojtár, boglár, gyantár, 
kádár, kultiár, kopár, Huízár, fajár (: degener:), kofzlobár 
’sa’t. Göröntiér, öízvér, öíztövér, pelengér.

Ida fzóktól: Búvár, határ, sugár, tfapodár, tfíízár, iíap- 
lár, závár, Fűzér, töltler, tündér, vezér, ’sa’t.

Ezek mívelőt, magában foglalót, vagy efzközt jelen
tenek.

11. ás, és. Töke fzók: Más, fás, kés, rés, kevés.
Ágazatok Név fzóktól: Minden Főnevektől, BávetŐ fzók s

végezettel, mellyek rövid a vagy e végűek. (: Láíd LII. §.:)
Idő fzóktól: Ezek léíznek magától a ’ Törfökfzótól, m in

den idő fzókban, m int: áldozás, bánás, gondolás, indúlás, 
parantfolás, gyalázás, markolás, utálás. Efmerés, épülés, 
fefzűlés, igérés, dítíérés, főzés, élés, felelés, kevés, jövés, 
menés, termés, tfelekedés, tifztelés, fzünés, ütés, ülés, ke
rülés, készülés, tekintés, végezés, kötés.

Némelly idő fzóknak az elfő fzemélyjektol is, m int á l
domás, látomás, hallomás ’sa’t.

Ezek a tfelekedőre vitető tí'elekedetet jelentenek.
Ugyan ezekből minden máira vitel nélkül való tíeleke- 

det, vagy dolog léfzen ezen végezettel:
12. at, et. Tőke fzók : Hat, tfat, lakat, harmat, patyolat, 

Evet. eczet, etíet, metfet, követ.
Ágazatok Idő fzóktól: áldozat, bánat, gondolat, indulat, 

parantfolat, gyalázat, markolat, útálat. Efméret, épület, 
fefzűlet, ígéret, dítféret, főzet, élet, felelet, kenet, jövet, 
menet, termet, tíelekedet, tifztelet, fzünet, ütet, űlet, kerü
let,- kötet, ’sa’t.

Ezek magát a’ tfelekedetet el vonva jelentik, vagy a ’ 
mívelt dolgot és a tfelekedetnek el'zküzét, végét, tárgyát.

Jcgyz. E' két rend beli végezetben látni való, bogy a’ melly 
idő fzóktól ás, és végű Név fzó fzármazik, ugyanazoktól at, et 
végű is, ha a’ fzükfég kívánja, fzármazhatik, és ez az éfzre- 
vétel a’ fzóbovítéfre felette igen tágas kaput nyit. Ugyanis a’
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moftani fzavainkban, mellyekkel befzédünkben ’s íráfunkban 
élünk, igen Tokák vágynak ollyanok, a’ mellyekben az ás, és 
végezet meg vagyon, az at, et pedig el veTzett. Ismét meg fordítva 
igen fókák, a’ mellyekben at, et megvagyon, az ás, és pedig 
el vefzett, mint mindenikre lái'sunk egynéhány példát.

lor Tfak az ás, és vagyon ezekben: tfudálás, látás, írás, 
tojás, tenyél'zés, teremtés, tökéllés, rettenés, ’sa’t.

Tfak az at, et vagyon ezekben: ábrázat, illat, történet, 
terméfzet.

Ezekből látni való, hogy az elobbeniekben fzinte úgy 
lehetne élni ezen ízóval: látat, mint több más illyen vége
zetekkel és tehetné ez t: Spectaculum, vagy Phaenomen; 
mégis ezzel nem élünk, hanem tíak eggy efetben, nints 
látatja. így e ttő l: írás, ízinte úgy lehetett v a lah a : íral, 
mert Nadányi Jánosnak kertéfz könyvében 151 lev. talál
ta ik  e’ fzó: íratos. Már pedig mivel a’ Magyar ízók m in
denkor ízó tagonként nevekednek; következik, hogy kellett 
valaha ennek is fzóban lenni : írat. így teremtés tfeleke- 
déít jelent, (: creatio :) fzükfégúnk vagyon itten e’ ízóra : 
creatum, vel creatura, mellyet ma némellyek teremtménynek 
mondanak. Látni való, hogy a hafonlókból tett következés íze- 
rént lehetett volna ez : teremtet. Tfudállatos, tökélletes, ret
tenetes vágynak fzavainkban : de el veíztek: tfudálat, tökél- 
let, rettenet, ’sa’t., holott pedig a ’ Magyar fzók mindenkor 
fzótagonként nevekednek (: XXXVI. §.:). Itt kereíkedbetnek 
tehát bátoríággal az új fzó kovátíok és e’ feléket vehet
nek fel inkább, mintíem holmi idegen és jó következés 
ellen formált fzükfégízűlte új ízókkal homályofítják Nyel
vünket.

13. as, es. Töke fzók: Has, kas, sas, vas, magas, les, 
egres, kies, köles, veres.

Ágazatok Név jzóktól: Az a, e végű fzókon kívül min
den Főnevektől ízármazott Rávető ízók az os, ös, ús, űs
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végekkel eggyütt, mellyek ezekkel eggy terméfzetűek, m int: 
ágas, fzemes, ízámos ’sa’t. Iáid fellyebb L I1 . §.

Ugyanezen EávetŐ ízókból ií'mót ellenkező és fogyatko
z á s  jelentó Rávető ízók léíznek ezen végezetekkel:

14. tálán, télén, mint fzámtalan, fzemtelen, éktelen, 
képtelen, gyümöltstelen, ’sa’t. Láíd ugyanott.

Vagy meg fordítva ezen betűket:
atlan, etlen, m in t: ágatlan, fogatlan, ’sa’t., Az idő vagy 

közlőJ'zóktól is, m in t: járatlan, illetlen ’sa’t. Láfd ugyanott.
Némellyek ezek közzűl mind a’ két végezetet felvéfzik, 

m in t: ízűntelen, fzünetlen ’sa’t.
15. áfz, éfz. Töke jzók: gyáfz, kaláfz, káráfz, kováíz, 

éíz, kéíz, méfz, réfz, penéfz.
Ágazatok Névfzóktól: agaráíz, aranyáfz, bányáíz, ha- 

láfz, horgáfz, juháfz, kanáíz, lováfz, lúdáfz, madaráíz, 
nyúláfz, tyúkáfz, vadáfz, ’sa’t. Egeréfz, fűvéfz, kertéfz, 
méhéfz, révéfz, fzélvéfz; e’ fzerónt: ügyéfz (: Caufarum Ad
vocatus :).

Idő J'zóktól: meréfz, gyülevéfz, tíenevéfz bizonytalan 
eredetű.

Ezek azon dologgal bánót, vagy arra gondvifelot jelen
tenek, a’ mellyeklől mondatnak. Ezekkel fógorofok :

áz, éz. Ti'iJceJzók: Ház. máz. száz. kéz. méz, réz. nehéz.
Ágazatok Idő J'zóktól: Ádáz, vitéz, zuzmaráz.
16. ajz, efz. Töke jzók: araíz, horpafz, kuvaíz, kopafz, 

panaíz, tavaíz, viafz, degefz. liphefz.
Aqazat Névfzóktól: balfasz, tfupafz.
Idi'i J'zóktól: dugaíz, ravafz (: róvn i:) ízakaíz, ragafz, tá- 

mafz, tapaíz, válafz ’sa’t., erefz. Ezekhez hafonló végezet 
ofz. m in t: rofz, gonofz.

tyű, tyű. Töke jzók: fattyú, hattyú.
Ágazatok Név J'zóktól: Sarkantyú, keztyű, karmantyú.
Idő fzóktól: Pattantyú, pergettyű, tsengettyű, tsergettyű, 

köföntyű bizonytalan eredetű ’sa’t.
§. LVII. A szó folytatásra tartoznak á  kisebbítést jelentő 

fzók is (: Dim inutiva:). Ezek négy külömbözo végezetekkel 
fordúlnak elő a’ Magyar Nyelvben: p. o .: a’ tárfas han
gok fzerónt.
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ka, ke, m in t: asztalka, leányka, fzánka, kotíika, fzálka, 
kotárka, nyalka (: nyaltka :) legényke, kenyérke, kitíinyke. 
’satb.

Az idő' jzókban: irkái, firkál, járkál, máízkál, turkál, 
ízurkál, bujkál, vájkál. A’ névfzókban néha kó, m in t: 
tarkó, hoffzukó.

tj'ka, tj'ke. ótíka, jótíka, órátíka, idötíke, házatfka. ker- 
tetfke, halatfka, könyvetíke, bototíka, nagyotfka, menyetíke, 
mefízetíke ’sa't.

Jegyz. Ezeket tót végezeteknek mondja T. Dugonits. Etelka. 
1. könyv, 331. lev.

Az idő Jzókban: rágitfkál, szemetí'kél.
3. tfa, tje. m in t: Tótía, gyermektfe, lábtfa. ’sa’t. Az idő 

fzókban: faragtíál, rontí'ol.
4. ded. tl'ak a’ BávetŐ ízókban: m in t: kisded, kitfiny- 

ded, rövided, édesded, kerekded, gyengéded, gyermekded. 
Ezen végezetekből rövidítik meg az Erdélyiek: kitíid, azaz 
kitíinyded, ’sa’t.

Jegyz. 1. Némelly ízók két vagy több kiísebbítŐ végezeteket 
is fel véíznek ezek közzül, m int: falatka, falatotfka, lábtfa, 
lábatfka, tótfa, tótfka, tavatfka, kitfinyke, kitfinyetfke, kitfiny- 
ded ’sa’t.

Lehetne a’ Szó folytatásnak több illy végezeteit is 
öízveízedni, és előadni: de én moft tfak ezekben akartam 
példát adni. Hafznos dolog is volna a’ több vágezeteket 
is a’ Haíonló következés ízerént így megefmérni. így jő- 
nének világofságra fok már meg avult Törfök fzók, mellye- 
ket még a’ tanúit Magyarok íem tudnak. így j Önének vi- 
lágoíságra a’ fzó folytatásban fok közben, közben el 
maradt, vagy már megavúlt és ki efett, ’s el vefzett Folya
matok. így lehetne azokat, a’ hol kivált nagy fzükfég va
gyon reájok (: de jó válafztással és értelem m el:) helyre állí
tani, újra felvenni és polgári juísal meg ajándékozni, p. o. 
hogy mégis eggy-két példát említfek: Rend-tói v a n : ren
des : mért hát Tíendeínek ne volna törtöké: tj'end. E’ ízó
tól : kedv léfz ; kedves: miért ennek nedves ne lehetne 
nagyobb fzokáfba venni ’s hafzonra fordítani igaz törsö-
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két, ezt t. i. Nedv ? Nintfen elégféges ízónk ezeknek meg 
különböztetéfekre az Orvofi Tudományban: Decoctum, 
iufculum, fuccus: ime pedig mi igazabban a’ nedv, mint 
ez utólfó ? E’ í'zótól: hegy, lé íz : hegyes, m iért hát ez 
nem tetízik mindeneknek: kegy, kegy ízűzek (: Gratiae :). 
Ha fzéktöl van fzékes: bizonyofan ékeinek is tö rtöké : ék. 
Ezt állították fel moítanában némelly írók, tíak az a’ kár, 
hogy egyenlő hangúak (: aeqnivoca :) ék =  Cuneus és ék =  
decus, Ofztán van alkalmatos fzónk: dííz. Az illyenek 
közzűl, az igaz, fókák megfagynak imitt, amott régi köny
veinkben : de fókáknak nem tetfzik a’ mi régi ’s az uj 
úgy fém. Nem mind roffz, a’ mi J'zokatlan. Ki él a’ mai 
Magyarok közzűl e’ ízóval: Paranls ? (: Praeceptum, man
datum :) így élnek pedig ezzel a’ 16’A Százbeli írók. Az 
tagadhatatlan is, hogy Parantjol, nem törtök fzó, mert ez 
az ol végezet már folyamatot jelent, m int: tanát/, ta- 
nát/ol. ’sa’t. A’ közben, közben elmaradtak közziil nó- 
mellyeket láfs felly ebb (: 12. fz. Jegyz.:). Az e’ féle igék 
az idegen fzókra való fzorúláft kevefítenék, a’ Nyelvet 
ékesítenék, bővítenék, könnyebbítenék. így nem lenne 
fzükíég, fok hafonló következés ellen koholt uj fzókkal, fok 
felemás öfzvetételekkel, vagy tfupa idegenekkel is tata
rozni hafonlíthatatlan Nyelvünket. Végre ebből kitetízenók 
az is, mellyek a’ moítanában némellyektől béhozatott uj 
fzók közzűl a’ jók és helybe hagyhatók; mellyek a’ jó 
következés ellen valók és tűrhetetlenek?

X. Réíz. A’ Névváltó fzókról.

§. L V I I I .  A' Névváltó fzók a’ he/zédnek olly változtat
ható ré/zei, mellyekkel élünk a’ Főnevek helyett. Ezek kü- 
lönb-különbfélék. Úgym int:

1. Személyes Névváltó fzók: En, Te, 0, a’ Többes 
fzám ban: Mi vagy Mink, Ti vagy Tik, Ok. így neveztet
nek ezek, mivel tfak a’ Személyek ízóllnak így magokról, 
és az idő fzóknak ízemélyeken való változtatótok ezek által 
megyen véghez.
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2ü  Mutató Névváltó ízók. Illyenek: az, ez és az ezek
ből öfzvetettek, amaz, emez, ímez, ugyanez, ugyanazon.

3^í Májra vitetódok (: Relativa:) ki, melly.
Jegyz. 1 . Ki az ékefebben ízóllóknál tlak i'zemélyról 

mondatik, melly tlak érzéketlen dologról (: Láfd Izórák. 
XIX. §.:)

Minthogy ezeket mindenkor vagy Főnevek előzik 
meg, vagy alattok Főnevek értetnek: mi ezeknek is több
nyire elejekbe Izoktuk tenni a’ Czikkely Izót: a’ ki, a' 
melly. így a’ Mutató Névváltó ízók is az, ez, ’sa’t. több
nyire a’ Czikkely Izót még magok u tán  kívánják, m int az 
a ’ könyv, ez az ember. Lásd ugyanott.

4. Viffza efó NévváltóJzók (:Reciproca:) mint: magam, 
magad, maga, magunk, magatok, magok.

Jegyz. a) így neveztetnek ezek, mert magára a’ fzóllóra 
mindenkor viffza efnek.

b)  Ezeknek iímét a’ Izemélyes Névváltó Izókat izoktuk több
nyire elejekbe tenni, m in t: ón magam, te magad, Ö maga, mi 
magunk, ti magatok ’sa’t., vagy: ennen magam, tenncn ma
gad, önnön maga.

5. Kérdő Névváltó ízó k : ki, kitj'oda, mi, mitfoda ? 
melly, mellyik ? Az elfő pár fzemélyt, a ’ máfik pár dolgot 
kérd, mindeniket: melly, mellyik? E ttől: mi, mitfoda léfz- 
nek minéműíégeket kérdő Rávető ízók: mitfodás, miilyen, 
minémű? és mértéket kérdezők: mennyi? ’sa’t.

Jegyz. Ezeknek: ki, m i? az öszvetételeiknek is meg 
kell tehát tartani ezt a’ különbíéget: vajki, tlak Izemélyre. 
vajmi tlak érzéketlen dologra vitefsék.

6 . Bíráft jelentő Névváltó ízók (: Pofseísiva:) Enyím , 
Tiéd, övé, Mienk, Tiétek, övék; Magamé, magadé, magáé, 
Magunké, magatoké, magoké. í: Suus :) kié (: cuius :).

§. LIX. Fajokra vagy fzármazáfokra nézve a’ Név váltó 
ízók is, m int a’ bei'zédnek több réfzei vagy Törlők ízók, 
m int: E n , te, Ö, maga, mi, ki, vagy Ágazatok, m in t: 
Enyim , Tied, övé, mellyik ’sat.
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Furmájokra nézve ifmét vagy Eggyefek, E n , Te, Ö, 
maga, mi, ki. vagy öfzvetettek: mint: kitfoda, mitfoda 
'sa’t. Illyenek többnyire majd minden nem tulajdon Név- 
váltó ízók. Nem tula,jdon név váltóízók pedig mind azok, 
mellyeket az eddig mondottakra vinni nem lehet, és a’ 
mellyek kivált képpen ezzel formáltatnak : akár, vala ’sa't.

Ezeket leg jobban és ízebb renddel elő adhatni im e’ 
kórdéíekre :

Ki?  akárki, valaki, kiki, íenki, egy valaki, egyeb, 
eggy lém, mind, minden. Kitfoda ? akárkitíoda, valakitíoda.

M i?  akármi, valami, íemmi. Mitfoda? akármitíoda, 
valami tíoda.

Melly, vagy mellyik, akármelly, valamelly, némelly, 
eggynémelly, eggyik, máíik, mindenik.

Jegyz. A’ melly vég mind felveheti ezt a’ véget is : ik, 
mint: akármellyik, valamellyik, némellyik ’sa’t.

Miilyen? illyen, ollyan, imillyen, amollyan, akármily- 
lyen, valamiilyen.

Minémű? akárminémű, valaminémií, mindennémű, 
femminémű.

Jegyz. E’ fzóval: minémil, az Orízágnak felío réízében 
megrövidítve élnek, mint: mino, de a’ melly még a’ könyvekbe 
bé nem jött.

Miféle? akármiféle, valamiféle, femmiféle, mindenféle, 
e’féle, a ’féle, íokféle, egyébféle; idevaló :

kiféle (: cuias:) Mifélénk, tifélétek (: noftras, veftras :).
Mennyi? ennyi, annyi, amannyi, akármennyi, vala

mennyi.
H ány ? akárhány, valahány, egynéhány.
§. LX. M i nekünk Névváltó fzavainkban is Jemmi Nem

beli különböztetés nintfen; — hanem az Ö változtatáfok az 
Ejtegetés és a’ Bagasztékok. A’ Névváltó ízóknak eggy
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réi'zek különös és önnön magának tulajdon Ejtegetéít 
tart. Más réfzek pedig, a’ Név ízóknak rendes Ejtegetéfek- 
től íemmit nem különbőz. Illy  különös és tulajdon Ejte-

r .r.
getéít tartanak ezek: En, Te, 0 , az, ez.

Elfő  Személy: É n . Eggyes fzám  :

15 Efet É n
2ik « Enyém, vagy Enyím
3Ü « Énnekem, vagy Énnekem
4-ik (t Éngemet, vagy Engemet, Engem'
5ík « óh É n
6Lk « É n  tőlem.

Többes fzám :

l ö Elet M i vagy M ink  
ei Miénk, vagy Mienk 

3ik (i Minékünk, vagy Minekünk
4jk ,i Minket
5'k « Óh Mi
6ík « M i tőlünk.

Máfodik fzemély. Te. Eggyes f z á m :

15 Efet Te
2lk * Tied, vagy Tiéd
3ik « Teneked, Teneked
4ik <i Tégedet, vagy Téged
5ík « Oh Te
6Ü « TetÖled.

Földi: Magyar Nyelvkönyv 9
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Többes fzám :

1| Efet Ti, vagy Tik
« Tiétek, vagy Tietek 

3Í: « Tinektek, vagy Tinéktek 
4ik <i Titeket 
5Lk « Óh T i 
6ik « Titóíetek.

Harmadik J'zemély: Ö. Eggyes fzám:

1« Elet ö
« Övé

3É « Ö nekie, vagy Ónékie, Őneki, vagy Őneki
4ik « Öt vagy Ötét
5ik « nints
6 ik « Őtole.

Többes fzá m :

11 Elet Ők
Qik « Övék
3U§ « Ó nékiek, Önekiek, őnekik, Őnekik
4ik (( Őket
5 ik í< Nints
6 i (( Ötölök.

Jegyz. 1. Mind ezen Névváltófzókban a’ 3jk efetben ezen 
ízóknak elhagyásával is lehet élni: Én, mi, Te, ti, Ö. P. o. 
Ezek helyett: Énnekem, minekünk, Teneked, Tinektek, őnekik 
’ sa’t. tfak magánofon: nekem, nekünk, neked, nektek, nekie, 
nekiek ’sa’t., és ennek oka majd alább fog kivilágofodni. 
(: LXV. §. 5. íz.:)
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2öi A ’Negyedik Életnek végezetét, melly mint a’ Névfzók 
ban et, a’ két ellő l'zemély az eggyeslzámban néha rövidítéfnek 
okáért el hagyhatja, utánna tévén a’ rövidítő jelt, m in t: engem’, 
téged’, ezek helyett: engemet, tégedet. Ellenben a 3Us Izemély- 
ben ezen Eletet kettoztetéísel is tóldja a nép, mint Ötét, e he
lyett: Ót; de az ékefebben írók ezt ma kezdik viii'za állítani: 
Öt, és ama’ fzükfégtelen ízaporítáít, mint rendetleníéget keriilni.

3or A’ 6?k Életben, ízinte mint a’ 3jk-ban elmaradhatnak 
ezek: En, mi, Te, ti, 0 ugyan azon okon. és lehetnek tlak 
magokban: tőlem, tőlünk, tőled, tőletek, tőle, tolok.

Mutatófzók. Az, ez. Eggycs fzám. Többes fzám.
is Elet az, ez 1Ő Elet azok, ezek
Qik « azé, ezé gik « azoké, ezeké
3» « annak, ennek 3lk 0 azoknak, ezeknek
4-ik « azt, ezt 4-ik <( azokat, ezeket
5ik « ninis 5 i << Nints
6ik « attól, ettől Gik « azoktól, ezektől

Jegyz. 1. Illyen Ejtegetéíek vagyon az ebből öízvetett ízók
nak : amaz, emez, ímez, ugyanaz.

2ur Ezek a’ 3}k és 6 jk Életben kedveíebb ízóllálnak okáért 
a ’ z-t elveíztik, és a’ helyett olyan betilt véíznek fel, a’ miilye
nen kezdődik a’ hozzájok adatandó ízótag, mint; annak e 
helyett: «2 -nak, attól, e’ helyett: áztál. Egyébaránt a’ Eendes 
Ejtegetéstől nem is különböznek. Ezt az általváltozáít meg 
tartják a’ több követgeto Izóknak felvételekben is, lot akármelly 
öízvetételekben ; mint: abban, ebben, amarról, emerről, annyi, 
akkor, akképen ’sa’t. (: Láíd XXXIX. §. :)

3 or A’ 4-ik Eletet közbelzédben így is mondják: aztat, eztet, 
amaztat, emeztet, ’sa’t. De ez ízükíégtelen kettoztetés ’s betíi- 
szaporítás, mivel már a’ vádoláít jelentő t heti! e’ kettoztetés 
nélkül is jelen vagyon és Rendetlenlég, mellytol a’ nyelvet 
tiíztítani kell (: Iáid 11. §. 1. Reg.:)

9*
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3. A’ viííza efö Névváltó fzók: Magam, magad, maga, 
magunk, magatok, magok rend l'zerént ejtegettetnek, m in t:

Eggyes Jzávi:

1 |  Elet Magam, Magad, Maga
2Ü « Magamé, Magadé, Magáé
3ik <1 Magamnak, Magadnak, Magának
4ik « Magamat, Magadat, Magát
6Ü « Magamtól, Magadtól, Magától.

Többes ízám :

1| Eíet Magunk, Magatok, Magok
2lk « Magunké, Magatoké, Magoké
3|k « Magunknak, Magatoknak, Magoknak
4Ü (i Magunkat, Magatokat, Magokat
6ik (i Magunktól, Magatoktól, Magoktól.

Jegyz. 1. Ezen ízóknak, ha elejekbe téílzük is ama Főnév- 
váltó ízókat: Én, Te, Ö, Mi, Ti, Ok, vagy Emién, Tennen, 
önnön ’sa’t., mind ezek változás nélkill állanak elottök minden 
Efetekben, mint: Én magam, Én magamé, Én magamnak’sa’t.

2öi A’ 3 jk ízemély mindazon által, o, a többes ízámban is 
tfak Ő marad, mint Ő maga, Ö magok, o magoké ’sa’t.

3. Ezeknek pedig: Ennen, Tennen, önnön, a’ Többes ízá- 
mok ízokott éléiben nem igen vagyon. Az elfő ízemély Min
nen, fzokottabb, de már Tinnen nintíen, hanemha ottan is 
tfak az eggyesfzám tartatik meg Tennen és így a 3& is 
Önnön.

4er Némellyek mind elío, mind 2ik ízemélyekhez mind az 
eggyes, mind a’ Többes ízámban tfak ezen 3Ü fzemélyt jelentő 
igét téízik: önnön, p. o. önnön magam, önnönmagad. önnön- 
maga, önnönmagunk, önnönmagatok, önnönmagok. De ez
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iímót rendetlenlég, mivel önnön vagyon e’ ízétől Ö és azért 
tfak 3 i |  fzemólyre alkalmaztathatok.

4. A ' BíráJ't jelentő Névváltó jzó k : E nyím , Tiéd, övé, 
Miénk ’sa’t.

Ezek két féle tekintetben gondoltainak t. i. m in t: 
Magánállók, mikor magokban Főnevek nélkül fordul
nak elő a’ beízédben, vagy ÖJzveköttettek. Mint magán
állók ezek is ejtegettetnek, még pedig az elfőnek Ejtege- 
téfében l'emmi különböző nints a’ FŐnevéknek ejtegetéfek- 
től. A’ Többeknek tfak a ’ Többes ízámoknak elfő esetekben 
léfzen valami különbfég, melly is ez, hogy már a ’ Töb
bes jelentő betű nem k, hanem i és a ’ mely nem végről, 
hanem a’ végső máfsalhangzók eleibe tétetik. De világoí- 
ságnak okáért mind le írjuk p. o.

1. Eggyes fzárn, az Enyím, az Enyímé, az Enyímnek, 
az Enyím et, az Enyímtul.

‘i. Többes Jzám, az Enyímek, az Enyímeké, az E nyí-  
meknek, az Enyímeket, az Enyímektul.

2. E . J'z. A ’ Tiéd, a ’ Ttédé, a’ Tiédnek, a’ Tiédet, a’ 
Tiédtől.

T. J'z. A ’ Tieid, a’ Tieidé, a’ Tieidnek, a’ Tieidet, a’ 
Tieidtől.

3. E . j'z. Az övé, az övéé, az övének, az övét, az 
övétől.

T. J'z. A z  övéi, az övéie, az övéinek, az övéit, az 
övéitől.

4. E . J’z. a' Miénk, a ’ Miénké, a’ Miénknek, a Mién
ket, a’ Miénktől.

T. Jz. a’ Mieink, a’ Mieinké, a ’ Miéinknek, a' Miéin- 
ket, a Mieinktől.

5. E . Jz. a’ Tiétek, a' Tiéteké, a' Tiéteknek, a’ Tiéte
ket, a’ Tiétektől.
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T. fz. a' Tieitek, a' Tiéiteké, a' Tieiteknek, a' Tieiteket, 
a Tieitektől.

6. E. fz. az övék, az övéké, az övéknek, az övéket, a z  
övéktől.

T. fz. az övéik, az öveiké, az övéiknek, az övéiket, az  
övéiktől.

Jegyz. Ennek a’ Többes ízáma Miénk: néhol a’ köznép b á 
jában Miénkek, e’ helyett: mieink; de az hiba.

így ejtegettetnek ezek a’ Bírált jelentő Névváltó Izók is 
Magamé, Magadé, Magáé, Magunké, Magatoké, Magoké ; vala
mint Izinte minden Bíró eletek a’ Főnevekben is (: Laid XLVII. 
Jegyz. 4. :) és ezekben már egyéb különbíég nintlen, hanem a’ 
Többes ízámban a’ Többet jelentő i betű végen élik, mint ebben 
is övé, övéi, ’sa’t. P. o.

Eggyes J’zá m : a' Magamé, a’ Magaméé, a’ Magaménak, 
a’ Magamét, a’ Magamétól.

Többes fz á m : a’ Magaméi, a' Magaméié, a’ Magaméi
nak, a Magaméit, a’ Magaméitól.

E . fz. a’ Magadé, a’ Magadéé, a’ Magadénak, a Maga
dét, a’ Magadétól.

T. fz. a’ Magadéi, a Magadéié, a’ Magadéinak, ar 
Magadéit, a Magadéitól.

íg y . a’ Magáé, a’ Magunké, a' Magatoké, a’ Magoké 
végig.

Az előadottakon kívül lévő több Névváltó ízók is mind
nyájan ejtegettethetnek magokban, de ejtegetóíek a’ Név 
ízóknak rendes Ejtegetóíektől femmit nem különbőz. Tíu- 
pán tíak ezek a’ meg tartásra valók, hogy az i magán
hangzó végűk mind a’ 2 Ü példa ízerént ejtegettetnek. 
(: XLIY. §.:)

A’ máísalhangzó végűknek pedig íegítő magánhangzó- 
jok léfz a’ táríashangok ízerént. Továbbá, a’ mellyeknek 
végek ik, nyi és ezeknek: jenki, eggyfem, eggyvalaki, eggy-
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némclly, Többes ízámok nintfen. Kiki kétfzerefen ejtegette- 
tik, kiékié, kinek kinek ’sa’t. Ebben: eggyfem tfak az eggy 
változik, eggyé fém, eggynekfem ’sa’t. Mifélénk, Tifélétek, a' 
Miénk, a' Tiétek példáját követik.

§. LXI. E ’ bírált jelentő Névváltó fzóknak: Enyém, Tiéd, 
övé, Miénk, tiétek, övék, mikor Főnevekkel öízveköttetnek, 
más az állapotjok. Midőn mi ezeket valamelly Főnévvel 
öízvekötjük, azokat magunkénak állítván, mind ezen Név- 
váltó ízók két réízre válnak és a’ felvétetendő Név ízót közbe 
vévén, azzal iímét egy fzót téíznek, p. o. E n  kezem, Te 
kezed, 0  keze, a’ helyett a ’ mi más Nyelvekben: mea 
manus, tua manus, illius manus. M i kezünk, T i kezetek, 
0  kezek, nostra manus, vestra manus, illorum manus: 
Németül: Meine Hand, Deine Hand, Seine H and. Unfere 
Hand, Euere Hand, Ihre Hand. És nem Enyím kéz, Tiéd 
kéz ’sa’t.

Jegyz. Ezekben mi minden Európaiaktól különbözünk, és 
meg mutatja Nyelvünk ebben is Áfiai voltát ’s nevezetefen a’ 
’Sidó nyelvvel igen nagy meg eggyezését. A’ ’Sidó nyelvnek 
elő adáfában az illy öízveköttetendo fzóvégeket nevezik Bagafz- 
tékoknak (: adlixa, íuffixa:). Ezzel a’ nevezettel fogunk élni 
mi is. Annál fzükfégefebb a’ mennyire tfak lehet világoíon 
előadni és jó Bégulákra fzedni; mennél bizonyoi'abb az, hogy 
ez zavarja meg leg inkább az idegeneknek fejeket és hogy 
ezen a’ farkon fordul meg mind a’ Név, mind a’ néwáltó, 
idő, és követgeto fzóknak nagy részek. Tehát:

1? Rég. Ezen Ragaíztékok emez egófz fzóknak végeik: 
Enyim, Tiéd, Övé, Miénk, Tiétek, Övék két felé fzakafztva 
így : Enyém, hogymár Én-ém, Tiéd, hogymár Te-éd, Övé, 
hogymár O-é. Miénk, hogym ár: Mi-enk, Tiétek hogymár 
Ti-étek, Övék, hogym ár: Ö-ék. Ezek közzé tétetnek tehát 
már a’ Név ízók, mellyeket ezen fzeméllyeknek akarunk 
tulajdonítani, még pedig minthogy ezekben mindenütt a ’ 
gyengült hangok vágynak jelen: ha felvéízek eggy e végű
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ízót, igen kevés változtatás élik benne, t. i. a’ 3 kk fzemély- 
ben övé, a’ v más ízólgáló betűre, úgymint j - re változik. 
Ugyan abban a’ hoíízú magánhangzó rövidre. így ízinte a’ 
Többes fzámban is, p. o. Tegyük ezen el ofztott fzótagok 
közzé e’ ízó t: Elme. lé ízen : az E n  elmém, a’ Te elméd, 
az ü  elméje. A  M i elménk, a' T i elmétek, az 0  elméjek. 
így az én mentém, a’ Te mentéd, az Ő mentéje. A’ mi 
menténk, a’ Ti mentétek, az ő mentójek. így eíik ez az 

végű ízókkal m indenkor: De
2 ik Reg. Ezen Ragafztékoknak magánhangzóik a’ tárfas 

hangokhoz Jzabják magokat. Mert, ízedjük rövidebbre ezen 
végezeteket, léíznek: m. d. je, nk, tek, jek. Látni való, 
hogy ezek tlak ollyanok, mint a’ Név fzóknak Ejtegetéfek- 
ben felvétetett betűk: t, k, nek, mellyek a tárías hangok 
ízerént magokat a Főnevekhez haíonlítják. Úgy itten is, 
minthogy FÓrégula Nyelvünkben: hogy a’ Magyar fzók 
mindenkor tárías hangokon nevekednek: ezen az okon, a ’ 
dúrva hangú ízókban iímét máíok léíznek, a’ Ragaíztékok- 
nak magánhangzóik, m int: alma. az Én almám, a ’ Te 
almád, az 0  almája, a ’ Mi almánk, a’ Ti almátok, az Ő 
almájok. így az én Boríóm, a’ Te boríód, az Ó boríója, 
a ’ mi borfónk, a’ Ti boriótok, az ó boríójok.

3ite Rég. Ez így lévén, már önként foly és meg áll e’ 
3ik Régula : hogy akár melly Főneveknek is, a’ Ragasztékok- 
kal való öfzveköttetéfekre semmi más újabb és különös R é
gula nem kívántatik, hanem tfak azok, mellyeket adtunk 
felly ebb a’ Főneveknek ejtegetéjekében, minden Éjetek végeze
teiknek felvételekről. Sőt az is bizonyos, hogy még tfak a' 
ki fogások is azok léfznek, mellyeket ugyan ottan minden /z á 
rnak alatt jelentettünk. (:Láíd XLV., XLVL, XLVII. §.:) 
P. o. Minden fzámokból végyünk renddel példákat.

löv a’ magánhangzó végűekből: a’ XLV. §. ízerént:
1. Az Én koríóm, a’ Te körtéd, az 0  koríója, 
a’ mi körténk, a’ Ti kortótok, az Ö korfójok.
A kivételből a) Az Én Lovam, a’ Te lovad, az o lova, 
a’ mi lovunk, a Ti lovatok, az o lövök.
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ß) Az Én Bírám, a’ Te Birád, az 6 Bírája, a’ Mi Bíránk, 
a’ Ti Bírátok, az Ö Bírájok.

2. Az Én ágyúm, a’ Te ágyúd, az Ő ágyúja, a’ mi ágyúnk, 
a ’ Ti ágyútok, az 6  ágyújok.

A’ kivételből ß) az én Fattyam, a’ Te fattyad, az Ő fattya, 
a ’ mi fattyunk, a’ Ti fattyatok, az Ő fattyok.

j)  Az én Darvam, a’ Te Darvad, az Ő Darva, A’ mi Dar- 
vunk, a’ Ti Darvatok, az Ő Darvok.

Sőt mint ott a’ rendes Ejtegetéít is fel véfzik, úgy itt 
is rendfzerént is lehetnek, m in t: az én fattyúm , ’sa’t., az 
én darum.

3. Az én Czipőm, a’ Te Czipöd, az 0  CzipŐje, a ’ Mi 
Czipőnk, a’ Ti Czipőtök, az 0  Czipőjök.

Jegyz. Itt a’ 3jk fzemélyben az Ő, gyakorta «-re változik, 
mint : erő ereje, ideje, efztendeje, erdeje, mezeje, fzoleje, 
veje ’sa’t.

A’ kivételből: az Én Tfövem, a’ Te Tí'öved, az Ő Tföve, a’ 
mi Tföviink, a’ Ti Tfövetek, az Ő Tfövök.

Az én fejem, a’ Te fejed, az Ő feje, a’ mi fejünk, a’ ti feje
tek, az Ő fejek.

4. Az én Féfúm, a’ Te féfúd, az Ő féfúje, a’ mi féfúnk, a’ 
Ti féfútök, az Ő féfújök.

A’ kivételből: Az én Füvem, a’ Te füved, az Ő füve, a- mi 
füvünk, a’ Ti fiivetek, az Ő fúvök.

5. Az a, e végű fzókat láttuk, hogy e’ rövid fzóvégeket 
hoílzúra változtatják, m int: alma, elme ’sa’t.

6 . Az én Fiam, a’ Te fiad, az Ő fija. A’ Mi fiúnk, a’ Ti fia
tok, az Ő fijok.

Az én kotfim, a’ Te kotfid, az Ő kotfija, a’ Mi kotfink, a’ 
Ti kotfitok, az ő kotfijok.

A’ XLVL §. ízerént a Máísalhangzó vógii ízókban. 
a ’ segítő magánhangzók felvételek is ugyanaz, a ’ mi a’ 
Főnevek ejtegetéfekben az eggyes fzámban a’ t és a’ töb
bes fzámban a’ k-nak felvételekre elő adatott. Szinte azokat 
itt újra fzámlálni nem ízükfég, hanem láfsunk renddel 
belolök példákat.
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2. a) Az en Házam, a’ Te Házad, az Ő Háza, a’ mi 
házunk, a’ Ti házatok, az 6  házok.

A’ kivételből: az Én kardom, a’ Te kardod, az o kardja, 
a’ Mi kardunk, a’ Ti kardotok, az Ö kardjok.

ß) Az én ízemem, a’ Te üzemed, az Ö fzeme, a’ mi 
üzemünk, a’ Ti üzemetek, az Ő üzemek.

A’ kivételből: az én fazekam, a’ Te fazekad, az Ő fazeka, 
a’ Mi fazekunk, a’ Ti fazekatok, az o fazekok.

7) Az én gondom, a’ Te gondod, az Ő gondja, a’ mi 
gondunk, a’ Ti gondotok, az 6  gondjok.

A’ kivételből: az én toliam, a’ Te tollad, az Ő tolla, a’ mi 
toliunk, a’ Ti toliatok, az Ő tollok.

8 ) Az én gyöngyöm, a’ Te gyöngyöd, az 6  gyöngye, 
a’ mi gyöngyünk, a’ Ti gyöngyötök, az Ő gyöngyök.

A’ kivételből: az én földem, a’ Te folded, az Ő földje, a’ 
mi földünk, a’ Ti földetek, az 0  foldjök.

s) Az én ludam, a’ Te lúdad, az 0  lúdja, a ’ mi lúdúnk, 
a’ Ti ládátok, az Ő lúdjok.

A’ kivételből: az én húgom, a’ Te húgod, az Ö húga, a’ 
mi húgunk, a’ Ti húgotok, az Ő húgok.

C) Az én Ezüütöm, a’ Te ezüütöd, az Ő ezüütje, a’ Mi 
ezüütünk, a’ Ti ezüítötök, az 0  Ezüütjök.

A’ kivételből: az én Fülem, a’ Te füled, az Ő füle, a’ mi 
fülünk, a’ Ti fületek, az Ő fülök.

•íj) Az ón kínom, a’ Te kínod, az Ő kínja, a ’ mi kínunk, 
a’ ti kínotok, az Ő kínjok.

Az én üzívem, a’ Te fzíved, az Ő üzive, a ’ mi üzivünk, 
a’ ti ízívetek, az Ő ízívek.

3. A’ XLVII. § ízerént a’ Eövidítéít üzenvedo Ejtege- 
tóíek itten is rövidítéüt ízenvednek, mint p. 0 . Az én 
dolgom, a’ Te dolgod, az Ő dolga, a’ mi dolgunk, a’ ti 
dolgotok, az Ő dolgok.
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Jegyz. Ez öízvetett fzókban : atyafi, hazafi, mind a’ két réfz 
felvéfzi a’ Ragafztékot, az ellő fzók minden fzemélyekre, az 
utólíók tfak. a 3Üití-. m in t: az én atyámfija, a’ te atyádfija, az 
6  atyjafija, a’ mi atyánkfija, a’ ti atyátok fija, az Ó atyjokfija; 
így az én hazámfija, a’ Te hazádfija. A’ több öízvetett fzók 
rendízerént mint az eggyeíek, m in t: Teítvérem, teltvéred, 
teítvére.

§. LXII. Mind ezen elő adott példákban az éfzrevehető 
az vala, hogy a’ 3ä Személy Ragafztékjának felvételében, 
melly rend fzerint az Eggyes fzámban ja , je, a’ Többes fzám- 
ban: jók, jek, jök, a’ j betű hol kitétetik, hol el hagyódik.

Ezen változáfnak oka a’ kedvefebo fzóllás, mely i'ze- 
rént igen fok betűk vágynak, mellyek a’ j t vagy el nyelik, 
vagy más betűre változtatják, vagy fokfzor teljefséggel ki 
hagyják. Ezt a különbféget úgy adhatjuk elő leg jobban, és 
ízedhetjük jó Régulákra, ha a’ főneveknek végfő betűjei- 
ket rendre fel véffzük, Láfsunk hát ezekről betűk fzerént.

1. A’ Magánhangzók mind fel véfzik a ’ j-t az elő adott 
alattonban v  és eggynéhány ú , ú  végeken kívül, méllyé- 
két láfs a’ kivételekben, XLYI. §. m int: lova, darva, 
tfőve, fűve, tetve 'sa’t.

Jegyz. Egynéhány a, e végű fzók, mint: Atya, Anya, bátya, 
nine, ötse, fel véfzik ugyan a’ j - t ; de ugyanakkor el vetik végi» 
magánhangzójokat, mint: atyja e’ helyett atyája, anyja, bátyja, 
nénje, öttje, melly utólfóról mindjárt.

A’ máfsalhangzókban A’ SzifzegŐ betűk ezen j-t 
el nyelik és magokhoz hafonlóra változtatják, m in t: perecz, 
pereccze, e’ helyett: pereczje. Inas, inafsa, e’ helyett: inasja , 
lováfz, lováffza, tavafz, tavaffza, áts, átfa, gaz, gázzá, 
gú's, gú’ssa, ezek helyett: lovájzja, tavajzja, átsja ’sa’t. 
Néha azon j éppen el marad, m in t: has, hala, vas, vafa, 
kedves, kedvefe; éfz, efze, méfz, mefze, fzélvéfz, fzélvefze 
’sa’t.
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3. A b végek többnyire megtartják a ’ f t ,  m int: habja, 
rabja, zabja, jobbja.

Kivétetnek: lába, ebe, verebe, nagyobbá ’sa't.
4. A’ d végek is többnyire fel véízik és hangzanak dj 

eggyütt m in t: gy. P. o. kádja, vádja, vadja, fzomfzédja, 
kardja. Kivétetnek: Had, hada, és néha: vad, vada, bel'zéd, 
befzéde.

5. Az f  állhatatofan m egtartja , mint: tfúf, tfúfja, í'nef, 
fnefje, grif, grifje.

6 . G a ’ névfzókban nem fzokta fel venni a’ j-t, mint 
virága, Nagysága, világa, boldogsága, ege, ditfosége ’sa’t.

A’ gy hafonlóképen nem, mint: ágya, agya, fagya, 
hadnagya, szügye, ugye, rügye, gyöngye, rongya ’sa’t. Kivé
tel : a’ gy mégis fel véfzi néha és hangzik mint kettős gy, 
p. o. Nagyja, hadnagyja, ’sa’t.

7. A H  foha nem véfzi fel, mint: juha, rühe, terhe, 
kehe, vemhe.

8 . A’ k is hol felvéfzi, hol nem : m int fel véfzi ezek
ben: rákja, mákja, makja, ’sákja. Nem ezekben: izéké, 
törföke ’sa’t.

9. L  többnyire nem véfzi fel, m in t: Aíztala, étele, 
itala, hivatala, létele, válla, álla, nyála, levele, fonala, 
hitele ’sa’t.

Kivétetnek: Czólja, aczélja, pánczélja, bálja, balja, 
bivalja ’sa’t.

Az ly fel is veheti, el is lehet a’ nélkül, mint: mé- 
tyelye, mételyje, királya, királyja, hüvelye, hüvelyje ’sa’t. 
Melye, Melyje, helye, helyje, homálya, homályja, fze- 
mélye, ízemélyje, ofztálya, ofztályja, vefzélye, vefzélyje.

1 0 . M  a ’ Durva hangokban felvéfzi, m int: gyomja, 
hímje, lomja, tomja, fomja, alomja (: alma :). De a’mellyek 
rövidítéft fzenvednek, azokban foholíem, m int: álma, 
barma, hárma, járma, hatalma, jutalma, ’sa’t.
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A’ gyengült hangokban is fohafem, m in t: neme, fzeme, 
érdeme, teteme, felyme, kegyelme, í'egedelme, ’sa’t.

1 1 . N  ízíntúgy tfak a’ durva hangokban véízi fel, 
m int: kanja, ízánja, kalánja, ’sa’t.

A’ gyengúltekben íohasem.
Ny meg tartja nagyobbára, és úgy hangzik mint kettős 

ny, m in t: bárányja, dolmányja, legényje, ízegényje ’sa’t.
Kivétetnek: Leánya, fénye, kénye ’sa’t.
12. P  a ’ dúrva hangokban felvéfzi, m in t: Papja, ka

lapja, napja, sípja. A’ Gyengiiltekben nem, m int: Neje, 
fzépe, lópe, képe ’sa't.

13. Az R  magát régúlázni nem engedi, mind a’ fel
vételre, mind az elhagyáfra bövféges példákat ád, főt 
ugyan azon fzó is vagyon /-vei, vagyon j  nélkül is, m in t: 
fejére, fejérje, tányéra, tányérja, Magyar a, Magyarja ’sa’t.

14. T, ty, felvéfzik a ’ j- t  és hangzanak mint két ty, 
m int: útja, kútja, rútja, barátja, kontyja ’s a ’ t.

Kivétel e’ fzó : ut, j, nélkül is maradhat, m in t: Ú ta ; 
az Úrnak Útai igazak ’s a’ t.

15. J, és V, kivált ez utólfó tellyefséggel nem véfzik 
fe l: m in t : baj, baja, haja, raja, vaja, ’s a’ t. Neve, leve, 
fzíve, ’s a ’ t.

§. LXIII. A’ Kagafztékoknak illyen öfzvekötéfekben, a’ 
minéműt előadónk, kettős Ejtegetés vagyon, úgymint :

1. Változnak a’ fzemélyek, mind az eggyes, mind a ’ 
többes fzámban. Enyim, Tied, övé, miénk, tiétek, övék.

2. Változnak a’ felvett Név ízók mind az eggyes, mind 
a’ többes fzámban. Az eggyes fzámban változtak még mind 
azok a ’ példák, a’ mellyeket eddig felhoztunk, m in t: ke
zem, kezed, keze, kezünk, kezetek, kezek, holott is m in
denkor tfak egy kézről vagyon fzó. Ha már a’ Ragaízté- 
kokkal öfzvekötött Név fzót akarjuk a ’ Többes fzámban 
jelen ten i: ennek többes fzámának jele nem a ’ Jc betű lé*
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ízen ; melly a’ Név fzókban többet jelentő betű; hanem 
az i melly akkor elejekbe tétetik ezen Bagafztékoknak, 
és ifmét ugyan azon ízemélyeken változtattathatik, m int : 
az én kezeim, a ’ Te kezeid, az 6  kezei, a’ mi kezeink, a’ 
Ti kezeitek, az 6  kezeik.

íg y : az én ízemeim, a’ te izemeid, az Ő izéméi, a ’ mi 
fzemenik, a’ Ti fzemeitek, az Ő fzemeik, az én lábaim, a ’ 
Te lábaid, az Ő lábai, a’ mi lábaink, a’ ti lábaitok, az ő 
lábaik.

Ebben iímét vágynak némely kevés Bégúlák, mellvekre 
ízükíóg vigyázni, úgymint :

llÉ  Hogy a’ Magánhangzókban, a’ melly ízók a’ 3 É fze- 
méllynek eggyes ízámjában felvéízik a’ j - 1, ja, je, ugyan 
azok is, a ’ Név ízóknak többes fzámjokban azon helyeken 
elveíztik azt. p. o. korsó;’« : koríóim, korfóid, korfói, kor- 
íóink, korfóitok, koríóik. almája, almáim, almái, almáink, 
almáitok, almáik, ’s a ’ t.

A’ máísalhangzókban ellenkezőképpen van a’ dolog, 
mert ezek, valahol az említett helyen felvették a’ j-i (: L X II:) 
nem tíak az, hogy ottan is el nem vetik, hanem meg ta rt
ják ugyan ezt mindnyájan többnyire az egéíz Többes fzám- 
ban. p. o. rabom, rabod, raby« ’s a’ t. a’ Többes fzámban: 
Babjaim, Babjaid, rabjaink, rabjaitok, rabjaik. Papom, 
papod, papja, T. sz. Papjaim, Papjaid, Papjai, Papjaink, 
Papjaitok, Papjaik.

Kivétel. Kivétetnek ezen egynéhány betűk a’ LXII. §. em
lítettek közzűl: d, n, ny, t, mellyek tíak a’ 3jk ízeméllyben tart
ják meg a’ j-i, m int: fzomfzédom, fzomfzédod, Izomfzódja. 
T. íz.: fzomfzédaim, fzomfzédaid, fzomfzédjai, ízomízédaink, 
izomízédaitok, fzomfzédjaik. így ládáim, id, lúdjai vagy ludai, 
kádaim, kád aid, kádjai, vagy kádai.

n. kínom, od, ja. Kínáim, kin aid, kinai vagy kínjai, kínaink 
Pináitok, kínjaik vagy kínaik.
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ny. legényje: T. íz.: legényeim, legényeid, legényjei vagy 
legényei, legényeink, legényeitek, legényeik, vagy legényjeik.

t. barátja T. fz.: barátaim, barátaid, barátjai, barátaink, 
barátaitok, barátjaik. ’s a’ t.

32| Jó mindazonáltal a ’ j-1 gyakrabban is ki tenni 
az egyenlő Eleteknek meg különböztetéfekre, és a’ zavaro
déinak eltávoztatálára, m in t: Tudományok=scientiae. Tu- 
dom ányjok=Scientiae illorum, Apoítolok =  Apoítoli, Apoí- 
toljok, Apoítoli illorum, ’s a ’ t.

4ü A’ mellyek a’ j-t ekképen elvetik, igen lokan az
után rövidítéít ízenvednek, m int: e’ helyett: ízomlzédatm, 
többnyire így élünk: ízomlzédim, legényeim, legényim, 
barátaim, barátim , magzataim, magzatim ’s a’ t.

5. Azok közzűl is lókat igy rövidítünk meg, mellyek a ’ 
j-t lel lem vették, az illyenekben ai, ei m in t: Isteneim, 
Istenim, hajlékaim, bajlékim, aíztalaim, alztalim, Apoíto- 
laim, apostolim, bizonyságaim, bizonyságim, ablakaim, ab- 
lakim, beízédeim, belzédim, imádlágaim, imádíágim, ellen- 
légeim, elleníégim ’s a’ t.

Jegyz. 1. Ezekből jő világoíságra az, hogy nem mindeggv 
a’ Magyaroknál az illyen ízóllás: Istenéhez, Istenihez, körmé
vel, körmivel, befzédét, hefzédit, kezét, kézit, ’s a’ t. Az ellő 
mindenütt a’ Főneveknek eggves Izámjokban vagyon, és az jó ; 
a’ pedig a’ Többes ízámban jelent és ezekből vagyon meg 
rövidítve : ei. azért is eggyes ízám helyett igy élni velek a’ 
Nyelv terméízete, és a’ Haíonló következés ellen való hiba, nem 
követéire, hanem távoztatáíra méltó Ízóllás, vagy írás.

2 m Ugyanezekből jo az is világoíságra, hogy noha lók Ma
gyaroknál régtől lógva még a’ könyvekbe is bétíúízott az, 
mellyet T. Eájniss úr is ízabaddá téízen a’ mentő írás 34 lev., 
hogy némelly eggytagú ízóknak Eagaíztékját ezen eggyes ízám
ban, melly e volna, és iímét a’ bárom, vagy több tagú ízókban 
ugyan ott, mellyekben az e betű többízör is elő kerül, i-vel gya
korta feltseréljék, mint: köze, vagy közi, ize vagy izi, J'zeretete,
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vagy jzereteti, tekintete, vagy tekinteti, ’s a’ t. főt ebben: rend 
az «-vei majd nem is élnek, hanem tfak i-vel, mint rendi fe
lett, rendi fzerént, ’s a’ többi. Mindazonáltal ez is a’ Többes 
ízámnak az eggyes fzámmal való fel tferéléfóbol fzármazott hiba, 
m in t: rendei, rendi, többéi, többi és lehetne ugyan támogatni 
azzal, hogy az idofzókban ugyanezen végezet mindenkor i a’ 
gyengült hangok után, m in t: kérem, kéred, kéri, verem, vered, 
veri ’s a’ t. de mivel ezzel is tforbúl a’ liafonlókból tett kö
vetkezés, és fok zavarodáfokra ’s ki fogatokra fzéles út nyitta- 
tik ; tanátfofabb ezt is a’ rendes következés fzerént e-re viffza 
hozni, és az r-vel nem élni. mint köze, íze, tij'zte, rendje vagy 
vernie, fzeretete, tifztelete ’s a’ t. többi marad rövidített Többes 
fzámnak, mint fzomfzédi, baráti.

§ LXIY. Mindezen Ragafztékokkal való öfzveköttetéfeik 
a’ Név fzóknak ifmét mind eggy eggy nj Név ízét form ál
nak, a’ mellyek különöfen újra minden eleteken, a’ Név- 
i'zóknak elobbeni példájaik fzerént ejtegettethetnek, mint p. o.

1. Eggyes ízám :
A z  én rabom, az én rabom-é, az én rabomnak, az én 

rabomat, óh én rabom, az én rabomtól.

2. Többes fzám :
A z én rabjaim, az én rabjaimé, az én rabjaimnak, az 

én rabjaimat, óh én rabjaim, az én rabjaimtól.

2. Eggyes fzám :
A ’ Te Rabod, a’ te rabodé, a’ te rabodnak, a’ te rabo

dat, óh te rabod, a’ te rabodtól.
Többes fzám :
A ’ te rabjaid, a’ te rabjaidé, a' te rabjaidnak, a’ te ra 

bodat, óh te rabjaid, a’ te rabjaidtól.

3. Eggyes fzám :
A z  Ö Rabja, az Ö rabjáé, az Ó rabjának, az Ó rabját, óh 

ii' rabja, az Ó rabjától.
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Többes fzám :
A z  o rabjai, az Ö rabjaié, az Ö rabjainak, az 6 rabjait, 

óh Ö rabjai, az o rabjaitól.
A’ fzeméllyek többes fzámában.
4. Eggyes ízám :
A ’ mi Rabunk, a mi rabunké, a mi rabunknak, a' mi 

rabunkat, óh mi rabunk, a mi rabunktól.
Többes ízám :
A ' mi Rabjaink, a’ mi rabjainké, a’ mi rabjainknak, a’ 

mi rabjainkat, óh mi rabjaink, a' m i rabjainktól.
5. Eggyes fzám :
A ’ ti Rabotok, a' ti rabotoké, a’ ti rabotoknak, a’ ti ra

botoknak, a’ ti rabotokat, óh ti rabotok, a’ ti rabotoktól.
Többes ízám :
Ä  ti Rabjaitok, a’ ti rabjaitoké, a’ ti rabjaitoknak, a' ti 

rabjaitokat, óh ti rabjaitok, a’ ti rabjaitoktól.
6 . Eggyes fzám :
A z  Ö Rabjok, az Ö rabjoké, az Ö rabjoknak, az Ö rabjo- 

kat, óh o rabjok, az Ö rabjoktól.
Többes fzám :
A z  Ö Rabjaik, az Ö rabjaiké, az Ö rabjaiknak, az o rab- 

]aikat, óh Ö rabjaik, az Ó rabjaiktól.
Sót minthogy a’ mint már fellyebb is kevés fzóval em

lítettük (: XL VII §. 4. Jegyz. és LX. §. 4. fz .:) a’ Magyarban 
minden Bíró vagy Efetek is egéfz Ejtegetéft felvehet
nek : ittenis mindezeknek Bíró efeteiket újra ejtegethetjük 
és e’ fzerént a’ hatból ifmét hat Ejtegetés léfzen p. o.

1. Eggyes fzám:
A z én Rabomé, az én raboméé, az én raboménak, az én 

rabomét, az én rabométól.
Többes fzám.
A z  én Raboméi, az én raboméié, az én raboméinak az 

én raboméit, az én raboméitól.
Földi: Magyar Nyelvkönyv. 10
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2. Eggyes fzám :
Ä  te Rabodé, a’ te rabodéé, a’ te rabodénak, a’ te ra

bodét, a’ te rabodétól. .
Többes fzám :
A ' te Rabodéi, a’ te rabodéié, a' te rabodéinak, a’ te 

rabodéit, a’ te rabodéidtól.

3. Eggyes ízám :
A z o Rabjáé, az o rabjáéé, az Ö rabjáénak, az Ö rab

jáét, az Ö rabjáétól.
Többes fzám :
A z 6 Rabjaié, az o rabjáéié, az Ö rabjáéinak, az Ó rab

jáéit, az Ó rabjáéitól.

4. Eggyes ízám:
A ' mi Rabunké, a’ mi rabunkéé, a' mi rabunkénak, a’ 

mi rabunkét, a! mi rabunkétól.
Többes ízám:
A ’ mi Rabunkéi, a’ mi rabunkéié, a mi rabunkéinak, 

a’ mi rabunkéit, a’ mi rabunkéitól.

5. Eggyes ízám :
A  ’ti Rabotoké, a’ ti rabotokéé, a ti rabotokénak, a ti 

rabotokét, a’ ti rabotokétól.

Többes fzám :
Ä  ti Rabotokéi, a’ ti rabotokéié, a ti rabotokéinak, a 

ti rabotokéit, a ti rabotokéitól.

6 . Eggyes fzám:
A z Ö Rabjoké, az Ö rabjokéé, az Ö rabjokénak, az Ö rab- 

jokét, az o rabjokétól.
Többes ízám:
A z o rabjokéi, az Ö rabjokéié, az o rabjokéinak, az Ő 

rabjokéit, az Ö rabjokéitól.
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Hlyen fzólláfok ezek: Az Uráéi nem kíméli; az Alfzo- 
nyáéból pénzel. A’ Tfálzárjáéból él. ’s a’ t. mellyekrol láfs 
a’ Szórdkojgatájban.

Sót még ott is a’ Bab mindenkor tíak az eggyes fzám- 
ban volt a’ ízeméllyek mellett, bátra vagyon még a’ B a
boknak többes fzámok, melly ízinte annyi ejtegetéít ad, 
ngyan azon Bíró elettel, m in t: az én Rabjaimé, a’ te Bab
jaidé, az Ö rabjaié, a’ mi Babjainké, a’ ti Babjaitoké, az 6 

rabjaiké, mellybol ifmét hat különös ejtegetés lehet, ha a’ 
dolog úgy kívánja. De mivel ezek a’ közbeízédben ritkáb
ban fordúlnak elő; azonban ejtegetéíek az elébbeniekkel 
azon eggy módot tart, mi is ezeket itten rövidítéínek oká
ért elhagyjuk, kinek kinek önnön próbáláfára hagyván 
azokat.

Ném elly észrevételek és Jegyzéíek a ’ Ragaíztékokról.

§. LXV. 1. Nem tíak ezen Bírált jelentő Névváltó fzók: 
Enyim, Tied, övé ’s a’ t. válnak így Bagaí'ztókokká a’ Ma
gyar Nyelvben, hanem ez is kié ( :Cuius:) p. o. ki tíelédje, 
ki embere vagy? ki ízólgája, ki könyve ez? Sót ezek is, 
magamé, magadé, magáé, magunké, magatoké, magoké 
(: Suus, a, u m :). Láj'd a' Jzórakofgat. Lehet ugyan az illy 
ízólláfokat Bagaíztékok nélkül is tenni, m int más Nyel
vekben, p. o. kié, ez a könyv 1 és ama bíró Névváltó fzók- 
kal is lehet felelni más Nyelvek fzerént Bagaíztékok nél
kül, m int: enyim a! könyv, a’ kalap enyim ’s a’ t. de az 
illyen különös elofztott fzóllás, és nem azon eggy Czik- 
kely, fzinte mint a’ BávetŐ fzók, mikor a’ főnevektől el- 
fzakafztatnak, az ember fzorgalmatos, fzorgalmatos az em
ber ’s a’ t. Láfd ezt is a’ Jzórakofgat.

A’ Bagafztékokat fel vehetik mindennému Név fzók, 
Báveto fzók és fzámok, ezen bírált jelentő Névváltó fzó nél-

10*
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kúl is a’ 3’k fzemélyben Ö, hanem akkor adó efetnek kell 
ezeket meg előzni, melly ugyan néha nevező elet is lehet, 
és akkor az adó Efetnek elmaradáfát eggy rövidítő jel je 
lenti, m in t: az embernek fzeme, vagy az ember' Jzeme. 
A’ nemzetnek nagyja, a’ nemzet’ nagyja, a’ kettőnek egyike 
’s a’ t. Láfd a’ Szórakofgat.

Az e’ félékből ifmét két különös Ejtegetéfek válnak, 
mivelhogy a’ fzemély helyett álló Főnév is lehet az 
eggyes és a’ többes ízám ban; a’ Eagafztékos főnév is az 
eggyes vagy a’ többes fzámban.

P. o. 1. Eggyes i'zám. Az embernek fija, az embernek 
fijáé, az embernek fijának, az embernek fiját, óh ember
nek fija, az embernek fijától.

T. sz. Az embernek fijai, az embernek fijaié, az emb. 
fijainak, az emb. fijait, óh emb. fijai, az emb. fijaitól.

2. E. íz. Az embereknek fijok, az Emb. fijoké, —
fijoknak, — fijokat, óh emb. fijok, az Emb. fijoktól.

T. fz. Az embereknek fijaik — fijaiké, fijaiknak -—
fijaikat, óh emb. fijaik, az emb. fijaiktól.

Jegyz. Hol kívántatik meg fzükfégesképpen az adó efet, 
hol lehet annak elmaradáfával nevező efet, Láfd a’ fzó - 
rakofg. IX. §.

3SL Ebben ifmét eggy meg rögzött hibás élés adja elő 
magát, t. i. e z : hogy mikor a’ Bíró, avagy a’ fzemély helyett 
álló Többes fzám adó efetével kötünk is öfzve valamelly 
Név fzót, többnyire már ma el felejtik, vagy nem akarják
ez utólfó Név fzónak a’ többes fzámát tenni, hanem itten
is tfak az eggyes fzámbeli végezetet, avagy Bagafztékot 
téfzik, p. o. az előadott példában: az embernek fija, az 
embernek fijai, hol még eggy a’ Bíró fzemély: m int az & 
fija, az a f i ja i ;  de így élnek már ma a’ Többes fzámban 
i s : az embereknek fija, az embereknek fijai, holott kel
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lene: fijok, fiaik, valamint: az o fijok, az Ö fijaik (: filius il
lorum, filii illorum :).

Több p é lda : Az Apoftolok tudományjok, m a : Tndo- 
mányja, a Pogányoknak Apoftolok, ma Apoftola. Az Ilten 
élőknek, nem pedig holtaknak, Ifiének, m a Ifiene. ’s a’ t. Az 
Erdélyiek és kivált a’ Székelyek ezt m a is fzorgalmatosab- 
ban meg tartják: a’ Magyar Orfzágiak pedig ettől már régen 
elhajlottanak. Eégi ízó lás: Uraknak Ura, Királyoknak ki- 
rályja, e’ helyett: Urok, Királyjok ’sa’t. Ez Igen ízép és hafz- 
nos különböztetés volt Nyelvünkben és ez által nem tíak 
a’ zavarodás eltávoztattatik, hanem az ékeíség, a’ világos 
különböztetés és a’ Nyelv ditfoíége és tökélletefsége is növe
kedik. Láíd ennek helyes példáit fzertefzélyel e’ könyvben, 
mellyet én tudtomra meg tartottam, és többnyire a’ Komá
romi Mindenes Gyűjteménynek érdemes írói. így van ez, 
mikor kéíőre íródik Nyelvkönyv valamely Nyelvben, fok 
hibák bó tfuíznak és meg öröködnek addig. Kívánatos do
log volna, hogy valaha Nemzetünk ebben is viíza térne a’ 
haíonló következésre. (: II  § 1 . Eeg. és XXVI 3:) Ha tíak 
ugyan ezen fzokáíban meg rögzik, végre ezek kivételben 
ízedetnek együve.

■ Ugyan ezen Ragaíztékokat az idő és követgetö ízók 
is felvéízik, még pedig az idő ízók kétképpen.

a) Az m végű Mívelő Idő fzóknak Hajtogatáfok éppen 
ez, kevés különbíéggel, m in t : én verem, te vered, Ő veri, 
mi verjük, ti veritek, Ők verik ’s a’ t. Láfd az IdÖJ'zókban.

ß) Ez az idő fzó vagyon, mikor ízemélytelenné léfz, 
mint melegem vagyon, meleged vagyon, melege vagyon. 
’s a’ t. láíd az Idő ízókban.

y) A’ követgetö ízóknak pedig nagy réízek éppen így 
változik, m in t: én általam, te általad, Ő általa ’s a’ t. láfd 
a kövéig, fzókb.

5E Mind ezek az öfzvekötéíek így vágynak ugyan, a’
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magok tellyefségekben, tudni illik a’ Czikkely ízóval a’ vagy 
az, és a’ fzemélyes Névváltóízókkal: én, te, o ’s a’ t., m int 
az előadott példákban: az én rabom, a’ te rabod, az 6  
rabja ’s a’ t . : De azután a’ befzédben (: mellyet a’ fzóra- 
koígatás határoz meg:) nem kívántatik meg mindenkor fzo- 
roí'san, hogy mind a’ ízemélyes Névváltóízók, mind a’ 
Czikkely ízó az illy öízvekötéíeknek mindenkor előttök áll
janak.

Elmarad fokízor mindaketto és tfak magokban a’ K&- 
gaíztékokban tétetnek a’ Főnevek, m in t: kezem, kezed, 
keze ’s a’ t. Elmarad néha tfak a’ fzemélyes Névváltó ízó 
és megmarad a’ Czikkelyízó : mint a’ kezem, a’ kezed, a ’ 
keze ’s a’ t. És egyedül ez által a’ Czikkely ízó által kü- 
lönböztetodnek-meg gyakorta Név ízavainknak öfzvekötte- 
téíeik, Idő ízavainknak Hajtogatáfaiktól, m int: A! nyo
mom (: veftigium m eum :), a’ nyomod, a’ nyoma (:vagy 
nyomja), a’ nyomunk, a’ nyomotok, a’ nyomok, melly az 
Idő fzókban is tíaknem úgy efik a’ Czikkelyízó hijján, 
m int: nyomom (: p rem o:), nyomod, nyomja, nyomjuk, 
nyomjátok, nyomják.

És ez az oka már annak is, mellyre fellyebb (:LX. §. 
Jegyz. 1. 3:) utafíttaítunk, hogy a’ Személyes Névváltó 
fzóknak ejtegetéfekben a’ 3 lk és 6 ?b Eletekben, magok a ’fze
mélyes Névváltó fzók elmaradhatnak, m int: nekem, neked, 
nekie, nekünk, nektek, nekiek, ezek helyett: én nekem, te 
neked, Ö nékie. ’s a’ t. és tőlem, tőled, tőled, tőle, tőlünk 
’s a’ t. ezek helyett: én tőlem, te tőled, 6' tőle, mi tőlünk 
’s a’ t, mert itt tfak úgy tartatik e’ ízótfka, nek és tői, 
mintha valamelly Főnév módjára köttetnék öízve ezen 
ízemélyekkel.

6 "r Utoljára méltó a’ megjegyzésre, hogy a’ 3É fzemély 
Sagafztékjaival némelly új fzók is lettek, m in t: bőgj a, 
acervus foeni, e’ ízótól: bog. nodus, fafciculus. orr ja  tér
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gora fűis una cum capite recifa, ettől o r r : nafns. Sa- 
rogja, hogy m ár: Sarokja, angulus poíticus in Curru, et
től: Járok, angulus, calcaneum. Gyanakodni lehet, hogy 
illyenek: gerebje, Deregje. Illyen a’ k élnek, beretvának 
fórja, a’ toronynak vigyorja, feneftrse profpectivae e turri 
five hiatus, e’ fzótól vigyor, vagyon vigyorgok, ’s a’ t.

X. Réíz. Az Idő fzókról.

§. LXVI. Az Idd J'zó olly réjze a befzédnek, melly vagy 
tjelekedni, vagy fzenvedni, vagy lenni jelent eggyütt az idő
vel, mellyben az éjik és a’ mellynek az Ó Hajtogat újaiban 
eleibe tétethetnek a Magyarban e Névváltó Jzók: Én, Te, 
0, Mi, ti, Ók. mint: én írok, te írfz, o ír, mi írunk, ti ír
tok, ok írnak.

Jegyz. Tegyék bár más Nyelvek az idő fzónak akármelly ré- 
fzét annak tör’sökéiil; minthogy mindenkor az a’ tör’sökfzó, 
a’ melly minden hozzá járúlás nélkiil a’ lehetséges legrövidebb 
formában a’ maga fajában értelmes fzót tészen: mi nállunk az 
Idő fzónak torsoké annak 3jk fzemélye, a’ Moftani időben, mi
vel az, legtöbb fzavainkban minden hozzá járúláftól puízta, és 
leg rövidebb, és attól lehet leg fzebben formálni mind a’ több 
ízemélyeknek, időknek és módoknak kiilönbfégeiket.

1Ő. Szakafz. Az Idő ízóknak elofztáfaikról.

§. LXVII. Szükfóges Idő fzavainknak efméretekre elfőben 
is az elofztás. A’ mint az idölzók fzámokra nézve bovfé- 
geí'ek: úgy elofztáfokra nézve is különb különb tekintet
ben igen fok félék. Minthogy az idő fzók vagy Tjelekede- 
tet, vagy Szenvedéjt jelentenek : ezen jelentéfekre nézve 
ofztják leg elfőben is Őket MívelÓ és szenvedd idő fzókra 
(: Activum, Pafsivum :).



152 FÖLDI JÁNOS.

Jegyz. Ezt az elofztáft az idegen Nyelvkönyv Írók, né- 
mellyek Fonnának, némellyek Nemnek (: genus:) nevezik T. 
Bajnis urnák egyik Tfelekedetes, malik Szenvedetes ige ; Közép 
ige (: Neutrum:) Laid megizerzés 61. lev.

A’ valófágos mívelö idő fzó ifmét kétféle a’ Magyarban, 
tudniillik :

1 . Kiható jelentésű idő fzó (: verbum tranfitívum :) melly 
Magyarúl az elfő fzemélyben mindenkor m betűn végző
dik és meghatározott dologra mutat, ’s maga mellé vala- 
melly Név fzót vár a’ Czikkely fzóval eggyütt, m in t: fzere- 
tem a’ kegyefséget ’s a’ t.

2 . K i nem■ ható idő fzó  (: verbum intranfitivum, im m a
nens :) mellynek a’ Magyarban az elfő fzemélye m indenkor 
k és határozatlan dolgot közönfégefen jelent és magában 
nem érthetni meg egéfzen, mire vitettefséli, m in t: fzene
tek (: valakit, valam it:).

I .  E’ fzerént az egéfz Míveld idd fzó magyarúl az, m elly
nek mind ezen két jelentéfe t. i. Kiható és ki nem ható, 
meg vagyon és e’ mellett fzenvedo formája is vagyon, 
mellyről mindjárt.

I I .  Szenvedő idd fzó  az, mellynek elfő fzemélye a’ moí- 
tani időben mindenkor m, a’ 2Ü l, a’ Blí ik. A’ mívelő 
idő fzóktól pedig ezen betűknek hozzátételekkel léfzen : tat, 
tét, vagy tfak : at, et, m int: e’ Mívelő idő fzótól: fzeret, léfz, 
fzenvedo idő fzó: fzeret-tet-em, vagy: fzerettetem, fzeretet- 
tel, fzerettetik, olvas, olvaftatom, -ol, -ik. Erről láfs alább 
bővebben.

III. Vágynak ollyan idő fzók, mellyek az elfő fzemé- 
lyekben tfak a’ k végezetet véfzik fel, és m -re fordítani 
nem lehet, és így fém kiható jelentétek, fém fzenvedo for- 
májok nintfen, egyóbaránt a’ Hajtogatáfban a’ ki nem 
ható Mívelő Idő fzókkal tartanak, m int: ég, fiet. Nem le
het fordítani: égem, fietem. Ezeket nevezzük: Félmívelo
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Idöfzóknak (:Neutro activa:). Illyenek még: áll, űl, i'étál, 
terem, jár ’s a’ t. Láfs alább többeket.

Jegyz. Az öfzvetételekben mind azon által az illyenek na- 
gyobbréfzént az m végezetet is felvéfzik, és így kihatókká léfz- 
nek, ha ezen ElÖzgetŐ ízókkal tétetnek öízve : által, be, el, ki, 
meg, öfzve ’s a’ t, m in t: általjárta a’ hideg, bejárom a’ váróit, 
meg iilöm a’ lovat, meg állom fogadáfomat. Mind a hideget, 
mind a meleget elállóm. Ki íétálta magát. Mindent meg terem 
’s a’ t. De ízenvedo formájok még lem léíz.

IY. Vágynak ollyanok, a’ mellyeknek elfő ízemélyek 
tíak m, l és 3ik ik, de mégis lem nem kiható jelenté
inek, fém ízenvedo formájok nints, noha a’ Hajtogatáfban 
a ’ ízenvedo formát követik, m in t: lakom, lakói, lakik, fek- 
Jzem, játfzom ’s a’ t. Ezek Fólfzenvedő idöfzók (Pafsivo- 
neutro-activa)

Jegyz. Az öfzvetett ízókban ezek is kiható jelentéit véfznek 
fel p. o. Meg laktam Bétfet; megfeküdte az útazáft, a’ munkát, 
a ’ minapi vatforát, ki játfzodta magát.

V. Vágynak ollyanok, a’ mellyekneß elfő ízem élyek: k, 
a’ 2Ü íz : fz, á  mívelő Idő fzók fzerént; mégis a’ 3ik ik a’ 
ízenvedo forma fzerént. Minthogy ezekben mind a’ míve- 
lés és fzenvedés, mind a’ Hajtogatás a’ mívelő és fzen- 
vedo forma fzerént közös, méltán nevezhetjük ezeket köz, 
vagy Felemás idöfzóknak. Illyenek ezek: nyúlok, nyúlfz, 
nyúlik. Múlok, fz. lik, fényiek, -fz, lik, omlok, fz, lik. hom
lok, -fz, lik, romiok, ofzlok, fofzlok, ömlök, feflek ’s a’ t.

Jegyz. Lehetne több Elofztáfokat is tenni idő fzavainkban, 
a’ mint ezt kívánná is némelly tekintet: de ezekből hozhatjuk-ki, 
hányféle Hajtogatáfaik lehetnek idő fzavainknak, és együtt vé- 
vén a’ Hajtogatáfbéli formát a’ jelentéfsel, eggy idoízónk fém 
léfzen, melly ezek közziil eggyikre már ne tartozna. (: ki vévén 
a’ fzemélyteleneket, mellyekrol láfs alább:) Sőt ezek közziil is 
némelly ofztáfok azon eggy hajtogatáft követik. Láfd alább.
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§. LXVIII. A’ mint a ’Mívelő forma nálunk nem egy 
féle, úgy a’ fzenvedő forma magában is fokféle:

1? Szenvedő forma, a’ melly léfzen minden egéfz mű
velő idő ízótól ezen végezettel: tat, tét, vagy at, et. (: láfd 
fellyebb a’ II. f z .:) mint ettő l: olvas, olvaftatom, ol, ik . 
ettől fzeret, fzerettetem, el, ik. ettől ir, íratom, ol, ik, ettől, 
int, intetem, el, ik. Az illy fzenvedő forma mindenkor eggy 
bizonyos tfelekedőre, vagy mívelő okra vitetik, melly a’ 
mívelő fzemélyen. vagy okozott dolgon kívül vagyon, m in t: 
olvaftatik, ettől, attól, amattól ’s a’ t.

A’ máfodik fzenvedő forma fzinte illy közönféges, 
t. i. ez a’ végezet a’ 3& fzemélyben, ódik, ódik, és léfzen 
mind ugyan azon mívelő formáktól, mint: olvafódom, ol, 
i k ; J'zeretÓdik, íródik, intó'dik. Ez amaz elfőtől tfak abban 
különbőz, hogy az illy fzenvedő forma eggy bizonyos tfe
lekedőre vagy mívelő okra nem vitetik, melly a’ mivelő 
fzemélyen, vagy okozott dolgon kívül volna, hanem tfak 
minteggy magában való ki nem ható, vagy bennmaradt je- 
lentéfu fzenvedő forma, m in t: olvajódik, intodik, már az 
nints kérdéfben, hogy kitől, hanem tfak magában.

Jegyz. Yagynak nemzetünkben a’ kik e’ kettőn meg nem 
tudnak alkudni. Eggy réfz tfak ezt tartja igaz Szenvedő formá
nak, más réfz tfak amazt; de mindenik igaz és valóságos fzen
vedő forma, és illyen tekintetben különbőz is. Nem fzeretik ki
váltképpen az elfő fzenvedő formát némellyek tfupán azért, hogy 
az elfő fzemélyben majd minden időben meg eggyez a’ MíveltetŐ 
idő fzókkal (: verba mandativa :) mellyrol majd alább (: LXIX § :) 
mint: íratom, íratod, íratja ’s a’ t melly mívelteto idő fzó, és 
íratom, ol, ik, melly fzenvedő forma. De ha ezek az elfő fze- 
mélyjekben igy meg egyeznek is : eléggé különbözik mindenik a’ 
több fzemélyekben, és az egéfz Hajtogatáfban. Némellyek ifméfc 
hogy ezt az elfő fzemélybeli eggyezéft elhárítfák, és ezt a’ két 
formát jobban meg különböztethefsék, mód nélkül és kelleténél 
fellyebb is meg pattogtatják, a’ fok í-t, mint: ettől ir, a’ fzen
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védő formát így tí'inálják : irattatom ’s a’ t, holott ez il'mét mása
mért ez a’ MíveltetŐnek míveltetoje (: Mandativi mandativum, feu 
Hiphil duplicatum:) efficio ut alter curet fcribendum ; seu ex
plicat actionem per secundum agentem. A’ király a’ Felséges- 
Helytartó Tanáts által meg irattatja a’ Parantfolatot. Eex per 
Excelsum Coníilium Locumtenentiale curat perscribendum in
timatum. Azonban az is kettős értelmű, mert egyfzersmind a’ 
mívelteto idő fzónak fzenvedo formája is. Nagyobb világoíságnak 
okáért leírom mindegyiket.

Mívelő idő fzó:
Szenvedő idő fzó :

Mívelteto idő fzó:

Ennek fzenvedo formája:

MíveltetŐnek míveltetoje:

Írom—fcribo
Iratom, ol, ik, =  seribor—más

képpen : íródom, ol, íródik.
Iratom, od, j a : mando, curo> 

feribere.
Irattatom, ol, ik = [mandor 

vel curor Jcribi ( :vcl feri- 
bere :).

Irattatom, od, ja= efficio ut 
alter curet fcribendum.

Sot magyarul még 3lk mívelore is által lehet adni a’ 
tíelekedetet, m int: írattattat. Ö Felfége ír att attat ja, melly 
annyi m int: U Felfége parantfolja, a’ Felféges Helytartó 
Tanátjnak, hogy a’ legalkalmatoíabb Ganczellistával irat- 
tafson le minden parantfolatot. (: H iph 'l triplicatum. :) 

Neveli ezen zavarodéit az is, hogy minden fzenvedo 
formának ezt akarják fel venni: tat, tét. holott az néha tfak 
at, et. Mellyről is fzükféges tehát ez úttal minden lehető 
világofítáfra jó Eégulákat adni. T ehát:

1 °J Tat, tét fzótagot véfznek fel a’ fzenvedo formák, 
minden idő fzókban, mellyeknek mívelő formájok két vagy 
több fzótagú és tfak eggy máfsalhangzón végződik, p. o..
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áldoz-tat-ik, afzal-tat-ik, bájol-tat-ik, boxíol-tat-ik, botfút- 
tat-ik, á&x&bol-tat-ik, éget-tet-ik, fogad-tat-ik, gondol-tat-ik, 
hordoz-tat-ik, ig&zit-tat-ik, kínoz-tat-ik, kíván-tat ik, legyez
ő ik , mntat-tat-ik, nevet-tet-ik, oltalmoz-tat-ik, olvas-tat-ik, 
parantfol-íaí-í/s, próbál-Zaí-ik, ruház-tat-ik, firat- tat-ik, tu- 
Aóíít-tat-ik, \kdol-tat-ik, vakít-faí-ik ’s a’ t.

Az eggytagú fzók ha t-n végződnek m in t : lát-faí-ik, 
köt-íef-ik, nyit-íaf-ik, füt-ő-ik , ü t-ő -ik  ’s a’ t.

3°-r Tfak at, et fzótagot véfznek fel a’ fzenvedő formák 
mind azon idő fzókban, mellyeknek mívelő formájok két 
vagy több máfsalhangzón végződik p. o. áld-at-ik, bánt- 
at-ik, bont-aí-ik, eméfztő-ik, ért-eí-ik, fejt-eí-ik, gyúly tő- 
ik, gyúlyt-aí-ik, hall-aí-ik, hord-al-ik, int-eí-ik, kezdő-ik, 
kínz-at-ik, lyukafzt-aí-ik, mond-af-ik, kűld-ef-ik, je le n tő -  
ik, kífért-eí-ik, nyúlyt-aí-ik, old-aí-ik, ront-af-ik. ránt-aí-ik, 
fért-eí-ik, tart-aí-ik, válafzt-aí-ik ’s a’ t.

Kivétel: ajánl-faf-ik.

4. Minden eggy tagú idő fzók a’ t végeken kívül, m in t: 
ad-af-ik, ás-aí-ik, bír-aí-ik, dug-ní-ik, fog-af-ik, fnr-aí-ik, 
győző-ik, hagy-af-ik, hány-aí-ik, húz-af-ik, ír-af-ik, kér-eí-ik, 
löv-eí-ik, mar-aí-ik. m erő-ik , nyelő-ik , nyer-öí-ik, nyom
aink, nyúz-eí-ik, öl-eí-ik, rág-af-ik, rúg-aí-ik, róv-aí-ik, loz- 
af-ik, fzül-eí-ik, tud-af-ik, vág aí-ik, vár-aí-ik, verő-ik , zár- 
aí-ik.

Illyen: tét-eí-ik, vétő-ik , vit-eí-ik, ’s a’ t. hol az utólfó 
t a’ törfökben íz helyett vagyon, m in t: téfz, véfz, vifz.

Jegyz. Ebből ifmét meg tetfzik melly fok roífz fzóllás vagyon 
imitt, amott könyveinkben m in t: Elnyelettetett a’ halál fzintén 
a ’ diadalomig ’s a ’ t. e’ helyett: nyeletett ’s a’ t.

3ü  Értelmekre nézve fzenvedő formák, de Hajtogatá- 
fokra nézve az előbbeniektől nem különböznek ezek:
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a) A’ mellyeknek végek: ad, ed, m in t: árad, ered, éled, 
pofhad, rothad, ’s a’ t. Iáid alább.

b) a’ mellyeknek végek: ong, eng, m in t: bufong, fzo- 
rong, kereng, fetreng, ’s a’ t. Ezek viffza efö jelentéinek 
(: reciproc :).

c) a’ mellyeknek végek úl, űl, némellyekben ol, m in t: 
újul, vénül, öregbűi, épül, ofzol, romol ’s a’ t. IáJ'd alább.

d) a’ mellyeknek végek: an, en, m in t : dobban, lobban, 
billen, fettfen ’s a’ t. Láfd alább.

Mind ezek mint eggy ki nem ható jelentéfű fzenvedő 
form ák; de Hajtogatáfok eggy, a’ k végű Mívelő idő fzók- 
nak Hajtogatáfokkal és így megeggyeznek azokkal, mely- 
lyek a’ Deákoknál Neutrale pafsivumok, m int: vapulo.

e) a’ mellyeknek végek edik, odik, ödik, m in t: vénhe- 
dik, ifjodik, álmodik, ’s a ’ t. Láfd alább.

Ezek mind viűzaefo jelentéfű (:reciproca :) igaz fzenvedő for
mák, és még világofabban azok, a’ mellyekben ezen végezete
ket k előzi meg, mint: ékeflcedik, gondofkodik, erőlködik ’s a’ t.

f )  a’ mellyeknek végek: fzik, zik, dzik, m in t: vénhe- 
fzik, habzik, mulatozik, tfelekfzik, vakaródzik ’s a’ t.

Ezek is viífza efo jelentéfiíek, és még kitetfzobben azok, 
ha ezen végezeteket k előzi meg, m int: botránkozik, igyekezik, 
várakozik, emlékezik ’s a’ t. Mind ezen két fzám alatt lévők 
meg eggyeznek azokkal, mellyeket a’ Deákok Deponenseknek 
neveznek.

§. LXIX. Fajokra vagy fzármazáfokra nézve az idő fzók 
is, mint a’ befzédnek több réfzei vagy Tőke fzók, m in t : 
néz, ír, lát, vagy Ágazatok m in t: nézeget, látogat, irkái. 
Ezen fzármaztatás fzerént némelly idő fzók:

l - r MíveltetÖ időfzók, mellyek a’ tfelekedetnek más által 
lejendő véghez vitelét adják elő, m int olvajtatom, íratom 
és más Nyelvekben két különös idő fzókkal tétetnek-ki:
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m int a’ Deákban: curo, jubeo fcribere, a’ németben ich 
lajfe Schreiben. Ezek tat, tét vagy at, et végezetuek, azon 
formálás fzerént, mellyet fellyebb a’ Szenvedő formáról 
előadtunk, mellyektől tfak Hajtogatáfban különböznek, 
úgymint a’ mellyek igaz Mívelő idő fzók és fzenvedő for- 
májok is vagyon.

25? Gyakorolgató időfzók (: frequentativa :) mellyek gyakor 
tfelekedetet jelentenek. Ezek nem egy végezetuek a’ Ma
gyarban. Illyen végek a’ nevezetefebbek közzűl: dal, del, 
vagdal, fzegdel dos des, fogdos, repdes gál, gél, álldogál, 
üldögél, gat, get, hallgat, irogat, integet, ez, oz, ez tferge- 
dez, kérdez, tudakoz, öntöz, küldöz, ’s a’ t.

KifsebbítÖ idő fzók (: Diminutiva:) a’ törfökök jelentéfeket 
aprózzák, és minteggy gyakorolgató jelen téfüek. Végezetek: 

.hál, kél, m int: irkái, máfzkál és tfál tfél faragtfál ’s a’ t. 
{: Láfd fellyebb LVIL § :).

4. KezdegetÖidő fzók (.-Inchoativa:) az idő fzóbeli válto
zatnak kezdetét jelentik. Illyen fok úl, ül végezet, m in t : 
gyengül, jobbul és fedik födik m in t: édefedik, vagy tfak : 
edik, odik, m int: halványodik és fzik m int: öregfzik, be- 
tegfzik ’s a’ t.

5. Kívánkozó idő fzók (: Desiderativa :), mellyek kíván- 
fágot, vagy indúlatot jelentenek. Illyenek fókák, mellyek- 
nek végek zik, mint: óhajtozik, kívánkozik, éhezik, ízom- 
júhozik ’s a’ t. Illyenek: alhatnám, ehetném ’s a’ t.

6 . Ható, heto, vagy mívelhetö időfzók (: Potentialia:). Ily- 
lyenek léfznek a’ Magyarban mindennemű rendű és végű 
időfzók, ha e’ fzótfkával hat, hét a’ tárfas hangok fzerént 
eggyé léfznek, m in t: írhat, kérhet, írathat, kérethet, írat- 
hatik, kérethetik, iródhatik, kérődhetik, irattathat, kérettet- 
het, irattathatik, kérettethetik ’s a’ t. Az íz végük ezen 
végezetnek fel vételében el vefztik az fz-t, m in t: lehet, té 
liét, vehet, vihet, hihet ’s a’ t.
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Vagy d -re változtatják, m in t : nyúgodkatik, haragod- 
hatik, tfelekedhetik ’s a’ t. így : fekhetik, alhatik, ’s a’ t.

Más nyelvekben az illyeneket két idő ízókkal téi'zik ki, 
m int D eákul: pofsum ícribere, németül ick kann fcbreiben.

7H Különös megjegyzéft érdemlenek a’ Magyarban 
igen fok idő fzók, mellyek hangjokkal a’ tfelekedetet, 
mellyet jelentenek éppen ki fejezik. Más nyelvekben ez az 
oíztás az idő fzókban nintfen; illyen egyéb fzókat mind
azon által minthogy Onomatopepoiemenonoknak vagy mái
képpen verba Harmonica neveznek; mi is ezeket: Hármo- 
niás idoízóknak nevezzük. Illyenek p. o. fetfeg, pereg, 
pe’seg, korog, kotyog, buzog, durran, pattan, fettfen, lott- 
fan, toppan ’s a’ t. IáJ'd alább.

Minthogy ezen bovféges folyamatokból tetfzik-ki a’ 
Magyar Nyelvnek eggy olly hafonlíthatatlan bővfége, mely- 
lyel akár melly Európai Nyelveket meg halad; e’ mellett, 
minthogy ebből tetfzik-ki hangjainak különös fzépfége, egy- 
máfból való folytatóimnak rendes mefterfége, láfsunk már 
ezeknek is fzokottabb végezeteikből egynéhányat, mint 
fellj ebb a’ Névfzó folyamatokban tfelekedtünk.

Az idő fzókban is az Ágazatok nevezetefebben vagy Név 
íz óktól, vagy idő fzóktól, vagy a’ befzédnek akármelly ré- 
fzétol is fzármaznak. De rövidfégnek okáért ezen rendet 
elhagyván, moft azon eggy végezeteket tfak eggyütt fog
ju k  öfzvefzedni.

1. ad, ed. Ki nem ható jelentéfű réfz fzerént Tőke 
fzók, réfz fzerént Ágazatok, m in t : apad, árad, dagad, fá
rad, halad, izzad, lázzad, marad, olvad, ragad, fzalad, sza
kad, támad, vígad. így: fúlad, gyulád, ’s a’ t. : ébred, éled, 
ered, fzéled, enged. ’sa’t.

Ezekből ki ható egéíz mívelő idő fzó léfz ezen végezettel:

afzt efzt; m in t: apai'zt, árafzt, dagafzt, fárafzt, lialafzt,
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izzafzt, lázzafzt, maraízt, olvafzt, ragaízt, ízalafzt, fzakaízt, 
támafzt, ébreízt, élefzt, ereízt.

Kivétel: hajad, léfz hajít, ettől vígad, elvefzett: vígajzt, 
hanem le t t : vígajztal.

2. ag, eg. Ezek nagyobbára Hármóniás idő Izék : Farag, 
billeg, fetfeg, pe’seg, pereg, rezeg, tíepeg, kefereg, ’s a’ t. 
fityeg.

og, ög Durrog, forog, fityog, lobog, lotfog, buzog, ko
rog, kotyog, mozog, fzotyog, tforog, zokog, báborog, zörög, 
dörög ’s a’ t.

Ezekből a’ mellyek Ki nem ható jelentéfűek, Ki hatók 
léfznek ezen végezettel;

at, et. Billeget, fetfeget, pe’sget, perget, rezget, tfepe- 
get, keferget, durrogtat, forgat, mozgat, tforgat, háborgat.

Máfokból MíveltetŐ idő fzók ezen végezettel:
tat, tét fityogtat, lobogtat, korogtat, kotyogtat, buzog- 

tat, zokogtat, fetfegtet. ’s a’ t.
Az elsőkhöz hafonló végezet és fzinte úgy Hármóniás je

lentés :
ong, eng öng m int: bong, dong, kong, búfong, fzájong, 

fzállong, fzorong.
Peng, reng, leng, tfeng, zeng, billeng, kereng, fetreng, 

lézeng, verfeng, dong, dűlöng. Ezekből is kihatók léfznek
at, et ezen végezettel kongat, fzorongat, zenget, renget, 

penget, tfenget, kerenget, dönget.
Máfokból míveltetők ezen végezette.l: tat tét. búfongtat, 

fzájongtat, fzállongtat, fetrengtet, verfengtet, lézengtek

3., dili. Melly a’ fzenvedő idő fzóknak végezetek. Ez mi
vel sokféle: réfzekre ofztjuk a’ magánhangzók fzerént, 
m in t :

edik. Frifsedik, vénhedik, élemedik. Kezdegeto idő fzók. 
Yiffza efők, a’ mellyeknek végek : kedik, m in t: emberke-
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dik, mefterkedik, vetekedik, és minden Rávető Név fzóktól, 
mellyeknek végek es, m in t: ékeíkedik, kedvefkedik ’s a’ t.

odik KezdegetŐk: Folyamodik, tí'ufzamodik. iramodik, 
futamodik. Viffza eíők, a’ mellyeknek végek : kodik m int: 
gondolkodik, munkálkodik, uralkodik, pironkodik, hordoz- 
kodik ’s a’ t. és az as, os végű Rávető ízóktól, m int: ba- 
joíkodik, gondolkodik, okofkodik, ízorgalmatofkodik, viaf- 
kodik, hamiíkodik ’s a’ t.

ódik A’ ízenvedo forma, m in t: aggódik, hányódik, 
bajlódik, kínlódik, forgódik forgolódik ’s a’ t.

ödik Yiffza efok, m in t: bovölködik, fzűkölködik, küfz- 
ködik, erőlködik, kötölőzködik. Minden ös végű Rávető fzók
tól, m int: közöíködik, erőlködik, nyűgöfködik.’s a’ t.

Ödik A 2ik ízenvedo forma, m in t: élődik, vetődik, ve- 
vodik, vefződik, fínlődik, fzemlélodik, mérgelődik vetke
ződül

fz ik  M in t: eíküfzik, efzik, ifzik, tíelekfzik, játfzik, lát- 
fzik ’s a’ t.

KezdegetŐk, m in t: öregfzik, betegfzik, hidegfzik, me- 
legfzik.

zik. Kivánkozók és viffza efők: bízik, ázik, éhezik, fzár- 
mazik, fzomjúhozik, és a’ mellyeknek végek: kozik, kezik, 
m in t: kívánkozik, kínálkozik, imádkozik, várakozik, tfa- 
latkozik, fogyatkozik, vetkezik, vétkezik, érkezik, értekezik 
’s a’ t.

dzik. Mint: kérődzik, vakaródzik, hallgatódzik, ökle- 
lődzik, ölelgetődzik, öntözgetődzik, áldozgatódzik ’s a’ t. 
Viffza efok.

4. ál, él. A kifsebbíto és gyakorolgató idő fzók, m in t: 
járkál, irkái, bujkál, máfzkál, faragtfál, s’ a’ t. álldogál, 
hajígál, vondogál, éldegél, keldegél, mendegél, üldögél, ’s 
a’ t. Ezekkel rövidítve is élnek, m int: gal gél.

Ide valók az a e végű Főnevektől eredett fzók; mint:
F ö ld i:  M a g y a r  N y e lv k ö n y v  t i
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tfudál, prófétái, dudál, metél, henyél. A’ bevett Deák fzó- 
kat is ezen végezetekre húzzuk, m in t : diktál, formál, re
formál, próbál, perorál ’s a’ t.

Ide valók : befzéll (: ettől befzéd, hogy m ár: beszédei:), 
fegéll (: ettől fegéd azon fzerén t:) vezérl, reményi, fzé- 
gyenl. ’satb.

ól, Öl. fajtól, fzóll (: hol az eggyik l al v helyett vagyon. 
Láfd XXXI, XXXII. § :) gyűlöl, jövendői.

al, el. Gyakorolgatók, kifsebbítők: mint furdal, fzegdel, 
fzahdal, vagdal.

ol, öl. Nyaral, napol, papol, lantol, gyakorol, tanátfol, 
tavaízol, parantfol, gondol, fzámol, vámol, útal, utal. Fe
lel, fzelel, nyergei, terhel, petfétel, vezérel, képzel, füve- 
gel, ügyel.

Illyenek minden emberi ’s állati tagoktól vétetett idő 
fzók, mellyeknek nevezetes és megjegyzésre méltó igen 
hathatós jelentéfek vagyon, m int: hajai, fejel, fülel, izé
méi, őrről, vállal, könyököl, ölel, hátai, hafal, fáról, tér
del, inai, lábal, farkai, talpal, húfol, 1agol, körm öl; illyen 
fzárnyal, hol m indenütt elég eggy l.

Némellyek az illy végek közzűl az l-i megkettőztetik, 
m in t: kedveli, fzívell, vizeli így: fzügyellő, tfővöllő ’s a’ t.

ul, ül. Ki nem hatók, m in t: dúl, fúl, gyúl, nyúl, dúl, 
fűi, gyűl, hűl, ízűi, örül, terűi, merül, derűi, könyörül, 
buzdúl, mozdúl, indúl, perdűl, pendűl, zendűl, tfendűl, 
zördűl, pefdűl, lódúl, ’s a’ t. fajúi, hajúi (melly helyett 
ma ezzel élnek: hajol) ritkúl, jobbúl, kerül, ízűkul, ta 
núi (Erdélyben: ta n ó l:), fzebbűl és minden Hafonlító 
gráditfoktól is.

Ezekből kiható jelentéfűk léfznek a’ fzokott t betűvel, 
mellyet némellyek tfak magokban véfznek fel, m in t : hajt.

Máíok a’ végfő l betűt meg lágyítják, m in t: gyúlyt,
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nyúlyt, fúlyt, (: mellyet ma írnak fo jt:), dűlyt, fűlyt, gyújt, 
hulyt.

Máfok fegíto Magánhangzóval véfzik fel a’ t-t és léfz
it. M in t: terít, derít, merít, buzdít, mozdít, indit, per

dit, pendít, zendít, tfendít, lódít, zördít, pe’sdít, gördít, ke
rít, fzűkít, ritkít, jobbít, borít, hárít, újít, búfít, fzorít, ta
nít (: Erdélyben ta n é t:), de látni való, hogy, a rendes vég 
itt nem é t ; fém kettőztetni a’ í-t nem fzükfég, mint 
ugyan o t t : jobbítt, borítt ’s a’ t.

5. an en. Ezek mindnyájan Hármóniás idő fzók, mely- 
lyek a’ dolgot hangokkal is kimutatják, m int: dobban, 
durran, lobban, lottfan, pattan, rokkan, robban, rohan, 
toppan, tfattan, zuhan, billen, fettfen, lippen, leggyen, 
rekken, retten, reppen, rezzen.

Ezekből többnyire kihatok léfznek eggy t-vel, m in t: 
dobbant, durrant, lobbant, lottfant, pattant, roppant, top
pant, tfattant, billent, fettfent, lippent, leggyent, rekkent, 
rettent, reppent, rezzent.

6 . d o s, des, dös. G ya k o ro lg a tó  idő fzók : fogdos, mardos, 
rugdos, tfapdos, repdes, lépdes, verdes, lökdös, pökdös, 
ízökdös ’s a’ t. Idevaló: futos, vagy' futkos.

7. gat, get. Gyakorolgató idő fzók: hallgat, halogat, iro
gat, tfalogat, bontogat, bántogat, látogat, dolgozgat; édef- 
get, integet, kéregét, hiteget, ébrefztget, ferkentget, épúl- 
get, kéfzűlget, rakofgat, rebefget. Ezek néha meg is ket- 
tőztettetnek, m in t: irogattatgat, tifztogattatgat, édesgettet- 
get; ezek míveltető gyakorolgatók.

Jegyz. Midőn ez a’ fzótag gat, get, olly fzó után tétetik, 
hogy éppen k efik elébe, akkor a’ k kedvefebb fzólláfnak oká
ért g-re változik, mint ezekben: rakgat, léfz : raggat, aggat, 
faggat, fzaggat, nyaggat, regget ’s a’ t.

8 . a z , ez , oz, öz. Az Emberi tagoktól vétetnek ezek i s : 
nyakaz, fejez, pofoz, öklöz. Más Név szóktól ezek: hibáz,

1 1 *
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jutalmaz, felez, fzerez, okoz, poroz, toroz, fátoroz, tábo
roz. Ezek ifmót gyakorolgatók : kérdez, lengedez, tferge- 
dez, tudakoz, fokízoroz, kötöz, küldöz, öntöz, öldöz (: ma 
üldöz:), ’satb. fedez, hordoz.

9. áfz, éjz. Mívelő idő fzók, mellyek a’ Név fzókkal több
nyire öfzverugnak, m in t: agaráfz, aranyáfz, haláfz, hor- 
gáfz, madaráfz, nyuláfz, vadáfz, bogaráfz, hadaráfz, ege- 
réfz, eprófz, medvéfz, így leh e t: füvéfz (: botanizat :).

Tfak ezekből is eléggé kitetszik a’ Magyar időfzók nak 
fokafágok és fzép egymáfból fzármazások: de hogy ez 
mégis ízembe tűnőbb légyen«: imhol két idő fzóval a’ fzo- 
kottabb végezeteket eljárom és előadom, mellyek noha fó
k ák ; mindazonáltal nem lehetetlen, ’s nem is éppen kel
letlen fzármazatok. p. o.

Mívelő idő fzók:
MíveltetŐk
Szenvedők
Viffza efo fzenvedők 
Ki nem ható félfzenvedo 
Míveltetotől fzenvedo 
MíveltetŐtŐl MíveltetŐ 
Ennek fzenvedo formája 
Gyakorolgatók 
MíveltetŐk 
Szenvedők 
Viffza efo fzenvedo 
MíveltetŐtŐl fzenvedo 
Gyakorolgatótól gyakorol

gatók
Ettől míveltetok 
Szenvedők
Viffza efo fzenvedők

Köt, óid 
Köttet, óidat 
Köttetik, óldatik 
Kötődik, oldódik 
Kötődik (: ne kötődj velem :)  
Köttettetik, óldattatik 
Köttettet, óldattat 
Köttettetik, óldattattatik 
Kötöz, óldoz 
Kötöztet, oldoztat 
Kötöztetik, óldoztatik 
Kötöződik, óldozódik 
Kötöztettetik, óldoztattatik 
Kötözget, óldozgat

Kötözgettet, óldozgattat 
Kötözgettetik, óldozgattatik 
Kötözgetődik, óldozgatódik
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MíveltetÖtol viffza efö fzen
vedo

MíveltetÖtol fzenvedo

Viffza efő fzenvedo

Gyakorolgató MíveltetÖtol 
gyakorolgató:

Ettől fzenvedo:

ViffzaefŐ fzenvedo:

Gyakorolgatótól gyakorol
gató :

Ettől mívelteto:
ViffzaefŐk:
Ettől mívelteto:
Szenvedő :
Más mívelteto :

Viffza efok:
Ettől gyakorolgató:

KötöztetÖdik, óldoztatódik

Köiözgettettetik, óldozgattat- 
tatik

KötözgettetÖdik, óldozgattató- 
dik

Kötözgettetget, óldozgattatgat

Kötözgettetgettetik, óldozgat- 
tatgattattatik

KötözgettetÖdik, óldozgattató- 
dik

Kötözdögél, óldozdogál

Kötöztetdegél óldoztatdogál
Kötözködik, óldozkodik
Kötözködtet, óldozkodtat
Kötözködtetik, óldozkodtatik
KötözÖdtet, óldozódtat, -  E t

től fzenv : kötözodtetik, ól- 
dozódtatik

KötölÖzködik, óldozófkodik
KötölÖzköddögél, óldozójko- 

doggál. ’satb.

Mind ezekből hátra vágynak még a’ Ható, hetők, vagy 
MívelhetŐk, mellyek még meg annyira mehetnének, m in t: 
köthet, oldhat, köttethet, oldathat, köttethetik, óldattathatik, 
kötődhetik, oldódhatik ’s a ’ t. végig, m ert mind ezek is le- 
hetfégefek. Melly minden idő fzókból ha tfak az eggy ter- 
méfzettel folyó ás és végű Főnév form áltatik is, m int: 
kötés, oldás ’s a’ t. mitfoda véghetetlen nevekedéfek le
hetnek fzavainknak.
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§. LXX. A’ fzó formáját vagy minéműfégét a ’ mi illeti, 
az Idő fzó ifmót vagy eggyes, m in t: ír, olvas, fzeret, vagy 
ÖJ’zvetett fzó, m int: le-ir, el-olvas, meg-fzeret. Öffzvetett 
idofzók léíznek kiváltképpen ElŐzgetŐ és Határozó fzókkal. 
Azon ElŐzgetŐ és Határozó fzóknak Lajstromok, mellyek 
az idő fzóknak elejekbe tétetvén, velek öfzvetett fzókat 
formálnak, ime ez :

Alá, alá-futók 
Alatt, alatt-jár 
alól, alól-téfzen 
által, által-hág 
be, vagy hé, bé-hív 
belé, belé-fzóll
benn, vagy benne, benne-lakik 
egybe, egybe-gyülyt 
eggyütt, eggyütt-befzéll 
el, el-foly
elé, vagy elő, elovéfzen 
eleibe, - eleibe- mégyen 
ellene, ellene-támad 
elöl, elöl-küld 
előtte, előtte-tart 
fe l, fel-gerjed 
felé, felé-mégyen 
felette, felette-repíil 
felül, felül-múl 
hátra, hátra-tér

viffza,

hozzá, hozzáfog 
ki, ki-áll 
kivid, kivúl-áll 
környűi, környűl-jár 
körül, köriil néz 
közben, közben-joly 
közte, vagy közötte, közte-foly 
közzé, közzé-ír 
külön,-külön-rekefzt 
le, le-Jzed 
'meg, meg-köt 
mellé, mellé-áll 
mellette, mellette-úl 
oda, oda-vág 
öfzve, öfzve-forr 
rajta, rajta-úl 
reá, reá-hint 
fzéllyel, fzéllycl-fzor 
utánna, utánna-ered 
utói, utól-téfzen 

viffza-tér.

Kivált el és meg alig van olly idő fzó, a’ mellytől n e  
fzármazna. Ezeknek jelentéfeket láfd az ElŐzgetŐ fzókban 
XCIV §.
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§ LXXI. Az időfzóknak vágynak öt túl aj doni ágaik, úgy
mint :

a’ fzemély, 
a’ Jzám, 
az idő, 
a’ mód és a 
Hajtogatás.
A’ ízemély az idő ízókban három ; elío En, 2ÉÍ Te, 3!Í 

o ; A’ Többes ízám ban: Mi, Ti, ok. A’ fzám kettő ; Eggyes 
jzám, mellyben ezen ízemélyekre vitetik a ’ tíelekedet 
vagy ízenvedés : Én, Te, Ő; Többes ízám, mellyben ezek 
a’ Többes ízámban említtetnek: Mi, Ti, ok; m in t: ón 
írok, te íríz, Ő ír, mi írunk, ti írtok, Ők írnak.

A’ ízemélyektől az idő fzók mondatnak vagy fzemélyesek- 
nek, vagy fzemélyteleneknelc. Személyes idő ízók, a’ mellyek- 
ben mind ezen bárom ízemélyek, azoknak többes fzámok- 
kal eggyütt az idő fzóknak különös végezeteikkel változ
nak, m in t: én fzeretek, te ízeretíz, Ö íze re t; mi ízeretünk, 
ti fzerettek, Ők fzeretnek.

Személytelenek, mellyekben az idő ízók a’ bárom fzemó- 
lyeken tíak eggy végezettel változnak, m in t: Tetfzik, illik. 
Én nékem, Te néked, Ő nékie tetfzik, vagy i ll ik ; Mi né- 
künk, ti néktek, Ő nékiek tetfzik vagy illik.

§. LXXII. Az idő ízóknak Hajtogatáfaikban tulajdon
képpen bárom féle idő vagyon, úgym int: Mojtani idő, E l 
múlt idő, és Jövendő idő.

De ugyan azoknak Hajtogatáíokra nézve annyi idő ne
vezés kívántatik, a’ mennyiféle változtatáíaik vágynak a’ 
mostani, elmúlt és jövendő időknek valamelly nyelvben. 

E’ ízerént a’ mi Idő fzavaink Hajtogatáfaikban, mivel

II. szakafz. Az idő fzóknak tulajdoníagaikr ói.
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az  elmúlt időről négyféleképpen fzólhatunk, lófz mind öfzve 
hat idő, úgym int:

1. Mojtani idő  (: Praesens tempus :) melly a’ tfelekedetet, 
vagy fzenvedéft moft mondja, hogy vagyon, m in t: kérek, 
kérjz, kér. ’satb.

2. Hiftoriai aligmúlt idő (: Praeteritum Imperfectum 
Historicum :) melly ugyan ezen moftani időnek tfak e’ fzótf- 
kát téfzi utánna minden fzemélyben: vala; m int kérek 
vala, kérfz vala, kér v a la ; kérünk vala, kértek vala, kér
nek vala.

3. Köz aligmúlt idő (: Praeterit, im perf.:) m in t : kérék, 
kérél, kére; kérénk, kérétek, kérénelc.

4. Elmúlt idő (: Praet. perfect:) m int: kértem, kértél, 
k é r t ; kértünk, kértetek, kértenek vagy kértek.

5. Bégen múlt idu (: Praet. plusquam perfectum :) melly 
léfzen, ha a’ múlt időnek utánna e’ fzótfka té te tik : vala, 
vagy volt; m int: kértem vala, kértél vala, kért vala; kér
tünk vala, kértetek vala, kértek vala, vagy volt.

6. Jövendő' idő (: Futurum tem pus:) melly léfzen, ha 
a ’ Határozatlan módnak ez a’ más időfzó tétetik u tá n n a : 
fogok, ugyanez változván minden fzemélyeken, m in t : kérni 
fogok, kérni, fogsz, kérni fog; kérni fogunk, kérni fogtok, 
kérni fognak.

Jegyz. a) Hiftoriai alígmúlt időnek nevezem ezt, mert annak 
tfak a’ könyvekben vagyon helye, valamelly történt dolognak 
elő adáfában, a’ közbefzédben pedig eme máfikkal élünk.

b) A’ Bégen múlt idő léfzen, nem tfak ennek vala, az el
múlt időnek utánna tételével, hanem ezzel i s : volt, m in t: kér
tem vala, vagy kértem volt ’sa’t. Ebben ifmét fzinte az a’ kü- 
lönbfég, hogy a könyvekben tfak ezt olvafsuk: vala, közbefzéd
ben pedig ezt mondjuk: vélt. De azért két különös időnek 
mondanunk ezt nem lehet, mert az értelme ugyanazoneggy, 
valamint a’ Hajtogatáfa is; fzükfégtelenúl tfinált Kalmár György



MAGYAR NYELVKÖNYV. 169

is illy különb, különb fzóknak utánnok tételekkel tíz különös 
Bégen múlt időket.

c)  Jövendő idő a’ mi nyelvünkben különös végezettel nintfen, 
hanem élünk helyette vagy tíupán tfak moftani idővel, vagy 
ugyanez után valami ízókat ízoktunk tenni, mellyekból a’ jövendő 
idő kitetfzik, mint: írók ezután, írok jövendőben, írok holnap 
’sa’t. íokízor e’ ízótíka határozza majd, mint majd írok. Régi 
könyveinkben tíak moftani idő vagyon, m in t: fzű l Mária fijat 
és nevezed az 6 nevét Jézusnak. Ezen ízázadnak kezdett fzól- 
lása: írni fogok, kérni fogok ’sa’t., Már ma közönfégeísó lett a’ 
jövendő időt így tenni ki. Ez alkalmatos különböztetés is volna, 
tfakhogy ezen fzóknak felvételekkel, a’ rendetlenül fzóllóknak 
tágas kaput ne nyitnánk több uj, meg uj öfzverakott időknek 
formáláfokra, a’ mint már ma a’ tifzta múlt idő helyett igy 
kezdenek ezifrán, akarom mondani tíúfofan fzóllani igen fokán, 
Mikor fogott indulni az Ur, e’ helyett, mikor indúlt az Ur? 
Úgy fogott lenni, e’ helyett úgy volt ’sa’t. Ez minthogy tökélle- 
tes és fzép elmúlt ideink vágynak : fzükfógtelen fzaporítás, tfúfos 
befzód. Bé-petfételtetett a’ kútfő, nem fzükség több tóldott, föl
jö tt időkkel tatarozni fzavainkat.

§ LXXIII. A’ mód, mellyben azon idők újra elő for
dulnak az idő fzókban négy:

1 . Jelentő Mód ( : Indicativus:).
2 . Parantfoló Mód (: Imperativ:).
3. Foglaltató Mód (: Coniunctiv vei fubiunctiv:).
4. Határozatlan Mód (: Infinitivus :).
Jelentő mód, melly tfak magában egyenefen és meg 

határozva jelent, m in t : tanít, fzeret.
Parantfoló mód, melly paranífol, kér, int, tanátfol és 

elfő fzemélyje nintfen, m int: írj.
Foglaltató mód, mellyben az idő fzóknak értelmek más, 

bizonyos fzóktól függ, mellyekkel azok öfzvefoglaltatnak 
p. o. hogy ha, mikor írjak ’sa’t.

Határozatlan mód, melly a’ tfelekedetet, fzenvedéft
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vagy tételt íenkire nem határozza, m in t: írni, tanulni, 
olvafni.

Jegyz. 1. így neveztetik ez utólfó, minthogy fém bizonyos 
fzemélyt, fém bizonyos fzámot, főt a’ Magyarban bizonyos időt 
fém határoz, mert ez a’ Magyarban nem tfak moftani, hanem 
elmúlt idő is, mint néki kellett mondani: ille debuit dixifse.

2ar A’ Mi Nyelvünkben ugyan ennek fzemélyeken való 
változtatáfa is vagyon, különöfen a’ Kagafztékokkal, m in t: írni, 
ha fzemélyeken akarom változtatni, igy léfzen: írnom, írnod, 
írnia, írnunk, írnotok, írniok ’sa’t.

A’ Határozatlan módhoz tartoznak a’ Közlő fzók, és a’ mely- 
lyeket a’ Deákok hivnak Gerundiumoknak ’s Supínumoknak. 
Mind ezek nem egyebek, hanem idő fzókból volt Név fzók 
(: Nomina Verbalia:). Láj'd LXXV. §. és bővebben a’ Magok 
részekben.

§. LXXIV. Az idő fzóknak módokon, időkön és fzemé
lyeken való változtatáí'ok Hajtogatá/nak (: Coniugatio:) 
mondatik.

Az időfzóknak Haj toga táfok kétféle: Rendes Hajtogatás, 
melly az egyfzer felvett rendet a’ Végzetekben megtartja 
(Analoga) Rendetlen Hajtogatás, melly a’ fzokotfc rendtől 
valamit különbőz (: Anomala :).

A’ rendes Hajtogatás a’ mívelő idő fzókban kettő úgy
mint :

1 . Ä  ki nem ható jelentéfúeké, mellyeknek elfő fze- 
mélyjek a’ moftani időben k, &  fz, 3Ü maga a ’ tör’fök- 
fzó m int: kérek, kérfz, kér.

2 . Ä  kiható jelentéfúeké, mellyeknek elfő fzemólyek a ’ 
moftani időben m, d, a ’ 3ik pedig a ’ tárfas hangok 
miatt kétféle, úgymint a’ dúrva hangokban ja , a’ gyen- 
gúltekben i, m in t: /zabom, /zabod, /zabja, kérem, kéred, kéri.

Jegyz. a) Látnivaló hogy ezen m végű idő fzóknak Haj- 
togatáfok éppen meg eggyez a’ Névfzóknak a’ Eagafztékok-
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kai fellyebb elő adott öfzveköttetéfekkel, kezem, kezed, keze 
’sa’t. Láí'd fellyebb. Itt hafonlóképpen ezen törlők idő fzók 
néz, vár, nyom, üt ’sa’t. éppen úgy gondoltainak magokban 
állva, mint valamelly Név fzók, mellyeknek változtatáfaikat 
ezen Névváltó fzók adják meg: Enyím, tiéd, övé ’sa’t két réfzre 
fzakadván ezek és úgy tétetvén közzéjek az idő fzó, mint fellyebb 
láttuk a’ Név fzókról p. o. Én nézem, te nézed, Ó nézi, mi néz
zük, ti nézitek, Ők nézik. Én nyomom, te nyomod, Ő nyomja; 
mi nyomjuk, ti nyomjátok, Ők nyomják. Én várom, te várod,. 
Ő várja, mi várjuk ti várjátok, Ők várják. Én ütöm, te ütöd, 
Ő üti, mi ütjük, ti ütitek, Ők ütik ’s’at.

E’ fzerént ezen különbfég is immár moft nem újság, melly 
a’ 3jk fzemélyben efik. Elégféges okát adtuk ennek is a’ tárfas-. 
hangoknak törvényeikből. (:LXI. §. 2. Eég.:) Itten tehát rövide
den tfak azt jegyezzük meg, hogy az Idő fzókban a’ 3}k Izeméig 
mindenkor megtartja a’ dúrva hangokban ezt: ja, (: kivévén a’ 
fzifzego betűket, mellyek a’ j-é t  itt is elnyelik és magokhoz 
hafonlóra változtatják mint olvafom, -od, olvafsa :). A’ Gyengült 
hangokban pedig ugyan ezen fzemély, melly rend fzerént igy 
lenne: je, e’ hellyett mindenkor állhatatofon i-t tart, mint 
nézi, üti ’sa’t.

b)  Ugyan ezekből az is foly, hogy mivel ezen két különböző 
hangú, de tfak m végi! idő fzóknak végezeteik a’ már fokfzor 
elő adott tárfas magánhangzókon kívül azon eggyek : ifmét fzük- 
íégtelen volna ezt két különös Hajtogatáfnak tartani, hanem ha 
a’ kezdőknek ’s idegeneknek kedvekért, mind a’ két némi! 
magánhangzókban példát mutatni jónak ítélnénk. (:Láfd fely- 
lyebb az Ejtegetéfeket XLIV. §.:)

c) Vagyon Hazánknak bizonyos réfze, holott a’ gyengiilt 
hangokban, az idő fzóknak ezen 3 jk fzemélyjeket, melly már 
közönfégefen i, m int: kéri, fzereti ’sa’t. mindenkor ezzel téfzik 
ki: je, mint: kérje, lzeretje. Ez még eddig tűrhető is volna,, 
tfak hogy ezt ifmét más hibával ne tóldanák. De a’ dúrva han
gokat, mellyeknek igaz és törvényes vége ja, Ők ifmét i-re for
dítják mint: adi, mondi, e’ helyett adja, mondja ’sa’t. Térje-
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nek hát ok is a’ közönfégefebb és igazabb fzólláfnak módjára 
(: XXVI. §. 3. Reg.:)

Málnáiknak tévén tehát az m  végi! idő fzóknak Hajtogatáfo- 
kat ezek után eggy különös Hajtogatáft téfznek a’ Szenvedő 
idofzók, és a ’ mellyek azok fzerént hajtogattatnak. Ezeknek 
ellő ízemélyek midenkor m, 2}k l, 3 jk ik mint: fzerettetem, 
fzerettetel, ízerettetik; kínlódom, kínlódol, kinlódik; láttatom, 
láttatol, láttatik ’sa’t.

Ez más Nyelvekben is úgy vagyon, hogy a’ fzenvedo for
mának különös Hajtogatáfa vagyon; de azért különös Hajtoga- 
tái'nak nem tartják. Ha azért, hogy Cok idő fzavaink e’ fzerént 
mennek, ez különös Hajtogatáínak tetfzik nevezni: ez léfzen 
Harmadik Hajtogatáfunk.

Ezen két Hajtogatás, és ezeknek fzenvedo formáik fzerént 
lehet hajtogatni nagyobb réfzént minden fzemélyes idő fzavain- 
kat. A’ melly kevefek ezektől különböznek, ide fzámlálván a’ 
fzemólytelen idő fzókat is, azokról a’ rendes Hajtogatás után 
fogunk fzóllani.

§. LXXV. A’ Rendes Hajtogatáfokban nagyobb világof- 
ságnak okáért láfsuk előre renddel mindenikben az idők
nek formáláíokat.

1 -1’-- Első Hajtogatás tehát az, mellynek elfő fzemélyje 
a ’ moftani időnek le, 2' I  Jz, harmadik maga a’ törlők fzó, 
melly sok féle, m in t: kérek, kérfz, kér ’sa’t. Magánhang
zón pedig eggy idő í'zónk fém végződik.

A’ melly idő fzóknak törfökök ít, vagy kettős máfsal- 
hangzó ; azok fegitő magánhangzót vófznek fel az Jz  eleibe, 
melly a ’ tárfashangok fzerént a, vagy e, mint: tanít, taní- 
tafz, ront, rontafz, kezd, kezdefz ’sa’t. így: botfát, botfá- 
taffz. A ’ mellyeknek pedig törsökök Jz, azok vagy tfak az 

J z -1 kettoztetik, m int: léffz, téffz, véffz, vagy ugyan azok 
közzé fegitő magánhangzót téfznek, m in t: léfzeíz, téfzefz, 
véfzefz. A’ mellyeknek végek két U, azok magokban is fel-
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vehetik az / 2 -t, mint: fzóllfz, befzéllfz, magánhangzóval 
i s : fzóllafz, befzéllefz.

A’ mellyekben azon eggy magánhangzó többfzör elő 
fordúl, és azért elfő fzemélyjek rövidítéít fzenved, azok is 
kétképpen vehetik fel az fz-e t, mint: éneklek, énekleffz, 
vagy: énekelfz, énekel, érdemiek, érdemleffz, vagy érde- 
melfz, érdemel, így : dörgők, dörgeíz, vagy dörögfz, dörög 
zörgők, pergek, tfergek, ’s több ilyen végük.

A’ mellyeknek végek fzifzegő betű, és kivált z, ámbár 
mint mívelő idő ízóknak rend  fzerént Jz a ’ fzemélyjek 
m int: hozfz, bordozfz, ’sa’t. még is azt a ’ kemény hang
nak eltávoztatáfáért többnyire a’ Nép l-re fordítja, melly 
a’ Szenvedő idő ízóknak végezetek, m in t: húzol, hordozol 
kérdezel ’sa’t.

Jegyz. a)  Ezen j'z betűnek ha d vagy t efík is eleibe, és- 
akkor a’ hang a’ kimondáfban változik, le kell mégis tifztán 
íratni, m int: tudfz, látfz, fzeretfz, mutatfz, hazudfz ’sa’t. (: Láfd; 
XXI. §. 2. fz. :)

l) Kérdőiben forog a’ Verfírók között, valyon ez az fz, ha» 
magánhangzó előzi meg, kettőse, vagy eggyes ? Ha a’ befzéd- 
ben a’ fzó ejtéfre figyelmezünk, valófággal kemény hangot és 
kettoztetóft véfzünk éfzre, mellyre úgy is igen hajlandók a’ 
fzifzegő betűk. (: Láfd fellyebb XXXH. §. 8 . fz. :) Azonban máf- 
salhangzó után elég eggy fz ,  láfd ugyanott. 286 A’ IDA Haj
togatásiak 1/ 2jk, 3Ü fzemólyjeirol az Eggyes fzámban láfs, 
felylyebb (: LXXIV. §.:)

A’ Többes fzámban az elfő Hajtogatás mindenkor nk az: 
elfő fzemélyben, Síkban tok vagy tek, 3jkban nak vagy nek a. 
tárfas hangok fzerént. És ez minden időben állandó.

A’ II. Hajtogatáfban a ’ Többes fzám meg tartja ezen; 
betűket, tfak e’ kevés különbözéfsel, hogy az elfő fzemély
ben a’ k előtt n foba fints. A’ 2Ü fzemély ugyan az.. 
A 3 A ismét az 7i-t vefzti e l : de e’ mellett az Eggyes- 
fzámnak 3 & fzemélyétől (:várja:) a ’ j - t  megtartják m in

173-
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denütt, m in t: várjuk, várjátok, v á rják ; kivévén az olly 
betűket, melyek azt el nyelik, m in t: nézzük, nézitek, né
zik, kerefsük, kéretitek, kéretik, és a’ gyengült hangokban 
a ’ 2lk ’s 3 jk fzemélyeket. Ez is minden időben állandó.

3. A’ Hiftóriai aligmúlt idő mindenkor eggy a’ moítani 
idővel, tfupán ttak e’ tétetik, annak u tán n a : vala.

4. A’ köz alígmúlt idő az ellő Hajtogatáfban m inden
kor ék az elfő fzemólyben, 2 Lkb a n : ál, él, 3Íkban a, e, a ’ 
tárfas hangok szerént. A’ IÖ ban meg maradnak a’ fzokott 
végezetek m, d, á, é a ’ tárfas hangok fzerént, m in t: várék, 
várál, vára, váránk, várátok, várának ; várám, várád, várá ; 
Táránk, várátok, várák.

Jegyz. Ez utólfóban a’ Többes fzám elfő fzemélyjóvel így 
élnek Erdélyben: várók, nézők, e’ helyett: váránk, nézénk.

5. Az elmúlt időnek jele mindenkor f, melly a’ 3ÍS fze- 
mélyben a törtök fzó után ha az l, n, r, ttak magában 
tétetik m int: talált, kívánt, járt, egyébkor fegítő magán
hangzóval és akkor a ’ t kettőztetődik, m int: nézett, látott. 
így két t léfz a’ í-re változó törfökökben, m in t: tett, vett, 
hitt. Ugyan ezen t tartatik meg a’ több fzemélyekben a ’ 
fzokott végezetekkel, m in t: vártam, vártál, várt, vártunk, 
vártatok, vártának. A’ IlÖlban vártam, vártad, várta, tűk, 
tatok, ták.

6 . A’ Bégen múlt idő mindenkor azon eggy ezzel, 
tfupán tfak ezen fzók tétetnek minden fzemélyek u tá n : 
■vala, vagy volt.

7. A’ jövendő idő léfz már ma az idő fzóknak határozat
lan Módjokból, melly a ’ Magyarban mindenkor ni akár- 
melly Hajtogatáfban, m in t: várni, kérni. E’ mellett haj- 
togattatik e’ fzó : fogok, fogfz, fog, fogunk, fogtok, fognak.

A’ IIS  Hajtogatásban: fogom, fogod, fogja, fogjuk, fog
játok, fogják.
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8 . A’ parantfoló mód az elfő Hajtogató ('ban eggy j  betű, 
melly a’ törlők után tétetik, m int: fzabj, adj, vágj, rakj, 
fzóllj, vonj, nyomj, hányj, lopj, kérj ’sa’t.

Kivétel, a) A’ ízifzegó betűk ezen j - 1 elnyelik és ma
gok betűjükre változtatják, m int: olvaís, ízerezz, irgal- 
mazz ’sa’t. Úgy a’ mellyeknek végek fzt, változnak fz-re, 
m in t : támaffz, válaífz, erefíz, gerjeífz ’sa’t.

b) A’ mellyeknek végek eggy máfsalhangzó t, ezt 
akármellyik előzi meg a’ Dúrva, vagy gyengült han
gok közzűl, mindenkor elvéíz a’ t és változik kettős ss-re, 
m int: láfs, botfáfs, ruutafs, ízereís, fufs, köís, üís.

c) A’ mellyeknek pedig végek it, vagy a ’ t, előtt l, 
n, r vagyon, megtartják ugyan a’ í-t, de s-t vévén fel 
melléje változnak ís-re, m int: taníts, kiálts, ronts, érts, 
melly its keményen hangzik, mint kettős ts. (: Láíd XXI. §.
2 . íz.:)

A’ Ilik Hajtogatáíban ezen j  betű d-re változik, mint: 
add, kérd, fogd ’sa’t. fzükfégtelen ezek közzé a’ j, mint: 
kérjd, fogjd ’sa’t., mint némellyek írják. Az fz t  végűkben 
elvéíz a’ t, m int: válafzd, ereí'zd.

A’ több t végűkben, mellyek s-et, vagy ís-et vettenek 
fel az elfő Hajtogatáíban, ugyanazt itten is meg tartják, és 
azok után véízik fel a’ d-t, m in t: mutat'd, fzerefd, üfd, 
rontfd, kiáltfd, tanítfd, értfd ’sa’t.

Kivétel. Kivétetnek némelly fz  végű Rendetlenek, az elfő 
Hajtogatáíban, mellyek az fz-1 elvetvén gy-1 vésznek fel, 
m in t: légy, végy, tégy. Némellyek ugyan ennek a’ Szenvedő 
forma fzerént utánna vetik ezt ál, él, m in t: igyál, egyél, 
melly valófágo3 Foglaltató Mód. Mátok az fz-e t d-re vál
toztatván, a’ j-t rendfzerént véízik fel utánna, m int: hidj, 
aludj, feküdj ’sa’t. Ez a ’ d tartatik meg és máfikkal is 
tóldatik, mindazokban, mellyeknek Ilik Hajtogatások is 
vagyon, mint: Hidd, tedd, vedd, edd, idd ’s’at.
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9. A’ Foglaltató Módban a ’ moltani idő léíz egéízen a’ 
Parantfoló módtól, még annak betű változataiban is min- 
denik Hajtogatásban, annak fzokott végezeteivel, m in t: 
várjak, várjál, várjon; várjunk, várjatok, várjanak.

A’ Ilik Hajtogatás: várjam, várjad, várja, várjuk, vár
játok, várják, így: fzerefsek, tanítják, légyek ’sa’t.

10. Az aligmúlt idő ezen Módban a’ jelentő Módnak 
aligmúlt idejétől tíak egy «-el különbőz, melly a ’ tör’íök 
után tétetik mindenik H ajtogatáíban; mint ebből várék, 
léíz: várnék, várnál, várna, várnánk ’sa’t.

így a’ II 'k Hajtogatáíban: várnám, várnád, várná, vagy 
várnája, várnánk, várnátok, várnák, várnájok.

A’ kettős máfsalhangzó végűk ez n betűt fegítő magán
hangzóval véfzik fel, m in t: mondanék, kezdenék.

A’ mellyek a’ Jelentő módnak fz  betűjét két képpen 
vették fel, ezt is két képpen véízik (: 1 . íz.:) m in t: fzóll- 
nék, ízóllanék, beízéllnék, beízéllenék, énekelnék, énekle- 
nék, dörögnék, dörgenék ’sa’t.

Az fz  végű Rendetlen fzók közzűl némellyek azt n -re 
változtatják, m in t: hinnék, lennék, ennék, vennék ’sa’t.

Máíok a’ fokfzori d-vel tartanak, m in t: nyúgodnék, 
tíelekednék ’sat.

Jegyz. a) Ezen Ilik Hajtogatáí'nak 3Ü Eggyes fzemélye, 
melly ma hoíTzú á, é, m int: várná, kérné megtfonkított fzóllás.

A’ Régieknél ez teljeíen igy volt: várnája, kérnéje. Ez nintíen 
is a’ rendes fzóllás ellen, főt az Idő fzóknak a’ Név fzókkal azon 
eggy változtatásoknak módját még világofabban előadja, m int: 
párnám, párnád, párnája — párnájok — Elmém, elméje, — 
elméjek.

Az Erdélyiek a’ Többes fzám elfő fzemélyjével itt is 
így élnek: várnák, adnák, kérnok, nézncik ’s’a’t. (: Láfd 4. íz. 
jegyz.:) 11

11. Az öfzvekötő Módban Elm últ időnk különöfen nin-
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tfen : Más nyelveknek követőiekre mindazon által felveffzük 
itt is a ’ jelentő Módnak elmúlt idejét; és e’ ízótíkának 
hozzátételével légyen formálunk elm últ időt. Ezzel pedig 
volna: régen múlt időt, m in t: kértem  légyen, kértem 
volna ’sa’t.

12. Ezen módban a’ jövendő idő különös végezetű 
úgym int: ándolc, éndele, (: némellyeknek hoffzú, mátoknak 
ékezetlen :) andok, endek, melly tétetik a ’. Törfök után m in
den Hajtogatáfban a’ fzokott véggel, m int: várandok, 
-dafl'z, váránd ’sa’t. kéréndem, kérénded, kéréndi ’sa’t.

A’ rendetlen idő fzóknak fz  betűjök itt j -re vagy v-ie 
változik, m in t: lejéndek, tejéndek, fekvéndek, alvándok.

Jegye. Ezen idő is a’ közbefzédben hafznavehetetlen és leg 
inkább tfak a’ Bibliában fordúl elő. A’ befzédben, valamint a’ 
Jelentő Módban, úgy itten is a’ Jelentő Mód moftani idejével 
élünk.

13. A’ határozatlan Mód minden Hajtogatáfokban azon 
eggy ni, melly néha a ’ törfök után tfak magában tétetik, 
m in t: várni, kérni. A’ kettős máfsalhangzók után fegítő 
magánhangzóval, m in t: mondani, kérdeni ’sa’t.

A’ mellyek fellyebb (: 1. íz. 10. f z . :) kettősöd voltak, itt 
is kettősök, mint: szóllni, fzóllani, érdemleni, érdemelni, 
dörögni, dörgeni ’sa’t. és it végük, m in t : fzóllítni, fzóllítani, 
fzépítni, fzépíteni.

Némelly fz  végűk az egyenlőfégért itt is n-et véfznek 
fel, m in t: hinni, lenni ’sa’t., máfok d-1, m in t: nyúgodni. 
’satb.

Személyeken való változtatáfát láfd fellyebb. (: LXXIII. 
Jegyz.:)

14. A’ Határozatlan módban fordúlnak-elő a’ közlő fzók. 
Ezeknek fzámok minden idő fzókban öt úgym int:

1. Moftani idő ó, Ö véggel, váró, kérő, változható 
Névfzó. és

F ö ld i: M a g y a r  N y e lv k ö n y v . 12
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2. ván, vén.
3. va, ve, mellyek változhatatlanok, m in t: várván, kér

vén, várva, kérve.
4. Elmúlt idő, melly mindenkor eggy az időfzó El m últ 

idejének 3 ík ízemélyével, m in t: várt, kért.
5. Jövendő idő; a’ melly a ’ Foglaltató Módnak Jövendő 

idejétől vagyon ó, o, végezettel, m in t: várandó, kérendő.
Ezeknek jelentéfékről, változtatáfokról és a’ vélek éléi

ről láfs bővebben a’ Magok líéfzekben, és a' Szórakofg.

§. LXXVI. Az Időknek formáltatálokat meg mutatván, 
következnek a’ rendes Hajtogatáfoknak példáik. De mivel ez 
Idő ízó : vagyok (: Sum :) néminémű képpen mint eggy Segítő 
Idő ízónk, úgymint a’ mellynek némelly réízeivel bizonyos 
időket form álunk: fzükíéges ennek Hajtogatáfát előre ki
mutatni. Ez iímét mivel némelly idejeit költfönzi ezen 
más idő fzótól: léízek (: F io :) és fókákban mind ketten azon 
eggy Iíajtogatáít ta rtják : ezeknek Példájok eggyütt fog 
elő adódni.

Jelentő Mód. Moftani idő.
Eggyes fzám. Vagyok, Vagy, Vagyon rövidítve: Van. 
Többes fzám. Vagyunk, Vagytok, Vágynak, rövidítve: Van

nak.
Eggyes fzám. Léfzek, Léfzefz, rövidítve: LéJJz, Léfzen, rö

vidítve: Léjz.
Többes fzám. Léfzünk, Léfztek, Léfznek.

Alígmúlt idő.
E. Valék, Valál, Vala.
T. Valánk, Valátok, Valának.
E. Levék, régi módon Lök, Levél-lói, Leve, lön.
T. Levénk, Lónk, Levétek, Lötök, Levének, lőnek.
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Elmúlt idő.

E. Voltam, Voltál, Volt.
T. Voltunk, Voltatok, Váltanak, rövid.: váltak.
E. Lettem, Lettél, lett.
T. Lettünk, Lettetek, lettének, rövid.: Lettek.

Jövendő idő.

E. Léfzek, léfzefz, vagy léffz, léfzen vagy léjz. 
vagy E. Lenni fogok, lenni fogjz, lenni fog.
T. LéJ'zünk, Léfztek, léfznek.
T. Lenni fogunk, Lenni fogtok, lenni fognak.

Parantfoló mód.
E. l 'i  Személy nints. Légy, légyen.
T. Légyünk, légyetek, légyenek.

Foglaltató mód. Moftani idő.

E. Légyek, Legyél, légyen.
T. Légyünk, Legyetek, Légyenek.

Alígmúlt idő.

E. Válnék, Válnál, válna.
T. Válnánk, Válnátok, válnának.
E. Lennék, lennél, lenne.
T. Lennénk, lennétek, lennének.

Jövendő idő.

Eggyes íz ám. Lejendek, lejendefz, lejend.
Többes fzám. Lejendünk, lejendetek, lejendenek.

1 2 *
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Határozatlan mód.

Lenni.

Személyeken. E. Lennem, lenned, Lennie.
T. Lennünk, lennetek, lenniek.

Közlő fzók.
Moftani idő : Való, Lévő, Lévén, léve. 
Elmúlt idő : Volt, Lett.
Jövendő idő : Lejendö.

Jegyz. Lehet a’ Jelentő Módban is Bégen múlt időt jelen
teni így: Vóltam vala ’sa’t. A’ Foglalt. Módban: Elmúlt idő 
Vóltam légyen. Bégen múlt idő: Voltam vólna, vagy Lettem 
volna. ’sa’t.

III. Szakafz. A’ rendes Hajtogatáfokról.
§. LXXVII. Minthogy mind a’ két különös Hajtogatáfunk 

azon eggy Mivelő idofzóban vagyon: eggyütt fogjuk azok
nak példáikat is feltenni, hogy különbözéfek egy tekintet
tel látható légyen. 1

1. Hajtogatás. II. Hajtogatás.
Jelentő Mód. Moftani idő.

E. Várok, Várfz, vár. Várom, Várod, Várja.
T. Várunk, vártok, várnak. Várjuk, Várjátok, Várják.

Hiftoriai Alig múlt idő.

Minden fzemélyben ugyanaz, ezt tévén u tán n a : vala 
Mint: Várok vala ’sa’t. Várom vala ’sa’t.
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Köz Alig múlt idő.
E. Vár éh, Vár ál, Vára. Vár ám, Várád, Várá.
T. Váránh, Várátok, várának. Váránk, Várátok, Várók.

( :E rd . Várók.:)

Elmúlt idő.
E. Vártam, Vártál, Várt. Vártam, vártad, várta.
T. Vártunk, vártatok, vártának Vártuk, vártátok, várták, 

v. vártak.

Régen múlt idő.
E. Vártam vala v. volt. Vártam vala v. volt m in

den fzemélyben.

Jövendő idő.
E. Várni fogok, várni fogjz, Várni fogom, várni fogod, 

várni fog. várni fogja.
T. Várni fogunk, várni fogtok, Várni fogjuk, várni fog 

várni fognak. játok, várni fogják.

Parantfoló mód.
E. — Várj, várjon. — Várd, várja.
T. Várjunk, várj átok, Várjanak. Várjuk, várjátok, várják.

Foglaltató Mód. Moftani idő.
E. Várjak, várjál, várjon. Várjam, várjad, várja.
T. Várjunk, várjatok, várjanak. Várjuk, várjátok, várják.

Alig múlt idő.
E. Várnék, Várnál, Várna. Várnám, várnád, várná v.

várnája.
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T. Várnánk, várnátok, várná- Várnánk (É rd :  várnák, 
nak. várnátok, várnák ( vár

ná) ok ).

Elm últ idő.

E. Vártam légyen, vártál légyen, várt légyen.
T. Vártunk légyen, vártatok légyen, vártának légyen.

II . Hajtogatás.

E. Vártam légyen, vártad légyen, várta légyen.
T. Vártuk légyen, vártátok légyen, várták légyen.

Régen m últ idő.

Mindenben ugyanaz, ezt tévén a’ légyen helyett: válna. 

Jövendő idő.

E. Várándok, várándajz, vá- Várándom, várándod, vá- 
ránd. rándja.

T. Várándunk, várándotok, vá- Várándjuk, várándjátok, 
rándanak. várándják.

H atározatlan  mód.

Várni.

Személyeken: E. Várnom, várnod, várnia.
T. Várnunk, várnotok, várniok.

Közlő fzók.

Mostani idő : Váró, várván, várva.
Elmúlt idő: Várt.
Jövendő idő: Várandó.
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§. LXXVIII. A’ Gyengült hangok noha uj Hajtogatáít 
nem téfznek (:LXXIY. Jegyz. b :) mind azonáltal több 
példáknak okáért és a’ gyengébbeknek kedvekért meg mu- 
tattathatnak ezen idő ízókban : fzeretek, fzeretem.

I. Hajtogatás. II. Hajtogatás.
Jelentő Mód. Moftani idő.

E. Szeretek, fzeretfz, fzeret. Szeretem, fzereted, Jzereti.
T. Szeretünk, J.zenitek, fzeret- Szeretjük, Szeretitek, Jzeretik. 

nek.
Hiftóriai alígmúlt idő.

E. Szeretek vala, fzeretfz vala. Szeretem vala, fzereted vala. 
’stb.

Köz alig múlt idő.
E. Szeretek, fzeretél, fzerete. Szeretem, fzereted, fzereté.
T. Szereténk, Szeretetek, fzereté- Szereténk (: Érd. fzere- 

nek. tok), Szeretetek, fzeretek.

Elmúlt idő.
E. Szerettem, Szerettél, Szeretett. Szerettem, Szeretted, Szerette. 
T. Szerettünk, Szerettetek, Jzeret- Szerettük, Szerettétek, fze- 

tenek v. Szerettek. rették.

Régen múlt idő.
E. Szerettem vala, v. vált. ’sa’t. Szerettem vala, vagy vált.

Szeretted vala. ’stb.
■' *

Jövendő idő.
E. Szeretni fogok, Szeretni fogfz, Szeretni fogom, -fogod, 

Szeretni fog. -fogja.
T. Szeretnifogunk, -fogtok, fog- Szeretni fogjuk, -fogjátok, 

nak. -fogják.
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Parantfoló mód.
E. — fzerefs, fzerefsen. —  Szerefd, fzerefse.
T. Szerefsünk, fzerefsetelc, fzeref- Szerefsük, fzerefsétek, fze-

senek. refsék.

Foglaltató mód. Moftani idő.
E. Szerefsek, fzerefsél, fzerefsen. Szerefsem, fzeref séd, fze

refse.
T. Szerefsünk, fzerefsetek, fzeref- Szerefsük, fzerefsétek, íze

sének. refsék.

Alig múlt idő.
E. Szeretnék, fzeretnél, fzeretne. Szeretném, fzeretnéd, fze-

retné (: vagy, fzeret- 
néje:).

T. Szeretnénk, fzeretnétek, fze- Szeretnénk, (: Érd. szeret- 
retilének. nó'k:)f fzeretnétek, fze-

retnék (: vagy fzeret- 
néjek:).

Elmúlt idő.
E. Szerettem légyen, fzerettél lé- Szerettem légyen, fzeretted 

gyen ’sa’t. légyen, ’stb.

Régen múlt idő.
E. Szerettem válna, fzerettél Szerettem válna, szeretted 

válna ’sa’t. válna.

Jövendő idő.
E. Szereténdek, fzereténdefz, fze- Szereténdem, fzereténded, 

reténd. fzereténdi.
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T. Szereténdünk, fzereténdetek, Szereténdjük, fzereténditek, 
fzereténdenek. fzereténdik.

H atá ro za tla n  m ó d : S zer e tn i.

Személyeken: E. Szeretnem, fzeretned, fzeretnie.
T. Szeretnünk, fzeretnetek, J'zeretniek.

K özlő  szók. M oftani id ő : Szerető, Szeretvén, Szeretve. 
E lm últ id ő : Szeretett.
Jöven d ő  id ő : Szeretendő.

Jegyz. Ezen k végű. idő ízóknak Hajtogatáfokat tartják mind 
azok az idoízók, valamellyeknek elío ízemélyek k, 2jk íz, 3jk 
maga a’ Töríök ízó akár kiható, akár kinem ható jelentéinek, 
vagy Fél mívelok légyenek, m in t: futok, futíz, fut, égek, égfz, 
ég ’sa’t.

Ezt tartják a’ MíveltetŐ idő fzók is mindenben. Sőt a’ Fele
más idoízók is az eggyes ízám 3}k fzemélyjén kívül, melly ott ik, 
m int: múlok, múlíz, múlik, nyúlok, nyúlíz, nyúlik. Fényiek, 
fényleíz, fénylik, romiok, romlafz, romlik, vagy romol ’sa’t.

Ezt az öfzvetett idő fzók is azonkívül hogy a’ Parantsoló 
módban az ElŐzgetŐ fzó hátúi efik, m in t: várj meg, fzerefs 
meg ’sa’t.

§. LXXIX. A’ Szenvedő Formának elő adáfára, melly 
(: ha úgy tetfzik:) HIÜ Hajtogatás, a’ Tárfas hangok fze- 
rént felvéffzük egyízerfmind a’ fellyebb le írt hét Mívelő 
idő fzóknak Szenvedő formáikat. Váratom, fzerettetem.

J e len tő  Mód, M oftani idő.

E. Váratom, várától, váratik. Szerettetem, fzerettetel, fze-
rettetik.

T. Váratunk, várattok, várat- Szerettetünk, fzerettettek, 
nak. Jzerettetnek.
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Hiftóriai alig múlt idő.
E. Váratom, vala, várától vala fzerettetem vala, fzerettetel 

’sa’t. vala.

Közalígmúlt idő.
E. Váratám, váratál, váraték. Szerettetem, fzerettetel, Sze

rettetek.
T. Váratánk (Érd: váratónk), Szeretteténk (Érd: -tőnk),

váratátok, váratának. -étek, -ének.

Elmúlt idő.
E. Várattam, várattál, vára- Szerettettem,Szerettettél, fze-

tott. vettetett.
T. Várattunk, várattatok, vá- Szerettettünk, Szerettettetek, 

rattanak v. várattak. fzerettettenek v. Szerettet
tek.

Régen múlt idő.
E. Várattam vala, vagy vált. Szerettettem vala v. volt.
T. Várattál vala, v. volt ’sa’t. Szerettettél vala v. vált.

Jövendő idő.
E. Váratni fogok, váratni fogfz, Szerettetni fogok, -fogfz,

váratni fog. -fog.
T. Váratni fogunk, -fogtok, Szerettetni fogunk, -fogtok,

-fognak. -fognak.

Parantfoló mód.

E. — , Várafs, várafon. — , fzerettefs, fzerettefsen.
T. Várafsunk, várafsatok, vá- fzerettefsünk, ferettefsetek, 

rafsanak. ízerettefsenek.
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F o g la lta tó  mód. M oftan i idő.

B. Várafsam, várafsál, várafséh v. várafson. 
T. Várafsunk, várafsátok, várafsanah.
E. Szerettefsem, fzerettefsél, fzerettefsék v. tessen 
T. Szerettejsünk, fzerettefsetek, fzerettefsenek.

A lig  m últ idő.

E. Váratnám, váratnál, várat- Szerettetném, fzerettetnél, 
nék. fzerettetnék.

T. Váratnánk, váratnátok, vá- Szerettetnénk,Jzeretettnétek,. 
ratnának. Szerettetnének.

E lm últ idő.

E. Várattam légyen, várattál Szerettettem légyen, Jzeret- 
légyen, stb. tettél légyen, stb.

R é g en  m últ idő.

E. Várattam válna, várattál Szerettettem válna, Szerettet- 
válna, stb. tél volna, stb.

Jöven d ő  idő.

E. Váratándom,váratándol, vá- Szeretteténdem, /zereítetén- 
ratándik. del, Szwtteténdik.

T. Váratándunk,váratándotok, Szeretteténdünk, Szeretteién- 
váratándanak. detek, jzeretteténdenek.

H atáro za tla n  mód. M oftan i idő.

Szem élyeken:
Váratni. 

E. Váratnom, 
váratnod, 
váratnia.

Szerettetni. 
E. Szerettetnem, 

Szerettetned, 
Szerettetnie.
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T. Váratnunk, 
váratnotok, 
váratniok.

T. Szerettetnünk, 
Szerettetnetek, 
Szerettetnie!.

K özlő szók . Moftani idő : Várató, váratván, 
váratva.

Elmúlt id ő : Váratott.
Jövendő idő : Váratandó.

Szerettető,
Szerettetvén,
Szerettetve.
Szerettetett.
Szerettetendo.

Jegyz. Essek ízerént hajtogattatnak minden FélfzenvedŐ 
és minden viüza efő fzenvedo jelentéíu ’s idő fzók, mellyeknek 
3jk fzemélyjek: dik, /zi/c, zik és ázik (: kivévén egynéhány 
Eendetleneket, és a’ mellyeknek elfő fzemélyekben tfak m vé
gezet vagyon.

§. LXXX. A’ rendes Hajtogatáfra tartozik a ’ Ható heto 
vagy MívelhetÖ idő ízóknak is Hajtogatáfok. (: Laid LXIX. §. 
b :). Tudni illik, midőn a.’ Magyar azt akarja kifejezni: Tehe
tem, ezt, amazt, nem tfinál két különös idő fzót, m int a’ Deák 
vagy Német. PoSsurn facere, ich kann thun, hanem arra 
kivált képpen való formája vagyon: t. i. ezen fzókat hat, 
hét, mellyek közzül eggyik eggyik magában annyit téfzen, 
mint: poteSt veti a’ felvett idő fzónak törföke után, és 
azzal eggyé téfzi, úgy mind azonáltal, hogy az a’ maga 
jelentéfében meg maradjon, p. o. irhatok — poSsum Scribere. 
Ich kann Schreiben. Szerethetek =  pofsum amare, ich kann 
liehen ’sa’t. Ezek mindennému Magyar idő fzókkal egybe- 
kaptfoltathatnak, még pedig azoknak minden formáikban 
’s mivóltokban, úgy hogy az egéíz mívelő idő fzók is mind 
kiható, mind ki nem ható jelentéfekben. De azért uj Haj- 
togatáft nem formálnak, hanem a’ mellyet tartottak m a
gokban az idő fzók, mellyekhez kaptfoltatnak. Erre tehát 
különös voltáért példát adni fzükfégtelen volna; hanem
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még az idegenek kedvekért az időknek formáláfaikat rend
del meg mutatjuk, p. o.

Jelentő Mód. Moftani idő.
Szenvedő forma

Irhatok, írhatom írathatom.
Alígmúlt idő:

Irhaték, írhatám írathatám.
Elmúlt idő:

Írhattam * írathattam.

Jövendő idő:
írhatni fogok, írhatni fogom írathatni fogok.

Parantfoló Mód.
Irhafs, írhajd írathafs.

Foglaltató mód.
Moftani id ő:

Irhafsak, írhafsam írathafsam.
Alig múlt idő:

írhatnék, írhatnám,, írathatnám.
Jövendő idő:

Irhatándok, írhatándom írathatándom.

Határozatlan mód:
Írhatni írathatni.

Közlő fzók:
Moftani idő:

írható, írhatván, írhatva íratható, írathatván,
írathatva.
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Elmúlt idő:
írhatott írathatott.

Jövendő idő.
Irhatandó írathatandó.

Jegyz. A’ MíveltetŐ idő fzó (: LXIX. 1. sz.:) éppen e’ fzerént 
jár, a’ minthogy ez amannál tfak a’ h betűvel több. Azért 
uj példát adni ízükfégtelen. Formáltatáfokat Iáid fellyebb. 
<:LXVIH. §.:)

IV. Szakafz. A’ rendetlen Hajtogatáfokról.

§. LXXXI. Következnek a’ Rendetlen Hajtogatáfok. Ezek
nek rendetlenjégek tfak abban áll, hogy nem minden idegeik 
a' Törjök fzótól, hanem némellyek a törfökös betűknek vala- 
melly elváltozáfaikkal formáltatnak, mellyeket nagyobbára 
előadtunk az időknek formáláfaikban. (: LXXV. §:) Egyéb 
aránt az egyfzer felvett időben, ezeknek is rendes H ajto
gatáfok vagyon, a’ m int mindjárt meg fogjuk látni.

Ezek háromfélék úgym int: I l i  Vagy valófágos Mívelő 
idő fzók, méllyéknek mind kiható, és ki nem ható je len
tétek, mind két végezetek k és m az elfő fzemélyben 
meg vagyon, m in t: téfzek, téfzem. ’sa’t.

2. Vagy ki nem ható jelentésűk, mellyek EélmívelŐ 
idő fzók és tfak k végezetek vagyon, m in t: megyek, jövök. 
’stb.

3. Fél fzenvedők, mellyeknek tfak m végek vagyon, 
m in t: nyugjzom, efzem,- if zom, ’sa’t.

Az Elfőre tartoznak és eggy formán hajtogattatnak ezek : 
Téfzek, téfzem, véfzek, véfzem, hifzek, hifzem, vifzek, vi- 
fzem. Ezek az Ő idejeiket formálják, a’ fellyebb elő adott 
időfzónak, Léfzek formájára. Példából világofabban meg 
tetfzik, p. o.
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J e len tő  m ód. M oftani idő.

E. Téfzek, téfzefz, rövidítve: téffz, téfzen, rövidítve: téfz.
T. Téfzünk, téfztek, téfznek.
E. Téfzem, téfzed, téfzi.
T. Téffzük, téfzitek, téfzik.

H iftória i A lig  m últ idő.

E . Téfzek vala, téfzefz vala. ’stb. Téfzem vala, téfzed vala. ’stb. 

Köz A lig  m últ idő.

E. Tevék, régi m ódra: tok, tevéi, Tevém—töm, tevéd—töd, 
töl, téve—tön. tévé.

T. Tevénk—tönk, tevétek, tötök, Tevénk—tönk, tevétek—to- 
tevének—tőnek. tök, tevék, tévők.

E lm últ idő.

E. Tettem, tettél tett. Tettem, tetted, tette.
T. Tettünk, tettetek, tettenek. Tettük, tettétek, tették.

R égen  m últ idő.

E. Tettem vala v. volt, tettél vala Tettem vala v. vált, tetted 
v. volt. ’stb. vala v. volt. ’stb.

Jöven d ő  idő.

E. Tenni fogok, tenni fogfz, tenni Tenni fogom, tenni fogod, 
fog. tenni fogja.

T. Tenni fogunk, tenni fogtok, Tenni fogjuk, tenni fogjá- 
tenni fognak. tok, tenni fogják.
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P aran tfo ló  mód.

E. — , Tégy, tegyen. —, Tedd, tegye.
T. Tegyünk, tegyetek, tegyenek, Tegyük, tegyétek, tegyék.

F o g la lta tó  mód. M oftani idő.

E. Tegyek, tegyél, tegyen. Tégyem, tegyed, tegye.
T. Tegyünk, tegyetek, tegyenek. Tegyük, tegyétek, tegyék.

A lig  m últ idő.

E. Tennék, tennél, tenne.

T. Tennénk, tennétek, tennék.

Tenném, tennéd, tenné 
(: tennéje:).

Tennénk (: É r d : tennék:), 
tennétek, tennék (: ten
nélek :).

E lm últ idő.

E. Tettem légyen, tettél légyen Tettem légyen, tetted légyen
’sa’t. ’sa’t.

R ég en  m últ idő.

E. Tettem volna, tettél válna Tettem válna, tetted válna 
’sa’t. ’sa’t.

Jöven d ő idő.

E. Tejéndek, tejéndefz, tejénd. Tejendem, tejended, tejendi.
T. Tejéndünk, tejéndetek, te- Tejendjük, tejenditek, tején- 

jéndenek. dik.
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H a tá ro za tla n  m ód.

Tenni.

Személyeken: E. Tennem, tenned, tennie.
T. Tennünk, tennetek, tenniek.

Közlő fzók.

M oftani id ő : Tévő', tévén, téve.
Elm últ id ő : Tett.
Jövendő id ő : Tejéndo.

Jegyz. Ennek: Hiízek, a’ Parantloló módja: Hidj. Egyéb 
aránt az i magán hangzót megtartván így hajtogattatik.

§. LXXXII. A’ máfodik rend beli rendetlen idő í'zó az, 
mellynek az elfő fzemélyben tíak k vége vagyon; Hlyen 
az eggy mégyek, melly az Ő idejeit formálja a’ fellyebb 
elő adott idő fzónak: Vagyok, módja ízerént. Ez hogy ma- 
gánofon ne légyen, hozzá adom táriul ezen idő l'zót: Jövök. 
Ebben ugyan femmi rendetlenfég nintfen, hanem tíak a' 
v betűnek azon különös terméfzete, a’ mellyről már fely- 
lyebb gyakran emlékeztünk, hogy: t. i. ez a’ fzókban hol 
hallatik, hol pedig elenyéízik. Hallatik, ha magánhangzó 
követi Őtet, elnyeletik pedig akármelly utánna következő 
máfsalhangzótól. Légyen tehát példája mind azon idő 
ízóknak, mellyek ezen v miatt hafonlóképpen változnak, 
mint: fővök, növök, fzövök, fzövöm, fzívok, fzívom, fú
vók, fúvóm, melly három utólfó egéfz mívelő idő fzó. 
Tehát:

J e len tő  Mód. M ostani idő .

E. Mégyek, mégy, négyen rövi- Jövök, Jöffz, Jó' v. Jön. 
dítve: mén.

T. Mégyilnk, mentek, mennek. Jövünk, Jótök, Jö'nek.
13Földi: Magyar Nyelvkönyv.
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H iftória i a lig  m últ idő.

E. Megyek vala, mégy vala ’sa’t. Jövök vala, jöjfz vala ’sa’t. 

Köz A líg m ú lt idő.

E. Ménéit, ménéi, mene. Jövék, jövel, jőve.
T. Menénk, menétek, ménének. Jövénk, jövéték, jövének.

E lm ú lt idő.

E. Mentem, mentél, ment. Jöttem, jöttél, jött.
T. Mentünk, mentetek, mente- Jöttünk, jöttetek, jöttének 

nek, vagy mentek. vagy jöttek.

R égen  m ú lt idő.

E. Mentem vala v. vált. Jöttem vala v. vált.
T. Mentél vala v. vált. ’stb. Jöttél vala v. vált. ’stb.

Jöven d ő  idő.

E. Menni fogok, menni fogfsz, Jönni fogok, jönni fogfz, 
menni fog. jönni fog.

T. Menni fogunk, -fogtok, fog- Jönni fogunk, -fogtok, 
nak. -fognak.

P aran tfo ló  mód.

E. —, Menj, menjen. —, Jöjj, jöjjön N B  Jövel
vagyon ebből: jövj el.

T. Menjünk, menjetek, menjenek. Jöjjünk, jöjjetek, jöjjenek.

F og la lta tó  Mód. M oftani idő.

E. Menjek, menjél, menjen. Jöjjek, jöjjél, jöjjön.
T. Menjünk, menjetek, menjenek. Jöjjünk, jöjjetek, jöjjenek.
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A lig  m últ idő.

E. Mennék, mennél, menne. Junék, jonél, jone.
T. Mennénk, mennétek, menné- JÖnénk, jonétek, jonének. 

nek.

E lm ú lt idő.

E. Mentem légijen, mentél lé- Jöttem légyen, jöttél légyen 
gyen ’sa’t. ’sa’t.

R é g e n  m últ idő.

E. Mentem válna, mentél válna. Jöttem válna, jöttél válna
’sa’t.

J ö v en d ő  idő.

E. Menéndek, menéndejz, me- 
nénd.

T. Menéndünk, menéndetek, 
menéndenek.

Jövéndek, jövéndejz, jö- 
vénd.

Jövéndünk, jövéndetek, 
jövéndenek.

H atá ro za tla n  m ó d :

Menni. ■ Jani.
Személyeken: E. Mennem, menned, Janóm, jonöd, janié.

mennie. JÖnünk, jonötök, jÓ-
T. Mennünk, men- niek. 

netek, menniek.

K özlő  ízók.

Moítani id ő : Menő, menvén, menve. 
Elmúlt id ő : Ment.
Jövendő idő : Menendő.

Jövő, jővén, jóve. 
Jött.
Jövendő.
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§. LXXXIII. A’ harmadik Rend béli rendetlen idő fzók 
azok, mellyeknek tfak m végezetek vagyon az elfő fze- 
mélyben, és mindnyájan így végződnek: fzem, fzom. Ezek 
is egyéb aránt a’ Szenvedő formának rendes Hajtogatáfát 
tartják, hanem tfak az időknek íormáláfaikban téfzen kü- 
lönbféget ezen fz  betű, melly hol v-re, hol d-re, vagy t-re 
változik, lásd Példából ez is világofabb léfzen, minek- 
okáért végyük fel ezen idő fzókat. Efzem, ifzom.

Je len tő  mód. Moftani idő.

E. Efzem, efzel, efzik. Ifzom, ifzol, ifzik.
T. Efzünk, efztek, efznek. Ifzunk, ifztok, ifznak.

H iftó ria i Alig m últ idő.

E. Efzem vala, efzel vala. ’stb. Ifzom vala, ifzol vala ’saL 

Köz Alig m últ idő.

E. Evem, evél, evek. Ivóm, ivál, ivek.
T. Evénk, evétek, evének. Ivánk, ivótok, ivónak.

Elmúlt idő.

E. Ettem, ettél, evett vagy ett. Ittam, ittál, ivott vagy itt.. 
T. Ettünk, ettetek, ettenek vagy Ittunk, ittatok, ittanak 

ettek. vagy ittak.

Régen m últ idő.

E. Ettejn vált v. vala, ettél vált Ittam  vala vagy vált, ittál 
v. vala. vala v. vált.

Jövendő idő.

E. E n n i fogok, enni fogfz, enni Inn i fogok, inni fogfz, inni 
fo g ■ fog-
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T. E n n i fogunk, -fogtok, -fog- Inn i Jogunk, -fogtok, -fog
nak. nak.

P a ran tfo ló  mód. E ggy a’ F o g la lta tó  m óddal.

F o g la lta tó  mód. M oftani idő.

E. Egyem, egyél, egyék v. egyen. Igyam, igyál,igyékv.igyon. 
T. Együnk, egyetek, egyenek. Igyunk, igyatok, igyanak.

A lig  m últ idő.

E. Enném, ennél, ennék v. enne. Innám , innád, inná.
T. Ennénk, ennétek, ennének. Innánk, innátok, innák.

E lm últ idő.

E. Ettem  légyen, ettél légyen Ittam légyen, ittál légyen 
’sa’t. ’sa’t.

R ég en  m últ idő.

E. Ettem volna, ettél válna 'sa't. Ittam  válna, ittál válna
'sat.

Jöven d ő  idő.

E. Evéndek v. ejéndek, ejéndefz, Ivándok v. ijándok, iján- 
ejénd. dajz, ijánd.

T. Evéndűnk v. ejéndünk, éjén- Ivándunk v. ijándunk, 
detek, ejéndenek. ijándotok, ijándanak.

H a tározatlan  m ód: E nni. In n i.

S zem ély ek en : E. Ennem, enned, Innom, innod, innia , 
ennie.

T. E nnünk, enne- Innunk, innotok, 
tek, enniök. inniok.
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Közlő szók. Moftani idő: evő, evén, éve. 
Elmúlt idő: evett. 
Jövendő idő: Evendő v. 

ejendo.

Ivó, iván, iva. 
Ivott.
Ivandó  

v. ijandó.

Jegyz. 1. Ezen idő fzóknak némelly idejeik vágynak a’ k végi! 
idő fzóktól, máí'ok ifmét a’ Szenvedő formától.

2. A’ v és j  betűknek egymáfsal való fokfzori felváltatáfok 
ezekben is elég világos.

3. Eggy hibás irás és fzóllás adja elő itten magát. Ezen idő 
fzónak : i f  zom, Határozatlan módjával közönfégefen igy élnek: 
innya. Innya nintfen, hanem a’ határozatlan m ód: inni, rend 
fzerént mint minden Magyar Idő fzókban. Személyeken változ
tatva a’ 3ik fzemély az eggyes fzámban: Innia, és ebből lett az 
innya. De értelmefen és a’ Hafonlókból tett következés fzerént 
fzóllóknak ’s Íróknak ezt távoztatniok kell. így élnek hibáfon 
és eltekerve ez 3il fzemélyjekkel fok Határozatlan módoknak. 
Szinte illyen tetemes és tűrhetetlen hiba, hogy a’ 3}i fzemélyt, 
melly rendefen ia, ie végii, némellyek elfő és máfodik fzemé- 
lyekre is alkalmaztatják, kivált a’ Kithmizálók fzorúltfágból, 
mint eggy régi Énekben vagyon:

«Siefs belénk uj fzivet adnia.
Szent Lelkeddel meg újítania,
Tifzta hittel ajándékoznia,
Add örökké fzinedet látnia.»

Tetemes hiba; a’ ki az eddig mondottakra figyelmez, mind 
ezeket eltávoztatja, s könnyen is eltávozta thatja.

Hafonló Hajtogatáfok vagyon ezen elő adott idő fzókkal 
im’ e következendőknek: Fekfzem, vagy feküfzöm, Nyug- 
fzom, vagy Nyúgofzom, Alfzom, vagy alufzom. Haragfzom, 
vagy haragufzom, tfelekfzem, vagy tfelekefzem. ’stb.

Mind ezeket azért újonnan leírni fzükfégtelen ízaporí-
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tás volna, hanem a’ nevezeteíebb és betűket változtató 
idejeiket előadjuk úgym in t:

K öz A lig  múlt id ő .

Fekvém, nyugvám, aluvám, haragvám, tfelekvék, tfe- 
lekvém. ’stb.

E lm últ idő.

Feküdtem, nyugodtam, aludtam, Haragodtam v. hara
gudtam, tfelekedtem.

P ara n tfo ló  mód.

Feküdj, nyúgodj, aludj, Haragodj, vagy haragudj, tfe- 
lekedj, tselekedd.

F og la lta tó  mód. A ligm ú lt idő.

Feküdném, v. fekünném, nyugodnám, alunnám, H ara
gudnám, tfelekedném, kednék.

H atá ro za tla n  mód.

Feküdni, v. fekünni, nyúgodni, alunni, haragudni, tfe- 
lekedni.

K özlő  fzók.

Mojtani idei: Fekvő, nyugvó, aluvó, haragvó, tjelekvöv. 
tfelekedő.

Elmúlt idő': Feküdt, nyúgodt, aludt, haragúit, harago
don, tfelekedett.

A ’ Jövendő idő nem mindeniktol vagyon éléjben; ez jó :  
tfelekedendo.
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V. S zak afz. A ’ S z e m é ly te le n  é s  fogyatk ozó  idő fzókról.

§. LXXXIV. Személytelen idő izénk is minékünk igen 
kevés vagyon. Illyenek ez eggy néhányok : Tetfzik, illik, 
fáj, kell, Hajznál, és ezen időfzónak 3Ü fzemélyje: Vagyon, 
vagy, van, mellyel azt fejezzük ki, a’ mit a’ Deákok ez 
egéffz idofzóval: Habeo, a’ Németek, ich habe, ifmét en 
nek tagadáfa: nintfen, non habeo, de a’ melly a’ több 
időkben amazzal eggyé léfzen.

Mind ezek többnyire bizonyos tekintetben fzemélyefek 
is; mert l'zinte úgy mondjuk: Tetfzem, tetfzel, tetfzik, illek, 
illefz, illik, kellek, kellefz, kell. Hafználok, bafználfz, halk
nál; tfupán tfak ezeknek: f á j  és illyen értelemben: va
gyon, nintfen, nem élünk elfő fzemélyjeikkel. Hanem a' 
mint ezek a’ Névváltó fzóknak adó efeteiket kívánják m a
gok eleibe fzemélyűl: úgy ama többek is. azon fzemélyes 
Névváltó fzóknak adó efeteiket magok eleibe felvéfzik, és 
azokkal eggy uj Hajtogatáft téfznek; ’s annyiban Személy
telen idő fzók is. Illyen értelemben fzemélytelen ez az eggy 
i s : Illet, melly noha magában fzemélyes i s : illetem, ille
ted, illeti, mindazonáltal 4Ü vagy vádoló efettel Személy
telenné is léfzen, m in t: Engemet illet, Tégedet illet, Ötét 
illeti, minket illet, titeket illet, Ókét illeti. E’ fzemélyte
len idő fzókban még eggy vagyon meg jegyzéfre méltó, 
mellyben mi a’ más nyelvek Személytelen idő fzavaik- 
tól különbözünk; t. i. a’ mint a’ dolgok, mellyeket a’ fze
mélytelen idő fzók érdeklenek, lehetnek eggyes, vagy 
többes fzám ban: úgy mi is a’ Személytelen idő fzóknak 
harmadik fzemélyjeikkel, minden fzemélyeken azon mód 
fzerént élünk, mind az eggyes, mind a’ többes fzámban. 
Láfsunk ezekből is eggy pár példát gyakorláfnak okáért, 
még pedig minthogy ezek fzóban forgóbbak: vagyon, vagy 
van; és nintfen. láfsuk ezeket.
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J e len tő  m ód. M oftani idő.

E. Nékem, néked, nékie van vagy vagyon.
T. Nekünk, nektek, nékiek van vagy vagyon.

ifmét :

E. Nékem, néked, nékie vágynak vagy vannak.
T. Nekünk, nektek, nékiek nagynak vagy vannak.

A lig  m ú lt idő.

E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek

ifm ét:
E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek

vala.

J vadának.

E lm ú lt idő.

E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek

ifm ét:
E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek váltanak v. váltak.

Jöven d ő  idő.

E . Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek léfzen v. lenni fog.

ifmét:
E . Nékem, ed, -ie
T. Nékünk, -tek, -iek J léfznek v. lenni fognak.
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F o g la lta tó  mód. M oftani idő.

E. Nékem, -ed, -ie 1 ,,
T. Nekünk, -tek, -iek ! ê en

ifmét :

E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek légyenek.

A lig  m últ idő.

E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek volna v. lenne.

ifmét:

E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek válnának v. lennének.

Jöven d ő idő.

E. Nékem, -ed, -ie I , ,
T. Nékünk, -tek, -iek J 3

ifmét:

E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek lejéndenek.

E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek

H a tározatlan  mód.

lenni.

Közlő fzók.

E . Nékem, -ed, -ie
E. Nékünk, -tek, -iek

I lévén, lévő, lett, lejendö, stb.



MAGYAR NYELVKÖNYV. 203:

J e le n tő  Mód. M oftani idő.

E. Nékem, -ed, -ie } . .
T. Nekünk, ■lek. -ük I ”" ‘M  m n t s ‘

ifm ét:

E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nekünk, -tek, -iek nintfenek.

A lig  m últ idő.

E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek

ifmét:
E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek I nem valának.

I nem vala.

E lm últ idő.

E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek I nem volt.

ifm ét:
E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek nem váltanak v. nem váltak_

Jöven d ő  idő.

E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek nem léfzen v. nem fog lenni.

ifmét:
E. Nékem, -ed, -ie } , ,
T. Nékünk, -tek, -iek l n m  lefznek v' nem f° 9 nak ^ n m
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F o g la lta tó  mód. M oftani idő.

E. Nékem, -ed, -ie 
T, Nekünk, -tek, -iek

ifmét:
E. Nékem, -ed, -ie ,
T. N ík ü A  -tek, -ide I “  le” m A -

A lig  m ú lt idő.

E. Nékem, -cd, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek I nem válna v. nem lenne.

ifmét:
E. Nékem, -ed, -ie 
T. Nékünk, -tek, -iek nem válnának v. nem lennének.

Jövendő idő:

E.:
T.:

Nekem, cd, ie 
Nékünk, tek, iek I nem lejénd.

ifmét:
Nekem, ed, ie 
Nékünk, tek, lek nem lejendenek

Nékem, ed, ie 
Nékünk, tek, iek

H a tározatlan  mód.

nem lenni.

Nékem, ed, ie 
Nékünk, tek, iek

K özlő fzók.

nem volt v. nem lett, lejendo ’sa't.
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Illyen Hajtogatáfok vagyon a’ felly ebb elő fzámlált idő 
fzóknak, m int: Nékem fá j ,  nékem fá jn a k . Nékem tetfzik.. 
Nékem tetfzenek. Nékem illik, Nékem illenek. Nékem kell. 
Nékem kellenek. Nékem haíznál, Nékem haíználnak és ez 
eggynek a’ vádoló e íe tte l: Engemet illet, Engemet illetnek. 
Mellyeknek példáikat ezekből akárki ki tfinálhatja.

Yagynak ezeken kívül olly valófágos Személytelen idő 
fzavaink, mellyekhez femmi fzemély nem tétetik, hanem 
tfak magokban hajtogattathatnak a’ 3ik fzemélyben.

Illyenek: Érzik, hallik, látfzik, meg ei'ik, meg tetfzik: 
(: appare t:). Meg válik, következik, történik ’sa’t. és ezek 
Hajnallik, világofodik, virrad, eftveledik, fetétedik, viHám- 
lik, tfattog, fagy, olvad ’sa’t. Némellyeknek tulajdon ne
vező eletek vagyon, m in t : efő, hó, jég efik, menny dörög,, 
melly utólfó eggy fzóvá is le tt: mennydörög. Mindezek
nek idejeik rend fzerént változnak azon 3Ü fzemélyben. 
A’ vélek éléft pedig láfd a’ fzórakofgat. XXY. §.

§. LXXXV. Vagyon a’ Magyaroknak olly idő fzavok is, 
mellyben az elfő fzemély a’ 2Ü ízemélyre vitetik, és így 
az elfő fzemélyben két fzemélyek foglaltatnak egybe, mely- 
lyek közziil az eggyik a’ Mivelő fzemély, a’ Nevező efet- 
ben, 2?̂  az illetett fzemély a’ vádoló efetben. p. o. Én lá t
lak tégedet, Én fzeretlek tégedet. Ebben tehát e’ fzótfka 
tétetik a’ törfök u tá n : lak, lek változás nélkül minden 
időnek elfő fzemélyjében (: mert ez több fzemélyekben nin- 
tfen i s :) p. o.

J e len tő  Mód. M oftani I d ő : látlak, fzeretlek.
A lig m ú lt id ő : látálak, fzeretélek.
E lm últ idő : láttalak, fzerettelek.
Jövendő id ő : látni foglak, fzeretni foglak-
F og la lta tó  mód. M oftani id ő : láfsalak, fzerefselek.
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Alig m últ id ő : 
Jövendő id ő :

látnálak, fzeretnélek. 
látándalak, fzereténdelek tége

det, titeket.

§. LXXXVI. Fogyatkozó idő J'zó a’ mi Nyelvünkben nem 
igen vagyon. Az eggy Vonfzok, vonfzom ollyan, mellynek 
minden idejeivel nem élünk, hanem minthogy vele min
denben eggyet ér és eggyet téí'zen ez idő ízó : Vonok, vonom: 
leginkább annak idejeivel élünk. Lehet mind azonáltal en
nek is fzokottabb idejeit mind rendízerént formálni, m int: 
Moftani idő Vonfzok, vonfzom. Alig m últ id ő ; vonízék, 
vonfzám, Elm últ idő : Voní'zottam. Jövendő idő : voní'zani 
fogok. A’ foglaltató mód. moftani idő : vonffzak, vonffzam. 
Alig múlt idő vonfzanék, vonfzanám. Határozatlan m ód: 
Vonízani. Közlőfzó: Voni'zó.

Igazabban fogyatkozók ezek: Jer, jerünk, jertek, melly
nek nints több réfze. I llyen : Nints, vagy Nintfen, láfd 
fellyebb. Jövel, melly ebből rövidíttetett: jövj-el, ettől: el
jövök, melly egéffz idő fzó. Nofza parantfoló mód, de több 
ideje ’s fzeméllye nints. így : jöfzte T. fz. Jöíztetek. Paran
tfoló mód és rövidített fzóllás ebből: Jöjj fze te, jöjjfzetek 
vagy jöjjetekfze tik.

Jegyz. Ezekre: Nofza, jöfzte tudni kell, hogy Nyelvünkben 
hajdan a’ Parantfoló mód e’ végezet által is formáltatott: fza, 
fze, a’ tárfas hangok fzerént, melly ugyan már ma ízokatlanná 
le tt; de fennmaradt a’ köznép fzájában gyakrabban forgó né- 
melly Izóban ’s régibb könyveinknek eggynóhány példáikban 
p. o. Addfza, mely a’ nép fzájában így hangzik: aczcza, hozd- 
fza, hoczcza, da, fer. Keljfze, kellze: recede. Nefze, en, capefse, 
hol e’ nyújtó vagy kínáló fzónak ne, tétetik utánna. így ebben : 
nofza, e’ ferkento fzónak : no! age, euge. így e’ jöfzte is ebből 
vonatott rövidebbre: jöjjfze te, veni tu. Illyen Parantfoló Mód
nak példái a’ Dávid ’Soltárinak Molnár Albert által fzereztetett 
magyar verteikben. Mondjátokfza-meg énnékem. ’Sóit 58 v. 1.
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És a ’Károli Gáfpár Biblia-fordításában e’ félék: ékefíthetfze-meg, 
foghatfza-meg ’sa’t. e’ helyett: ékefítfd, vagy ékefíthefd-meg. 
’sa’t. Ld/d Jób 40. 5. Ezekből az is világos, hogy ok nélkül 
kettőztetik az fz-t némellyek ezekben : nofza így noffza és hogy 
hibás Írás gyöfzte győzte, e’ helyett: jöfzte.

§. LXXXVII, Vagyon mind ezeken kiviül is eggy külö
nös Hajtogatáfok a’ Magyaroknak, mellyben mindenkor 
két idő ízókat foglalnak egybe, és azokat párofon eggyütt 
hajtogatják, m int: dúl, fú l ,  zűr, zavar, tfereg, tfattog, 
pereg, pattog ’sa’t. Ezek többnyire Hármoniás idő Jzók 
{: LXIX. §.:) és mindenkor arra valók, hogy a' dolognak ter- 
méfzetét, mellyrdl a’ fzó vagyon, hangokkal is minteggy ele
venen kifejezzék. BÓvíégefek ezek a’ Magyar befzédben, és 
két félék, úgy mint:

1. Vagy mind a’ két egybe foglalt idd fzó, értelmes és 
külön is találtatható idofzó, mint ezek: Dúl-fúl, hány-vét, 
pereg-pattog, tfereg-ti'attog, lotl'og-fetfeg, teng-leng, tóld- 
fóld, tforog-tíepeg, üt-vér, zeng-peng, zörög-morog.

Vagy az eggyik érthetetlen, és tfak a ’ hang kedvéért 
vétetett-fel, m int: ís vís, ireg-forog, izeg-mozog, lót-fut, 
sürög-forog, tipeg-topog, tíeng-bong. mellyek közzűl tfak 
az eggyik, és az utólfón kivűl mindenkor a’ végfö érthető 
és magánofon találtatható idő fzó. Akár értelmes, és igaz 
jelentófú, akár tfak a’ hang kedvéért felvétetett illyen idő 
ízók foglaltafsanak egybe: az mindenkor neveli és ékefíti 
a’ fzónak jelentőiét és a’ Haj fogatéiban mind az időknek, 
mind a’ fzemélyeknek változáfaikon rend fzerént eggyütt 
hajtogattatok, mint p. o. Jelentő Mód moftani idő : Tfen- 
gek-bongok, tfengeffz, bongaffz, tfeng, bong. Alig múlt idő : 
tfengék, bongók. Elmúlt idő : tfengettem, bongottam. Pa
ranti. Mód: Tfengj, bongj. Alig múlt idő: Tfengnék, bong
nék ’sa’t. Határozatlan mód : Tfengeni, bongani. Közlő fzó : 
tfengő, bongó. ’stb.

Jegyz. Ezek is ’Sidó eggyezéfre vagy hafonlatofságra mutat
nak. kiknek Nyelvkönyvökben az illyenek mondatnak Geminata 
specieseknek és eggy fzóvá válnak, mint: Gilgél, Gulgál, Hithgal- 
gél ’sa’t.
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XII. R ófz. A ’ K özlő Czókról.

§.LXXXVIII. A ' közlő Jzók azon idő fzólctól fzármazott 
Név Jzók, mellyeket már az idő fzóknak Határozatlan Mód
jaikban elő adtunk: m in t: váró, várván, várva ’sa’t.

Jegyz. Ezek közlő fzóknak mondathatnak azért, mert a’ 
tfelekedetet, vagy fzenvedéft közlik mátokkal. Köz fzóknak is 
mondathatnak azért, mert ezeknek mind a' Név fzókkal, mind 
pedig az idd fzókkal vagyon közöfségek és réfzefulések.

a) A’ név fzókhoz hafonlók annyiban, hogy ezek is a’ Czik- 
kely fzót felvéfzik, Ejtegetéfek vagyon, és mint BávetŐ fzók a' 
Főnevekhez tétetnek, m in t: a’ látó ízem, a’ látó fzemek. ’sa’t. 
főt némellyek gráditfokon is hafonlíttatnak, m int: érthető, ért
hetőbb, legérthetőbb.

ß) Az idő fzókhoz hafonlók abban, hogy időt is jelentenek, 
vagyis az idő fzóknak minden nevezetefehb idejeiktol fzármaz- 
nak. p. o. Moftani idő : Látó, Elmúlt id ő : Látott, jövendő idő : 
Látandó. És hogy fzinte úgy míveléft vagy fzenvedéft is jelen
tenek, vagyis mind a’ mivelő, mind a’ fzenvedo idő fzóktól 
fzármaznak, mint: fzereto, fzeretteto ’fa’t.

§. LXXX1X. A’ mellyekrol fzóllanunk kell a ’ közlő 
szókban ezek: úgymint a’ közlő ízóknak ízámok, idejek, 
jelentétek, Ejtegetéfek és haíonlítáíok.

1. A ' közlő' fzóknak fzámok a’ mi Nyelvükben öt a’ 
MivelÖ formában és ugyanannyi a’ Szenvedő formában, 
mivelhogy valami lehet a’ mívelő formában, ugyan az meg 
lehet a’ Szenvedő formában is.

2. Ha ezeket elő fzámláljuk, idejek ’s jelentétek azon
nal kitetfzik. t : i : A’ moítani időtől vágynak ezek: Látó 
látván, látva (: videns:). Elmúlt időtől vagyon e z : Látott, 
melly mindenkor úgy vagyon, mint az idő ízók elmúlt ide- 
jeknek 3Ü fzemélyek. Ezt ha Deákul akarjuk kitenni, a’ 
Szenvedő formának közlő fzavával téffzük ki, m in t: a’
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látott dolog — res viía. Sokat látott, hallott, próbált 
ember Homo ufu peritus ’sa’t. Jövendő időből vagyon : 
látandó, de a' mivelő formától és mivelésképpen jelent, 
m in t: viíurus. Kérendő: rogaturus, fzeretendo amatu
rus. 'sa’t.

A’ Szenvedő formától ifmét illyenek és ennyin vágynak. 
Jelentétek is ollyan, mint az idő fzóknak, mellyektol fzár- 
maznak, mint: láttató, quod videtur, láttatván, láttatva, 
melly gyakran eggy ezzel: vifus, vifa, vifum. Láttatott az 
elmúlt időtől ez is vifus, vifa, vifum. Láttatandó a’ Jö
vendő időtől videndus, da, dum.

Jelentéfekről és a ’ vélek éléiről láfs még bővebben a’ 
fzórakofg. V. Kéfzben.

3. Ejtegetéfek tfak eggy a’ névfzóknak ejtegetéfekkel, 
és mindenben úgy tartatnak, m int Eávető fzók a’ ván, 
vén, va, ve közlő fzókat kivévén, mellyek femmi ejtege- 
téft vagy változáft nem fzenvednek, hanem mindenkor 
eggy formán vágynak.

4. Ezen változbatatlanokon kivűl, a’ többek, ba a’ 
fzükfég úgy kívánja, a Hafonlítáft is meg engedik, még 
pedig minden gráditlökon, m int: fénylő, fénylőbb, leg 
fénylőbb ; látható, láthatóbb, leg láthatóbb, kedveltető, ked- 
veltetőbb, leg kedveltetőbb. ’stb. Hafonlitáfok is ugyanazon 
fellyebb elő adott Eégulák fzerént léfzen (: Iáid XLIX. §.:)

Jegyz. 1. Közlő fzók mind ennyi fzámmal léfznek a’ Ható 
heto és Mívelteto idő fzóktól is, főt fókák azok közzúl közön- 
féges Eávető fzókká lettenek, m int: érthető, látható, érthetetlen, 
láthatatlan, halhatatlan ’sa’t.

Az Elmúlt időbeli közlő fzóról nevezetes az, hogy fok- 
fzor Főnévvé válik, a’ Eagafztékokat felvéfzi, és azokkal minden 
Efeteken ejtegettetik, m in t: az én körtemre, a’ te kertedre, az 
Ő kértére, rogatu meo, vel ad rogatum meum, tuum, illius ’sa’t.

Földi: Magyar Nyelvkönyv. 14
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igy: éltem, holtom, voltom, láttom ’st’b. Láfs többet ezekről is 
a’ ízó rakofgat. Vjk Réfz.

3öi A’ jövendő időnek Közlő ízavával való éléiben eggy neve
zetes hiba vagyon, melly az egéfz orízágban közönféges, t : i : 
Ezen közlő ízó andó, endu formáltatik, a ’ mint látánk mind a’ 
mívelő, mind a’ Szenvedő formáktól, m int: olvajandó, olvas
tatandó, kerejendo, kereitetendo ’sa’t. Mégis eggynéhány Mivelő 
közlő ízókkal az egéfz orfzág úgy él, mintha a’ fzenvedo forrná 
ban volna. p. o. Ti/ztelendo a’ mívelő formának jövendő ideje, 
melly annyit téfzen, mint a’ ki tifztelni fog máit és megeggyez 
a’ Deák urus végi! közlő fzóval: Honoraturus, nem téfzi pedig 
az t: Tifzteltetend ) Honorandus, melly a’ Deák ízenvedo formának 
andus, endus végezete. Ez a’ hiba fzármazott a’ Deák Reve- 
rendusnak ezen Végezethez való közelítéfébÖl, TiJ'ztelendÓ mely- 
lyel ezt a’ Nyelvek különbfégeiket nem tudók öízve habarták, 
’s fel is erefztették. De az illy idofzóknak: Loquor, Revereor 
’sa’t. a’ Deákban más tulajdonfágok vagyon. Az Ő endus végű 
közlő fzavok mind a’ mívelő, mind a’ fzenvedo formában jelent. 
Magyarúl e’ két formáktól különös közlő fzavaink vágynak 
így: imádandó, annyi, mint a’ ki máit fog imádni, adoraturus, 
nem adorandus, melly imddatandó. Áldandó: benedictarus, a’ 
ki áldani fog, nem áldatandó, a’ ki áldatni fog. Tetfzik e’ ezek
nek igaz értelmeket vilTza állítani, vagy meg maradunk a’ meg
rögzött hibában ? Nyilván ezt vették éfzre némelly ízemefebb 
Magyarok, kik ma e’ helyett: Fotifztélendő, inkább Írják: FÓ- 
tifzteletü ’sa’t.

X III. R éfz. A ’ H a tá ro zó  fzókról.

§. XC. A’ Határozó J'zók olly hajthatatlan réfzei a' 
bejzédnek, mellyek a’ Név, közlő és idő Jzókhóz adatván, 
azoknak jelentéjeiket minteggy magyarázzák, és meg határoz
zák, mint igen fzép, nagyon kitetfzo, gyorfan já r . 'stb.

Ezek tehát változhatatlanok és akármelly öízvekötél'ek- 
ben a’ fzók mellett egy formán állanak, hanemha hajláfok-
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nak mondjuk azt, hogy Tokán közzúlök a’ HaíonlítáTban 
gráditfokat véíznek fel, azokon kívül is, mellyek a’ Hafon- 
lítható Név fzóknak m inden grádítíaikból form áltathatnak; 
mint: fzépen, fzebben, legfzebben, távol, távolabb, legtá
volabb. A’ Határozó fzók is, mint a’ Befzédnek többi réízei 
Fajokra vagy Jzármazáfokra nézve vagy Törlők ízók, m in t: 
már, moft, vagy Ágazatok, m int: immár, moftanában. For- 
májokra nézve Tzinte úgy vagy: eggyes Jzók, m int: hol, 
vagy öTzvetett ízók, m in t: akárhol.

§. XCI. Hogy a’ Határozó ízók annyival jobban elő- 
adathafsanak, megkülönböztetodheísenek és megitéltethefse- 
nek különb-különbféle képpen elofztják azokat: Eredetek 
’s Jelentétek ízerént.

Láfsuk mi is ezen oíztályok ízerént azokat

ljh E red etek re v a g y  fzárm azáfokra n é z v e :

A’ Határozó fzók fzármaznak a’ befzédnek akármelly 
réfzeitől is, de leg inkább és leg többen

l ü  A ’ Névfzóktól. Minden EávetŐ Név fzóktól vagy eggy, 
vagy más végezettel Határozófzók fzármaznak. Hlyen vége
zetek e’ következendők a’ fzokottabbak közzü l: 
á é ,  Soká, eléggé kevéfsé, kevéfbé, örökké, többé, ide

való : továbbá, noha nem  Név fzótól. 
úl, ul m int: balúl, baigatagúl, boldogéi, gonofzúl, fzentül, 
irigyúl, jeleiül, vakmerőül, ’sa’t.

Ez jól így lett közönfégefsé e’ helyett jóul.
Főképpen minden tálán, télén, vagy atlan, etlen végű 

EávetŐ fzóktól m in t: fzámtalanúl, fzemtelenűl, ártatlanéi, 
értetlenül, hallatlanéi, kelletlenül ’sa’t.

Némelly FÖ nevektől is, m int: gazéi, ebül, emberül, ke- 
refztűl, kutyául ’stb.

így a Nemzeti Nevektől is : Magyaréi, Németül, Olafzul, 
Tótul, Lengyelül ’sa’t.

1 4*
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Jegyz. Némelly illyen tálán, télén, atlan, étien végli Rávető 
fzók, tíak magokban is ez ul, ül végezetnek felvétele nélkül 
határozófzókká válnak, m in t: haszontalan, bimtelen, fzüntelon, 
hirtelen, kéntelen, mezítelen, reménytelen, szertelen, méltatlan. 
(: A kik méltatlan szenvednek, ’stb .:) Ezek közziil mind azáltal 
némellyek az tíl Ül végeket is felvehetik; de hirtelen, kéntelen 
soha sem.

Illyen magokban határozó ízókká váló Rávető fzók : 
gyalog, m int gyalogember, gyalog menni. Hamar, m int : 
hamar munka, hamar enni, az elfőben Rávető ízók, a ’

ban határozó ízók. Ritkán Jzokott hamar munkába’ jó  
lenni.

án, én, Az a, e, végű Rávető, ízóktól, m in t: árván, 
drágán, furtíán, tiíztán, fzaporán, tarkán ’sa’t.

Büfzkén, feketén, gyengén, görbén ’sa’t. idevaló: iga
zán, méltán.

Némelly a, e, végű Főnevektől is igy, vagy a’ Ragai'z- 
tékokkal m in t: formán, korán, kényén, táján. ’sa’t.

A’ kiísebbitő fzóktól: ótíkán, jótíkán, jobbatíkán, fzé- 
pétikén.

an, en, on, ön így léíznek Határozó ízók mindazon 
Rávető ízókból, mellyek a’ fellyebb előadott úl, űl vége
ket fel nem véízik, m int bátran, gyakran, hamiían, bol
tién, l'zépen, értelmeién, nemeíen, józanon, titkon, fzárazon, 
dölyföfön, örököíön. ’stb.

így többnyire a’ Haíonlító gráditfoktól: bátrabban, gyak
rabban, fzebben, kedvefebben ’sa’t.

Némelly Főnevektől, m in t: jelen, és igen lokak e’ fzó- 
v a l: képpen, ekképpen, akképpen ’sa’t. Iáid alább és módon 
mimódon, illyen módon, mindenmódon, semmimódon, ’sa’t. 
és koron, mikoron, akkoron ’sa’t.

Más Határozó fzóktól: majdan, moftan, régenten, m i
koron, akkoron, mindenkoron, ’sa’t. És a’ mellyeknek vó-
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g ek : lan, len, m int: addiglan, eddigien, holtomiglan, vé- 
giglen, egéfzlen. ’stb.

Jegyz. Fen forog a’ Hangmértékes Vers írók között, valljon 
az illy n végű határozó fzók két n-e 1 irafsanak-é vagy tfak egy- 
gyel? Ha a ’ Hangra vigyázunk, nagyobbára Nemzetünknek fzá- 
jában ez erőfen és kettőfen hangzik. Minek okáért engedni kell 
valamit a’ Szokáínak és a’ Sokafágnak. Olly természeti hangja 
ez a’ Magyarnak, hogy Ő ezt kettőfen ejti, akár eggy n-el akár 
kettővel légyen írva. Ellenben az idegenek ez által leg inkább 
meg efmertetik magokat, mivelhogy Ők ezt a’ befzédben rend 
fzerént kettőfen nem ejtik. Láfd fellyebb XXXII. § 4. fz. és 
alább a’ Veri íráft.

ft. Némelly s végű Rávető fzóktól, m in t: képeit, örö
meit, oldalait, egyeneít. idevaló: mihelyeft. Idő fzóktól 
m in t: bizváft, fogváit, fzemlátomáít. ide v a ló : mindjárait, 
egyjáráft.

Jegyz. Ez az aft, eft végezet nagyon kiefett a’ vele éléiből, 
hanem gyanítani lehet, a’ mint Kalmár György ítél, hogy után- 
nok téve ezt ifmét úl, ül ezekből lettek az illy Ofzvefzedéft 
jelentő határozó fzók: mindeneitől, feregeftui, házaltál, né
péttől. ’stb.

A’ Névváltó fzóktól igen fókák. Illyenek mind azok, 
mellyek ezekből rakatnak öfzve: az, ez, melly, mi ’sa’t. és 
ezekkel: képpen, módon ’sa’t. mellyeket láfs a ’ magok 
jelentéfeikben XCII. §.

3. A’ közlő fzóktól, kivált a’ ván, vén, va, ve végekkel 
gyakran úgy élünk, mint határo ó fzókkal. p. o. nyilván, 
lopva, fietve, fogva, múlva ’sa’t.

A’ közlő fzóktól léfznek leginkább ezek is, mellyeknek 
Végek: lag, leg, m in t: futólag, múlólag, láthatólag, dúlő- 
leg, eggyezőleg, függőleg (: perpendiculariter:) onnan füg
gőleges : perpendicularis.
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Néha Név fzóktól is, m in t: felesleg, mellefleg, oldalaf- 
lag, újólag ’sa’t. más határozó f zó tói, m int: vifzontag.

4H Az ElÖzgetŐ ’s követgető fzóktól mind azok, mellyek 
ezekkel rakatnak öfzve:

ban, ben. alattonban, azonban, folytában, hirtelenében, 
hevenyében, különben.

felé. melly felé, be felé, ki felé, alá felé, fel felé, le felé, 
jobb felé, bal felé ’sa’t.

ig eddig, addig, ameddig, fokáig, végig, untig, vefztig, 
’stb. Iáid alább különöfön.

ra, re, erre, arra, amarra, merre, jobbra, balra, hátra, 
előre. ’stb. lásd különösön.

ról, rol alólról, élűiről, felülről, közelről, kívülről, belől- 
rö'l ’sa’t.

val, vei. éjjel, nappal, eftve (: eftvel:) reggel ’sa’t. így 
több követgető fzók is. II.

II. A’ H atározó Szók Je len te tek re  nézve.

§. XCII. Jelentéfekre nézve a’ Határozó fzók ifm ét 
különb különb félék, mert némellyek fzóllanak a’ Törté
netnek helyéről, máfok annak idejéről, némellyek a’ dolog
nak fzámát, rendét, mivoltát, nagyságát, hafonlatofságát, 
nagyobbítáfát, vagy kifsebbitéfét jelentik. Némellyek kér- 
déft, vagy arra való feleletet, erőfítéft vagy tagadáft fog
lalnak magokban.

Ez fzerént vágynak:

1. H elyhatározó fzók.

a., E ’ kérdéfre Hova, vagy Hová ? akarhova, valahova, 
fehova, máfhova, egyebüve, eggyüve, mindenüvé, tova, 
tovább, leg tovább, ide ’s tova, téstova. Ide valók: ide, oda, 
amoda, emide, hátra, mefsze, le, öfzve, viffza.
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b. E’ kérdéfre H o l? ahol, ehol, imhol, akárhol, vala
hol, néhol, fehol vagy lohol, távol.

Ezekhez közelítenek: alól, utói, utólb, leg utólb, elöl, 
belől, bellyebb, leg bellyebb, fel, felöl, felül, felly ebb, leg 
fellyebb, hátúi kívül, killyebb, leg killyebb, közel, köze
lebb leg közelebb, fzéllyel, fzéllyelebb, leg fzélyelebb.

Ide valók: itt, ott, amott, emitt, holott, akár holott, 
valaholott-, imitt amott, máfutt, mindenütt, eggyütt, egye
bütt,

Jegyz. 1. Ezen Helyben léteit jelentő fzóból itt, ott vagyon 
az a’ Végezet is, mellyel élünk némelly, kivált r végű Várótok
nak Neveik után, m int: Kolofvárott, vagy Kolofvártt. Fejérvá- 
rott, vagy Fejérvártt. Győrött, GyÖrtt, Szathmártt. ’sa’t.

2. Ezen t végezetből vágynak ezek is : helyett, vagy helytt, 
eggy helyett, eggyhellytt, fokhelyett, fok helytt, mihelytt, mihe- 
lyeft, közepett. SÖt ezen követgetŐ fzók is, mellyek mind hely
ben való léteit jelentenek: alatt, előtt, felett, megett, mellett, 
között, köríilött.

Az elfobbekhez járu lnak: Hon? itthon, otthon, itten, 
ottan, leg ottan, ben, fen, kinn.

c E’ kérdéfre Honnan? onnan, innen, amonnan, emin- 
nen, akárhonnan, valahonnan, fohonnan, vagy fehonnan, 
egyébünnen, eggyünnen, máfunnan, mindenünnen, fok- 
helyünnen, meffzünen.

Ism ét: H onnót: onnét, innét, amonnét, em innét ’sa’t.
Jegyz. hibás fzók : onnand, innend ’sa’t.
d. E’ kérdéfre: merre ? erre, arra, amarra, emerre, 

hátra, előre, jobbra, balra, akármerre, valamerre ’sa’t.
e. , E’ kérdéfre: merről ? erről, amarról, akármerről, vala- 

merről, meffziről ’sa’t.
f )  E’ kérdéfre melly felé ? bé felé, fel felé, le felé, ki 

felé, jobb felé, bal felé, akármelly felé, valamelly felé, 
minden felé, hátra felé, viffza felé, elő felé ’sa’t.
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g. E ’ kérdéfre: Mezen: ezen, azon, amazon, emezen 
’sa’t.

II. Idohatározó ízók.

a. , E ' kérdéfre H a ? (: quando obfolet. Ha adod meg 
kérőiünket? Uram! ha léfz ennek vége?:) néha, foha, 
valaha, mindenha, nóhanéha.

Ide valók: e’ moftani időt határozó izék : ma, már. 
immár, rnoít, moftan, moftanában, éppen mólt, tlak 
mólt, jelen.

Elmúlt időt határozó fzók: tegnap, tegnap előtt, ez 
előtt, minap, hajdan, minapában, hajdanában, régen, ré- 
genten, néba napján, tavaly, harmad éve, negyed éve, 
vagy harmad éha, negyed éha ’sa’t.

Jövendő időt határozó fzók: majd, holnap, holnap 
után, ez után, azután, ofztán, mindjárt, mindjárál't, azon
nal, egybe, tüftént, egyfzeribe, ízibe, minden órán, ezen
túl, vagy ezentúl, végre, végezetre, utoljára, fokára, vala- 
hára, jövendőben, idővel, még ’sa’t.

Határozatlan id ő : azonban, ottan-ottan, azonközben, 
gyakran, gyakorta, ritkán, éjjel-nappal, kéfőn ’sa’t.

b. E ' kérdéfre: H a ólta ? miólta ? azólta, reggel ólta, dél 
ólta, eftve ólta, éjtízaka ólta, tegnap ólta, eftve ólta, eggy 
nap ólta, eggy hét ólta, eggy hónap ólta, efztendö ólta, 
fok efztendok ólta, régólta ’sa’t.

Jegyz. Roffz fzóllás: azóliától ólta, egyhéttől ólta, 
’sa’t. mert nem m ondjuk: mitől ólta, hanem tfak: miólta.

c. E ' kérdéfre : mitöífogva? attól fogva, ettől fogva, 
reggeltől, déltől, éltétől fogva, efztendőtől, fzázadoktól örök
től fogva ’sa’t.

Jegyz. E’ fzó : fogva, tulajdonképpen közlő fzó, és akkor 
ezt kívánja maga elő tt: nál, nél, nyelénél fogva ’sa’t.

d. E ' kérdésre: mikor ?, akkor, ekkor, amakkor, akár
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mikor, valamikor, egykor, egyébkor, mindenkor, illyenkor, 
ollyankor, néhánykor, ollykor, némellykor, jókor, roffzkor, 
hajnalkor, viradtakor, éppen délkor, eggy órakor, két ’s 
több órakor, alkonyodáí'kor, éjfélkor ’sa’t.

Jegyz. Ezek néha ezt a’ végezetet is felvéfzik: on, akkoron, 
ekkoron ’sa’t. Ide való: korán, kéfon ’sa’t.

e., E ' kérdéfre: míg ?, meddig 1 eddig, addig, amaddig, 
fokáig, mindéltig, melly az l kihagy áfával: mindétig, az 
é helyett í-i m ondóknál: mindítig. ideig, óráig, napeftig, 
ekkoráig, eíztendeig, holtig, váltig, az l elhagyóknál: vá- 
iig, végig, virradtig, úntig, veí'ztig; (: ma közönfégefen : 
vefzteg.:)

Jegyz. 1. Ezekben a Hafonló következéftól fokát eltekertek: 
látni való, hogy mind ezek vágynak e’ követgeto fzóval: ig, 
•ujque, tenus, melly rövid i, mégis fokakat e-re változtattak, 
m in t: mindég, meddég, eddég, ’sa’t, vagy rövid e-re, m in t: 
vefzteg ezek helyett: mindig ’sa’t. Máfokban az í-t meghúzzák 
némellyek, mint alig, e’ helyett: alig. ’sa’t. Jól tfelekszi, ha ki 
a ’ hafonló következés mellett marad, míg hoHzú, mivel két 
z'-bol vagyon: miig.

2. Ezeknek gyakran utánnok tétetik e’ fzótagotfka: lan, 
len : addiglan, míglen, eddigien, holtomiglan, holtodiglan ’sa’t.

III. Szám határozó fzók.

a, E ’ kérdéfre: hányán ?, ketten, hárman, négyen, öten, 
hatan, heten, nyólczan, kilenczen, tizen, tizeneggyen, tizen- 
ketten ’sa’t. húfzan, harminczan, negyvenen, fzázan, eze- 
ren, kevefen, fokán, többen ’sa’t.

b. E ' kérdéfre: hányfzor ? mennyifzer 1 annyifzor, ennyi- 
fzer, amennyifzer, aháoyfzor, akárhányfzor, valahányfzor, 
akármennyifzer, valamennyifzer, fokfzor, egyfzer, kétí'zer, 
háromfzor, négyfzer, tizfzer, húffzor, harminczfzor, negy- 
venfzer, fzázfzor, ezerfzer, egyetlenegyfzer, eggynéhányfzor, 
többfzör, fzámtalanfzor, gyakran, gyakorta.
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IV. R endhatározó fzók.

a) E ’ kérdéfre: Hányadjzor ? előfzör, mái'odí'zor, har- 
madí'zor, negyedfzer, ötödízör, hatodízor, hetedfzer, nyól- 
czadfzor. kilenczedfzer, tizedí'zer, tizenegyedfzer, hufzadfzor, 
fzázadfzor, ezeredfzer ’sa’t.

íg y : Hányadikfzor ? máfodikfzor, harmadikfzor, negye- 
dikfzer, ötödikfzer, ötvenedikfzer ’sa’t.

b. E ' kérdéfre : Hányanként? eggyenként, kettőnként,, 
hármónként, négyenként, ötönként, hatonként, hetenként, 
hufzanként, fzázanként, ezrenként, feregenként, fejenként, 
fzálanként, fzemenként ’sa’t.

c. Ide való d kérdéfre: mint, miként? eként, aként, 
máiként, egyébként, páronként, latsanként, óránként, napon
ként éjjelenként, efztendőnként, holnaponként, hetenként 
’sa’t.

Ide v a ló : önként, alkalmafint, fzerént, a ’ fzerént, e” 
fzerént, azon fzerént. V.

V. M ivóltot, minémtiféget, módot határozók.

a. E ' kérdéfre: Miképpen? ekképpen, akképpen, azon- 
képpen, ezenképpen, akármiképpen, valamiképpen, egy
képpen, egyébképen, fokképpen, másképpen, femmiképpen, 
mindenképpen, voltaképpen, valahányképpen, annyiképpen, 
akárhogyképpen, elegendőképpen, kiváltképpen, főképpen, 
hafonlóképpen, ellenkezőképpen, állandóképpen, belíőképpen, 
küllőképpen.

b. , E ' kérdéfre: Hogy? Hogyan? úgy, így, akárhogy, 
valahogy, sohogyfem, akárhogyan, valahogyan, imigy-amúgy.

c) E ’ kérdéfre: Mimódon? azonmódon, illyenmódon, 
femmi módon, mindenmódon, akármi módon, valami 
módon.
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VI. H afon lítáft határozó fzók.

Ekképpen, akképpen, fzinte, ízintén, a ’ í'zerént, azon, 
ízerént, m int eggy, inkább, leg inkább, többnyire, leg 
többnyire, fzinteúgy, úgy ízinte, nem kevéfbé, nem kü
lönben, eggyaránt, ellenben ’sa’t.

VII. N agyobbitáft vagy kifsebbitéft ha tá rozó  fzók.

Igen, mellv igen, olly igen, felette igen, felettébb, tely- 
lyefséggel, nagyon, igen nagyon, óppeni'éggel, jobbadán,, 
nagyobbadán, jobbára, nagyobbára, nagy réfzént, több
nyire ’sa’t.

VIII. K ifsebbitéft, vagy m eg-fzorítáft határozó  fzók.

Kevéfsé, kevéfbé, leg alább, kitfinybe, alig, tfak alig, 
valamennyire, tfak nem, röviden, fummáfon, eggy fűm má
ban, tfak, különben, főt, halkai, lafsatfkán, jobbatfkán, 
egyéb aránt, tfakugyan, ngyantfak. máiként, egyébként.

IX. S urge té ft határozó fzók.

No, nofza, rajta, frifsen, gyorfan, egyfzerre, eggy fziv- 
vel-lólekkel, egyfzerfmind, fzaporán, fietve, fietféggel, aló.

X. Ú jra kezdéft határozó fzók.

Ifmét, ifmétlen, megint, meg meg, újra, újonnan, to
vább, továbbá, vifzont, vifzontag, újólag, viffza, ofztán.

XI. Kérdéft határozó  fzók.

Miért, mi okon. mint, mi képpen, mi módon, mi formán, 
hogy hogy, hogyan, mit, mi dolog? hogyne, ugye, mennyi 
mi végre, mennyire, hogy, vallyon, hát, nem-e, nemde- 
nem, igazé? ’sa't. Iáid minden fzámokban a’ kérdéfeket..
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XII. ErŐfítéft határozó fzók.

Bizony, úgy, bizonyára, kétfég kívül, kétfég nélkül, igen, 
igenis, bizonnyal, bizonyofon, éppen, valófággal, éppen- 
íéggel, igazán, tudni illik, tellyefséggel, minden bizonnyal, 
valóban, nyilvánfággal, úgyám, helyefen, terméfzettel, ízük- 
fégefképpen.

XIII. T agadáft határozó  fzók.

Nem, éppen nem, tellyefséggel nem, femmiképpen nem, 
fern, foha, foha fém, hamifsan, nem igen, nem még, még 
fém, azért fém, híjába, lehetetlen, hafzontalan ’sa't.

XIV. K ételkedéft ha tá rozó  fzók.

Talám, tám, nétalám, nétalámtán, vallyon, nehogy 
:nyilván.

XV. Öfzvefzedéft ha tá rozó  fzók.

Eggyütt, eggyfzerfmind, öfzveféggel, mind öfzve, feregef- 
tul, népeftűl, gyermekeftül, házaftúl, pároftúl, mindeneftűl, 
apróftul-tfeprőftűl, ’sa’t. és minden illyen végezetek. Láfd 
fellyebb XCI. §.

XVI. K ettŐ ztetett H atározó  fzók.

a., A’ mellyek magokban változhatatlanúl kettoztetőd- 
nek, m in t: elébb elébb, lafsan lafsan, jobban jobban, 
inkább inkább, közbe közbe, ottan ottan, tovább tovább.

Ide valók a’ BendelŐ fzámok: ketten ketten, hárman 
hárman, négyen négyen, öten öten, hatan hatan, ’sa’t. 
tízen tízen, húfzan húfzan, fzázan fzázan, ezeren ezeren, főt 
m aga az eggy fzám is: eggyen eggyen.
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b., a’ mellyek változáfsal kettőztetodnek, m in t: firól 
fira, napról napra, ízóról ízóra, házról házra, többről többre* 
efztendőről efztendőre, végről végre, ízerént ízerte, réges- 
régen, elébb tovább, tél túl, hova tovább, örökkön örökké, 
ide ’s tova, félig meddig, fel ’s alá, éjjel nappal, kívül 
belől, helyből helybe, úton útfélen, öfzve viffza, hébe hóba* 
hébe korba, végtől végig ’sa’t.

A’ Határozó ízóknak Hafonlítáfok: tova, tovább, leg 
tovább, belől, bellyebb, leg bellyebb, fel, fellyebb, leg fellyebb,. 
kívül, killyebb, leg killyebb, külön, különb, leg különb- 
(: melly két végfő Rávető fzó:) utói, utólb, leg utólb.

XIY. Réíz. Az elozgető és Követgeto fzókról.

§. XCIII. A z Elozgető és követgeto fzók a’ befzédnek olly 
hajthatatlan réfzei, mellyek más fzóknak eleikbe, vagy után- 
nok Jzoktak tétetni, a'végre, hogy vagy azoknak jelentéjeiket 
neveljék, vagy valamelly környulálláfokat világofítfák. Ezen 
rendbélí fzók tehát két félék, úgym int: Elozgető fzók, mely- 
lyek az idő fzóknak elejekbe tétetnek és követgeto fzók, mely- 
lyek a’ Név fzókat mindenkor követik.

Jegyz. Más Nyelvekben ezek tfak Elozgető fzóknak (Praepo- 
fitio) mondatnak, mivel azon nyelvekben a’ fzóknak mindenkor 
elejekbe tétetnek és azokat meg előzik.

De a’ magyar nyelvben mái képpen vagyon a’ dolog, mert 
ebben némely Elozgető fzók az Idő fzóknak ugyan elejekbe té
tetnek, de a’ Névváltó és Név fzóknak mind az e’ félék minden
kor utánnok tétetnek, főt velek egybekaptfoltatván, minteggy 
eggy fzóvá válnak. Ezen az okon mind a’ két nevezetet fzük- 
fég meg tartani, minthogy azok az idő fzókat meg előzik, ezek 
pedig a’ Név fzókat követik.

§. XCIY. Azon Elozgető fzók mellyek az idő fzóknak 
elejekbe tétetvén, velek öfzvetett idő fzókat formálnak, az Ő
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betű rendjek fzerént kiváltképpen ezek: (:Iáid fellyebb is 
LXX. §.:)

Alá, infra, Jub előtte prae, ante 'külön Je feorfim  
A la tt, Jubtus, fupter fe l, ad le, de
Alól, ab infra, de- felé, verfus meg, ad, per

Jubtus
Altai, trans, per felett, super mellé, ad
bé vagy be, intra, felü l, supra mellette, ad

intro
belé, intra, intro hátra, re oda, ad, trans
benn vagy benne, in, hozzá, ad öjzve, con

intus
eggybc, una, cum, ki, ex rajta, super, in

con
eggyütt, una, Jimul kívül, praeter, extra reá, ad, in  
el, de, a környül, circum széllyel, dis
elé vagy elő, pro ad körül, circum utánna, pojt
eleibe, prae, ante közben, inter utói, post
ellene, adverjus, con- közte, v. közötte, inter vissza, re, retro 

tra
elöl, prae, ante, közzé, inter, 

coram
Jegyz. 1. Ezen ElŐzgetŐ ízók nem mindnyájan Követgeto 

ízók is egyfzerfmind, m ert:
a., Ezek: el, meg, olly ízók, mellyeknek magokban értel

mek nintfen, hanem az idő ízókhoz adatván, azoknak értelme
ket nevelik. Nevezetefen el helyből helybe mozdítáft vagy moz- 
dúláít téízen. Meg öregbítőit, igyekezetét, tellyeíítéít jelent.

ß. Benne, egybe, eleibe, ellene, előtte, felette, hozzá, közbe, 
vagy közben, közte vagy közötte, mellette, utánna követgeto 
ízók ugyan ; de azoknak nem töríökök, hanem vagy a’ Név
váltó ízóknak harmadik ízemélyjekkel, vagy más követgeto ízó
val egybe köttetett izók.
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2öt Ezen Elozgeto ízók is nem tartják meg mindenkor az 
«101 léteit, mert mindjárt a’ Parantfoló módban és némelly 
Rakoígatáíokbau is az idő ízóknak utánnok tétetnek; mint : 
hozd-ki, tfelekedd-meg, add-által. ’sa’t. Láíd bővebben a’ ízó- 
rakoíg. XXXVII §.

3. Hajdan ízokáíban volt azon eggy idő ízónak eleibe két 
elozgeto ízókat is tenni, m int: el bé-mégyek, el-ki, el-fel ’sa’t. de 
ma ez nints többé ízokáíban.

§. XCY. A’ valóíágos követgetö ízók azok, a’ mellyek 
mind a ’ fzemélyes Névváltó ízóknak Ragafztékjaikat utói 
véfzik fel, mind a’ Név fzókat mindenkor követik, és nem 
•előzik. Ezek iímét két félék, úgy m in t: Elválhatok és 
Elválhatatlanok.

Elválható követgetö fzók azok, mellyek magokban külö- 
nöíen vétetvén is jelentő és érthető fzók, a Név ízóknak is 
meg fzakafztva tétetnek utánnok, és vélek eggy ízóvá nem 
léíznek, fém magánhangzói okát nem változtatják. Illyenek 
« ’ következők.

Alá, infra, juh 
Alatt, subtus, fubter 
A lól, abinfra, de fubtus 
Altai, trans, per 
Aránt vagy eránt: erga, e 

regione
belé, intra, intro
benn, vagy benne, in, intus
belől, ab, in, e.
■ellen, contra, adverfus e 

regione
elő, ante, prae 
előtt, ante, coram 
elöl, a coram

felé, verfus, verfuni 
felett, fuper 
felöl, averfus 
helyett, loco 
kívül, praeter, extra, 
körül v. körülött, circa, cir

cum.
közepeit, in medio 
közzé, intra, intro 
között, inter 
közzül, ex, ab, de. 
megé, pone 
megett, pone 
megül, a pone
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mellé, ad iuxta, ad latus 
mellett, juxta, fecundum, pe

nes
mellől, a iuxta 
mia' v. miatt, propter, ob, 

pro
rajta, in super 
reá, ad 
után, poft 
formán, inftar 
gyanánt, inftar 
1> éppen, inftar, ut 
módon, inftar

módra, inftar 
múlva, poft 
nélkül, fine 
ölta, a, ab
fzerént, juxta, fecundum 
táján, circa, circiter 
fogva, tenus 
innen, cis
képeft, ratione, comparate 
kerefztúl, trans 
közel, prope
nézve, ratione, respectu, 
túl, citra, trans.

Az Elválhatatlan KövetgetŐ fzók oily eggytagú fzótfkák, 
mellyekkel önnön magokban nem élhetünk, hanemha Név
váltó vagy Név fzókhoz foglalva, mellyekkel ezek eggy fzókká 
válnak és többnyire magánhangzójukat is ahoz fzabják, 
ugyan azért a’ tárfas hangok ízerént majd mind kettófök. 
Minthogy ezeknek nagy közöfiiléfek vagyon eggymáísal: 
elébb ezeket is elő adjuk, azután fogunk a’ velek éléiről 
ízóliani. Illyenek te h á t:

An, en, on, ön, ün, fuper, ért, propter, ob 
ad, in.

ba, be, in Accusativ. 
ban, ben, in Ablativ, 
ból, bői, ex, ab, de, in, 
nál, nél apud. 
ról, rol, de, fuper, ab.

hoz hez, ad. 
ig, tenus, usque, 
ként, iuxta, fecundum, 
ra, re, ad, J'upra, verfus. 
tói, tol, a, ab, abs.

vé, vé, in, válájt vagy általváltozáft téfzen, val, vei cím.
Mind a’ két rendbélieket öfzvekötjük a’ Személyes Név

váltó fzóknak Eagafztékjaikkal, és minden Név fzókkal, de 
némelly különbféggel.
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§. XCVI. A’ követgetö ízók is a’ Névváltó ízóknak 
Eagafztékjaikkal eggyefűlnek, a’ fellyebb (: LXI. ’s et
től §.:) előadott Regulák és a’ tárías hangok fzerént. Az 
Elválható követgetö ízók közzűl ezek véízik fel a ’ Ragafz- 
tékokat: úgym in t:

Egyesszám.

E n  alám, Te alád, Ö alája  
É n  alattam, Te alattad, o alatta.
É n  alólam, Te alólad, Ö alóla.
É n  általam, Te általad, Ö általa.
É n  erántam, Te erántad, '6 eránta.
É n  belém, Te beléd, Ö beléje.
É n  bennem, Te benned, Ö benne.
É n  belőlem, Te belőled, Ö belőle.
É n  ellenem, Te ellened, Ö ellene.
É n  élőm, Te előd, Ő elője v. eleje.
É n  előttem, Te előtted, Ő előtte.
É n  előlem, Te előled, Ö előle. 
jÉn felém, Te feléd, Ő feléje.
É n  felettem, Te feletted, Ö felette.
É n  felőlem, Te felőled, Ö felőle.
É n  helyettem, Te helyetted, Ő helyette.
E n  kívülem, Te kívüled, Ö kívüle.
É n  körülem, Te körüled, Ö köriíle.
É n  környülem, Te környüled, Ö környüle.
É n  közepettem, Te közepetted, Ő közepette.
E n  közzém, Te közzéd, Ö közzéje.
É n  közöttem, Te közötted, Ö közötte.
É n  közzülem, Te közzüled, Ö közziíle.
É n  megém, Te megéd, Ö megéje.
É n  megettem, Te megetted, Ö megette.
É n  megülem, Te megüled, Ö megúle.

Földi: Magyar Nyelvkönyv. 15
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É n  mellém. Te melléd, u melléje.
É n  mellettem, Te melletted, Ő mellette.
E n  mellőlem, Te mellőled, Ö mellőle.
É n  miattam, Te miattad, Ő miatta.
É n  rajtam, Te rajtad, Ő rajta.
É n  reám, Te reád, Ö reája.
É n  utánnam, Te utánnad, Ö utánna.

Töbesszám.

M i alánk, T i alátok, Ö alájok.
M i alattunk, T i alattatok, Ö alattok.
M i alólunk, T i alólatok, Ő alólok.
M i általunk, T i általatok, Ö általok.
M i erántunk, T i erántatok, Ö erántok.
M i belénk, T i belétek, Ő beléjek.
M i bennünk, T i bennetek, ö bennek.
M i belőlünk, T i belőletek, Ö belölök.
M i ellenünk, T i ellenetek, Ö ellenek.
M i élőnk, T i élőtök, Ö előjök vagy elejek.
M i előttünk, T i előttetek, Ö elüttök.
M i előlünk, T i előletek, Ő elölök.
M i felénk, T i felétek, Ö feléjek.
M i felettünk, T i felettetek, Ö felettek.
M i felölünk, T i felőletek, o felölök.
M i helyettünk, T i helyettetek, Ő helyettek.
M i kívülünk, T i kívületek, Ö kivülök vagy: én kí- 

vűlöttem ’sa't.
M i körülünk, T i körületek, Ő körülök vagy: én kö

rülöttem ’sa't.
M i környúlünk, T i környúletek, Ő környűlök vagy 

én környűlöttem ’sa’t,
M i közepettünk, T i közepettetek, Ö közepeitek.
M i közzénk, T i közzétek, Ő közzéjek.



M AGY AH NYELVKÖNYV. 227

M i közöttünk, Ti közöttetek, Ó közöttük.
M i közzúlűnk, T i közzuletek, Ö közzűlök.
M i megérik, T i megétek, u megégek.
M i megettünk, Ti megettetek, Ö megettek.
M i megülünk, T i megilletek, Ö megülök.
M i mellénk, T i mellétek, Ö melléjek.
M i mellettünk, T i mellettetek, o mellettek.
Mi mellőlünk, T i mellőletek, o mellölök.
M i miattunk, T i miattatok, Ö miatt ok.
Mi rajtunk, Ti rajtatok, Ö rajtok.
Mi, reánk, T i reátok, Ö reájok.
Mi utánnunk, T i utánnatok, Ö utánnok.

Jegyz. 1. A’ többek az Elválhatok közzül a’ Bagafztékokkal 
nem eggyefiílnek és vagy nem is köttetnek a’ fzemélyes Név
váltó fzókhoz, vagy ha azokat felvéfzik is, más követgeto fzók- 
kal íegíttetnek, m in t: nélkül, én nálam nélkül, te nálad nélkül, 
Ó nála nélkül, mi nálunk nélkül, ti nálatok nélkül, o nálok 
nélkül. Innen. Én rajtam innen, te rajtad innen, o rajta innen, 
mi rajtunk innen, ti rajtatok innen, o rajtok innen. Képeft 
Én hozzám képeit, te hozzád képeit, 6 hozzá képeit; mi hoz
zánk képeit, ti hozzátok képeit, Ö hozzájok képeit. Én rajtam 
kerefztül, te rajtad kereiztül, o rajta kereiztül; mi rajtunk 
kereiztül, ti rajtatok kereiztül, Ő rajtok kereiztül. így én hoz
zám közel, Én reám nézve, Én rajtam túl. ’stb. És némellyek 
ezek közziil elöl is lehetnek, m int: innen rajtam, kereiztül 
rajtam, közel hozzám, túl rajtam.

A' követgeto izókhoz ízámláltatnak mind azonáltal a’ Név 
ízókkal való öízveköttetéíekért. Láíd alább.

2. Ezek a’ Bagaíztékok a’ Czikkely ízót íoha íem véízik fel, 
de a’ Névváltó fzóknak fzemélyjeik gyakran elmaradhatnak, 
m in t: alám, alattam, erántam, belénk, ellenetek, elüttök, 'sa’t.

3. A’ 3ik fzemélynek ez a’ végezete az eggyes ízámban ja, 
je  gyakran elmaradhat, m int: alá, belé, felé, közzé, megé, mellé, 
reá, noha tellyefen ezzel volna ja, je, m int: alája ’sa’t.

15*
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4. Ezek a’ Ragafztékok nem is ejtegettetnek íemmi eleteken 
a’ Név fzó módjára, kivévén ezt: bennünk, bennetek. Mellyeknek 
4,ik vagy vádoló eletekkel bennünket, benneteket, úgy élünk, m int: 
minket, titeket.

5. Ezekben: alo'Zam, felőlem, előlem, belőlem, kívwlem, kö
rmiem, környií'lem, közzwlem, mellőlem, az l fzeretok az utolfó 
Z,-1 meg kettoztetik, de nem fzükféges. Láfd fellyebb X X X II. § 
3. Jz. ő.

6. Megé, megett, megül több fzemélyekben meg avult és 
nem igen van fzokáfban. holott minden fzemélyeket felvéfzen.

§. XCVII. A’ Név fzók után tételekben ezen Elválható 
követgeto fzóknak, igen kevés különbfég vagyon, úgym int:

1. Nevező Eletet kíván maga előtt, mind az Eggyes, 
mind a ’ Többes fzámban ez a’ 36: alá, alatt, alól, által, 
eránt, ellen, előtt, elől, felé, felett, felől, helyett, körül, 
környűi, közzé, közepett, között, közzúl, megé, megett, 
megűl, mellé, mellett, mellől, miatt, után. Formán, gyanánt, 
képpen, módon, múlva, nélkül, ólta, fzerént, táján, m int 
p. o. Az ég alá, az cg alatt, az ég alól, az ember eránt, 
az ember által, az ember ellen, a’ Nép előtt, a ’ tűz elől, 
a’ tűz felé, a’ tűz felett, a’ vizek felől, a’ vizek helyett, 
a’ vizek körűi, a’ város környűi, a ’ fereg közzé, a fereg 
között, a’ fereg közzúl, a’ ház megé, a’ ház megett, a’ 
ház megűl, a’ fal mellé, a’ fal mellett, a’ fal mellől, a’ 
pénz miatt, a’ pénz után, Yitéz formán, ló gyanánt, 
vitéz képpen, vitéz módon, vitéz módra, efztendő múlva, 
éfz nélkül, fok idő ólta, irás fzerént, az erdő táján, tavafz 
táján ’sa’t.

Jegyz. 1. környül, környülött, körülött, helyett igen tfak 
ezzel élünk: körűi, közepett helyett: középen, a’ ház középen.

2. Formán, képpen, módon néha eggy fzóvá válnak, mint 
a’ határozó fzókban.

3. Módra néha Ragafztékot véfzen fel, m int: bús bika 
módjára, ’sa’t.
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4. Múlva, ólta, tfak időről mondatik. táján leginkább Hely- 
légekről, időről, vagy akármelly nevezetes helyről.

5. A’ Czikkelyizó ott légyen e vagy ne légyen, azt a belzéd 
határozza meg p. o. étel előtt jött, az étel elől fatott-el.

2e| A’ 3ik Izemélynek Eagaíztékjával mind azonáltal 
majd mind ezek felvehetnek Adó esetet is. p. o. A’ fának 
alája, alatta, alóla, a’ víznek ellene, az embernek előtte, 
a ’ lónak előle, a’ háznak közepette. A’ Királynak alatta, 
az Ellenfégnek feléje, ’sa’t. És illyenkor elől is lehet a’ 
követgeto fzó, m in t: előtte az ellenfégnek. ’sa’t. Sőt a’ 
több fzemélyek is felvehetik ugyan ezen adó efetet, némelly 
világofítáfokban, m in t : utánnam vagyon nékem. Nintfenek 
Ők néktek alattatok, ’sa’t.

3. Ez a’ 9. belől, kívül, fogva, innen, képejt, kerejztul, 
közel, nézve, túl, a ’ Név fzókat egyenefen magokhoz nem 
véfzik, hanemha előre más követgeto l'zókkal fegíttetnek az 
Elválhatatlanok közzül. nevezetefen:

a., E z  az ö t : b e lő l, k ívü l, k ere sz tü l, inn en , tú l az el- 
válhatatlanok közzül ezeket kívánja maga elolt: an, en, on, 
ön, ün, ’sa’t. p. o. Ä  Házon belől, a kerten kívül, az erdőn 
keresztül, a’ Tijzán innen, a Dunán túl. Ezek a’ Határozó 
fzókból lett eredeteket és ugyantfak Határozó jelentéfeket 
árulják el. Illyen ez is néha álta l, mint a' Várojon által ’s á t .

ß. F ogva , midőn követgeto fzó, ezt kívánja maga előtt: 
nál, nél, mint: fülénél fogva. Midőn pedig időt határoz, 
tó i, to l, mint: ez naptól fogva, reggeltől fogva. ’sa’t. láfd 
fe lly  ebb.

’(., k ép eft, k özel ezt kívánják magok előtt: h oz, hez, 
mint az időhöz képejt, a’ toronyhoz közel.

5., N ézve, ezt kívánja maga előtt ra, re, vagy a’ 
Jzemélyekbcn reám, m int: reám nézve, erre nézve, arra 
nézve, az ellenjégre nézve ’sát. Jegyz. fzükfégtelen e' közzé 
a ’ való, reám való nézve, erre-való nézve ’sa’t. láijd Szó- 
rakojg.
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4. Belé, benn, elő, rajta, reá. Név fzók után nem tétet
nek, hanem a’ bele helyett, ba. be: ben helyett: ban, ben; 
vagy ezek meg kettőztetödnek, m in t: a’ hordóba belé, a’ 
’sákba, A’ Házban benn vagyon ’sa’t.

Úgy e’ he lyett: reá, ra, re, tétetik, m in t: az Istenre, 
a’ királyra. E helyett: rajta, an, en, ön, ün ’sa’t, mint a’ 
fán, a’ tornyon, a ’ tűzön. ElÖ helyett eleibe. Sót az Elő, 
ha a’ Névváltó fzóknak Bagafztékjaikkal eggyütt van is, 
mégis felveheti ’s gyakran felvéfzi e’ követgetö fz ó t: be, 
m in t: elumbe, vagy elérnbe, elődbe, vagy elédbe, elébe, 
vagy eleibe. T. eleinkbe, vagy élénkbe, élőtökbe vagy ele
tekbe, elojökbe, vagy eleikbe, mellyet a’ Tudatlanabbak 
közzűl igen fokán meg nem tartanak, hanem a’ Bagafzté- 
kokat, ezen követgetö fzó után rakják: be, m in t : elébem, 
elébed, elébe, elébünk, elébetek, elébek, vagy elejbek. ’sa’t ;  
így bánnak ezzel i s : Közibem, közibed, közibe; közibünk 
’sa’t. e’ helyett: Közömbe, közödbe, közébe, közünkbe, vagy 
közinkbe, közitekbe, közikbe.

Ez a’ Nyelv tulajdonfágainak fzertelen és tudatlan 
tfúfos felforgatáfok. dífztelen fzóllás és fzórontás.

§. XCVIII. I. Az Elválhatatlan követgetö fzók közzűl 
is némellyek azon módon eggyefúlnek a’ Eagafztékokkal. 
Illyenek:

E n  bennem, Te benned, Ö benne.
É n  értem, vagy Érettem, Te érted, Ö érte.
E n  hozzám, Te hozzád, Ö hozzája.
E n  nálam, Te nálad, Ö nála.
É n  rám, Te rád, Ö rá, vagy rája.
É n  rólam, Te rólad, Ö róla.
É n  tőlem, Te tőled, o tóle.
E n  velem, Te veled, o vele.
M i bennünk, T i bennetek, o bennek, ( :melly eggy 

az Elválhatóval.:)
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M i értünk, T i értetek, Ö értek, vagy érettek.
M i hozzánk, T i hozzátok, Ö hozzájok.
M i nálunk, T i  nálatok, Ö nálok.
M i ránk, T i rátok, Ö rájok.
M i rólunk, T i rólatok, Ó rólok.
M i tőlünk, T i tőletek, Ö tolók.
M i velünk, T i veletek, Ő velek.

Jegyz. a. A’ mellyek közönfégefen mondattak az Elválha
tóknak Eagafztékjaikról, azok ide is tartoznak.

ß. Ezekben is : róZam, tőlem, náZam, veZem, az Z-t némellyek 
kettoztetve meg billegtetik ; de nem fzükleges (:láfd XCVII. §. 5.:).

•{., An, en, ön, ön, ün, ba, be, bál, hol, ig, ként, vá, vé nem 
vétzik fel a’ Ragafztékokat.

II. A’ Névfzókat pedig mind ezen rendbeliek a’ Ne
vezd eletben véízik fel, és azokkal elválhatatlanúl eggye- 
fúlnek, m int szinte a’ Név fzók ejtegetéfekben előadott eletek, 
a’ honnan ugyanazon törvényeket is tartják t. i. a’ rövid a, 
e végeket a’ Névfzókban megholfzabbítják, és a ’ tárfas 
hangok fzerént követik a’ Név fzókat, ezeken kivűl: ért, ig, 
ként, mellyek minden hangú fzókban eggy formán m arad
nak. p. o. az Almán, az elmén, a’ fegyveren, a ’jófzágon, 
a’ mezőn, a’ falun, a ’ hajón, a’ betűn. A’ Templomba, 
a ’ Mennybe, a’ Templomban, a’ Mennyben, a’ várból, az 
égből, a ’ bűnért, fűhöz,-fához, lábig, térdig. Szent Pálként. 
A’ Tanátfnál, a’ Felfégnél, az orízágra, a’ közfégre, a’ 
határról, az erdőről, a’ világtól, az ördögtől, orczával, elmé
vel, haraggal, örömmel, bikává, medvévé, Prókátorrá, 
pappá ’sa’t.

Jegyz. 1. Noha ezeknek olly jelentéfeik, mellyekkel Ő ma
gokban éljünk, nintfenek: olly tulajdon mind azonáltal és min
denkori az Ő értelmek, hogy valamelly fzóhoz köttetvén, min
denkor azon eggy fzembetűnő jelentéit tartanak és könnyen 
meg érthetők.
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2. Az an, en, on, ön, ün és ban, ben fzóvégek miképpen 
hangzanak, lájd fellyebb X X X II. §. és a' Vers Írás.

3. Ezen követgeto ízók ha, be és ban, ben értelmekre nézve 
egéfzen meg különböztetett igék. Ba, be, helyből helybe mozdí- 
táít vagy által tételt jelent, mellyet a’ Deákok ezen elozgeto 
ízóval in, de mindenkor 4ik vagy vádoló efettel téíznek ki. 
In urbem a’ váróiba, in jilvam, az erdőbe. Ban, ben pedig 
mindenkor helyben léteit vagy állapodéit és nyugváít téízen, 
mellyet a’ Deákok iimét ezen Elozgeto ízóval téíznek ki in, 
de mindenkor 6ik vagy ElvóvŐ eíettel, in urbe a’ váróiban, in 
fiivá  az erdőben.

Ezen különbíéget ugyan fém Népeink ma mindnyájan meg 
nem tartják, íem írott könyveinkben mindenek jól reá nem 
figyelmeztenek ’s nem figyelmeznek. De ha a’ fzólláfoknak jó 
megkülönböztetéíek a’ Nyelvnek világoíságára, ékefségére ’s 
ditfofégére fokát téízen: erre is fzorgalmatos gondot tartani 
igen kívánatos dolog volna. Verííróink voltának leg inkább, 
kik a’ Páros hangzáíokért ezen jó és fzóp különbíéget öfzve- 
zavarták és másoknak is az ezzel nem gondoláira tágas kaput 
nyitottanak. Ma a’ Nyelv terméfzeti tulajdonfágában jártafab- 
bak ’s vigyázóbbak ezt is igen kezdik lábra állítani, és okoson 
is. Lá/d fzárak. XLV. §.

Ezt az eggyet adom még hozzá, hogyha néha a’ ban, ben 
helyett megrövidítve tíak ezt tóízik: ba, be, az még tíak tiir- 
hetobb; de ha a’ ba’ be’ helyett ezt téfzik ban, ben, elfzenved- 
hetetlen és füleket hafogat. Lá/d Ki nyertes 36., 89. lev.

4. Ez elválhatatlan követgeto fzók között ként, nem ízinte 
ollyan közönféges, mint a többek, nem is mindenkor Nevező 
eíettel tétetik öízve; de tíak ugyan kimutatják eléggé, ezekkel 
eggyezo terméízetót ezen fzók: e' ként, a’ ként, miként, atyád
ként, ama mondáfaként ’sa’t.

Különben ha gyakorta an, en, on, ön követkegeto fzókat 
véfzen is maga elébe: ugyantfak ezek ízerént a’ Név ízókkal 
eggyé válik, m int: óránként, házanként ’sa’t. Noha Kalmár 
György ezt is így akarja: órákként, házakként, t. i. a’ többes 
fzám Nevező efetóvel.
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5. Nál, nél helyben léteit jelent és azt téfzi, a’ mit a’ Deák 
apud. EolTzúl élnek hát vele nómelly helyeken e’ helyett: hoz, 
hez, ad, helyből helybe menetelt akarván jelenteni m int: a’ Pap
nál megyek e’ helyett a’ Paphoz megyek ’sa’t. Erről az is meg
jegyzése méltó, hogy a’ hafonlító graditíok mellett még egy- 
fzer maga után felvéfzi a’ Nál-1, mint: jobb nálamnál, nálad- 
nál, nálánál ’sa’t. Noha amúgy is elégféges értelme vagyon.

6. Ezekben: vá, vé, val, vei a’ kedvefebb ízóllás végett a’ v 
az Őket megelőző máfsalhangzóra változik, m in t: Pappá, vezérré, 
haraggal örömmel, még pedig állhatatoíbn és illetlen kitenni 
így haragnak ’sa’t. Velem, veled, vele ’sa’t. és vélem, véled, 
véle ’sa’t. orízágfzerte egyaránt jár, hoíTzú vagy rövid magán
hangzóval.

X V . Réfz. A ’ F űzögető fzó k ró l.

§, XCIX. A’ Fűzögető vagy OfzvekötŐ fzók olly hajtha
tatlan réfzei a’ befzédnek, mellyek által m ind a’ magános 
ízókat, mind pedig az egéfz mondátokat vagy fzólláfokat 
mint eggy öízvefűzzük és egybe kaptíoljuk (: ezért lehetne 
SzókaptJ oknak, vagy kaptíoló fzóknak is nevezni:) p. o. A’ 
menny és fold elm úlnak; de az én befzédeim el nem 
múlnak.

Ezek az Ő jelentetekre nézve ofztatnak különb különb 
félékre, úgym in t:

1. EgybefűzŐ k (-.Copulativae:), és, is, ’s, meg, ifmét, 
mind mind, majd majd, hol hol, moft majd.

2. M eg v á la sz tó k  (: D is iu n ctiv a e:), vagy vagy, akár 
akár, avagy.

3. F e lté te lt  je len tők  (: C onditionales :). Ha, hanemha, 
hatfak, hatjak ugyan, haugyan, hogyha, ha pedig, mégis.

4. E llen k ez te tek  (: A d v e r f a t i v a e H e talám, úgyde, ■ 
pedig, hij'zem, holott, ellenben, mind azonáltal, mind azál
tal, hanem, egyéb aránt, különben, mégis, c felett, ennek f e 
lette, májként, vifzont, vijzontag.
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5. M egengedÖk (: C onceísivse :), bár, bár is, bátor, ám 
bár, ámbátor, jóllehet, noha, mintha, ha jzinte, ha-is, mégis, 
maga, tfak ugyan, ugyantjak, mind azonáltal, tehát, ugyan.

6. O kot je len tő k  (: C a u s a le s :), annak okáért, azért, arra  
nézve, mert, mivel, mivelhogy, minthogy, tehát, a’ Jzerént, 
következendoképpen, annál inkább, annyival inkább, ugyanis.

7. K övetk eztető k , a v a g y  F o ly ta tó k  (: C oníecutivae, 
C on tin u ativas :), minekutánna, minthogy, azonban, azonköz- 
ben, mig, addig, tovább, Jzűntelen, mindenkor, még, és még, 
midőn,

8. B éh o zá ft je le n tő k  (: I lla tiv a e:). Annakokáért, azért, 
ezért, hát, hahát, tehát, ha tehát, minek okáért, ezen az  
okon, ilyenképpen, ilyeténképpen, ezen módon, azon módon, 
fzinte úgy, Jzintén úgy, ahoz képpejt, annál fogva, ennél 
fogva, é  Jzerént, a Jzerént, azon Jzerént, azért is, lám.
- 9. M utatók, v a g y  P é ld á t adók (: P arad igm aticae:),
tudni illik, mint, úgymint, azaz, példának okáért, hogy m ár.

10. K irekefztők  (: E xclu fiv a e:), Jem Je, nem is, Jem pe
dig, éppen nem, ezenkívül.

11. H afon lítók  (: C om parativae:). Mint, miként, m ikép
pen, valamiképpen, úgy, Jzintén úgy, nem különben, hajonló- 
képpen, a’ Jzerént, ezenképpen, így.

12. K érdők (Interrogativae). Hát, hátha, e, vagy: é, 
vallyon, úgy-e, vajmi, vajki.

Jegyz. Ezen három réízei a’ Beízédnek, úgymint a’ Hatá- 
rozófzók, az Elozgeto vagy Követgeto ízók és a’ Fiizögeto ízók 
úgy öízve vágynak minden Nyelvekben kevergetve, hogy azokat 
meg különböztetni nem kevés baj. Ennek eggyik oka a’ minden 
Nyelvnek maga tulajdon terméízete és fzokáía, melly ízerént, 

• á  mi eggynél határozó ízó, máinál fúzögető, harmadiknál eloz- 
geto ’sa’t. így mi ezen Fúzögető ízókban találunk ollyakat, 
mellyek már a’ Határozó izókban elő adattak. Sokak iímét közök 
a’ Határozó és Követgeto ízókkal (: Iáid fellyebb ízéllyel:), de
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a’ fzokás és a’ véle élés, a’ Nyelv fzabadfága ízerént okozzák, 
hogy itten is említteísenek. Más oka továbbá az illy ke verge tét
nek eggy Nyelv könyvnek más Nyelv könyvből való iráfa,. 
mellyel fok általírók igen fokakat öfzve elegyítenek.

X Y I. Réfz. A ’ k özb evetö  fzók ró l.

§. C. A’ közbevetö fzók a’ befzédnek olly hajthatatlan 
réfzei, mellyek valamelly kiváltképpen való, elmebeli meg; 
indúláft jelentenek. A’ m int az indúlatok különb különb 
félék: úgy ezek is az indúlatokhoz képpeft fok Nyelvek
ben fok félék; de a’ mi Nyelvünkben igen kevefen talál
tatnak, úgym int:

1. Panafzkodók:
ah, óh, ja j, héj héj, óh óh, haj haj, kár,

2. Óhajtók.
Bár, bártfak, vajha, héjha, óhha!

3. S ü rg ető k , vagy  N ógatók .
no, nono, nofza, rajta, bízváfi, frifsen, notfak, aló, aló 
rajta, uttfzu rajta, neki!

4. Ö rvendezŐk:
éj, haj, uttfzu, ujju, hájjá, hujja, hohó.

5. Utáltatok.
Pih, piha, püh, aha, ehe!

6. Hallgattatok:
tfitt, haliga, pfz, fti.

7. T fudálkozók, d itférok, nagyítók , k itfin y itő k  va g y  
u tá lta to k .

be, vajmi, vajki, melly, m int: melly fzép, melly rút, és néha; 
de, de nagy,! de jó , ! de fzép, ennye, ennye be lohó.
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8. M utatók:
la, lám, ne, ni, bezzeg.!

9. E llen zők :
éh, éj, ehe, hifzem, hagijd el, az lftenért.

10. Elűzök.
félre, kefze. E ' régi Parantfoló módtól: keljfze.

11. Kínálók:
ne, nefze.

12. B o fíza n k o d ó k :
éppen, foha, bizony!

A ’ fzőfejtegetéfnek Vége.
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A’ SZÓRAKOSGATÁS, AVAGY A’ SYNTAXIS.

§ I. A Jzórakojgatás a’ különb különb fzóknak olly 
elhelyheztetéfek a’ befzédben, mellyel gondolatinkat a’ Nyelv 
terméjzete fzerént leg érthetőbben ’s kedve] ebben adhatjuk má
joknak értéjekre.

Jegyz. Nem hellyes rakofgatás tehát az, melly nem a’ Nyelv 
terméfzete fzerént van, melly nem értheti) és a’ melly az azon 
Nyelvben jártafoknak füleiket hafogatja.

§. II. 1. A’ fzórakofgatás két réfzekbol á l l : a’ Meg 
eggyezéjbol és a’ VezérléJbÓl (: convenientia, Regimen.:)

Meg eggyezés, ha a’ ízók eggy harmadik dologban meg 
eggyeznek, minémű a’ Szám, m in t: a’ Mefter jelen vagyon. 
A’ magyaroknál nemi különbfég nintíen is. Az Efet r it
kán tartozik ide (: láfd alább :).

Ä  Vezérlés olly rakofgatáfok a’ fzóknak. mellyel eggyik 
a’ máíikban valamelly erejét kimutatja, m in t: kinek kinek 
erköltfe fzűli fzerentféjét. A’ megeggyezés a’ réfzeken fem- 
mit nem változtat; a’ vezérlés a’ réfzeknek változtatáfok- 
ban áll.

2. A’ fzórakofgatáíból léfzen a’ tellyes beszéd. A ’ tellyes 
és tökélletes befzéd áll mindenkor főnévből és meghatározott 
idő fzóból. (: Subftantivo, et verbo finito.:) Ez a’ Régula 
ifmét kults gyanánt meg nyitja a’ Magyaroknál igen fzo- 
kott Rakofgatáfbeli gyakori Elbagyáft (: E llipfis:), midőn 
vagy a’ Főnév helyett Rávető fzó tétetik, vagy az idő fzó : 
vagyon elbagyatik ’sa’t. p. o. Az igazak fénylenek az 6 
Atyjoknak orfzágában, azaz, az igaz emberek. Boldogok 
az alázatofok, azaz, emberek. E’ két fenékkövön vagy
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fundamentomon áll a’ í'zórakofgatáe. A’ nyelv terméfzete, 
a’ fűlnek tetfzés, és érthetőfég pedig ennek mérféklo 
línéája. Hogy ezen fzakaízt is leg helyefebben és leg jobb 
renddel elő adhafsuk, vezérlő fonalúl követni fogjuk a’ 
befzéd réfzeinek eddig elő adott ofztályjait réfzenként.

I. R éfz. A ’ C zikkely fzó R ak ofgatásáró l.

§. III. Ä  Meg határozó Czikkely fzó a vagy az tétetik:
1. Tulajdonképpen tfak a’ Főneveknek elejekbe, m uta

tóinak, különböztetéfnek és nagyobb Hathatófságnak (: em- 
phafis:) okáért; m int: Az Iften teremté az embert a' maga 
képére. A’ Duna fzélefebb a’ Tifzánál. A’ Mátra híres hegy, 
és a’ Balaton nevezetes tó az orfzágban.

2. Tétetik a' Rávető fzók, a’ bíráfi jelentő, és májra vitető 
Névváltó fzók, főt a’ fzámok eleikbe is, midőn azok, vala- 
melly Főnévre vitetnek, ha az mindenkor nyilván nem 
említtetik i s : m in t: Szerezd meg magadnak azt a’ köny
vet, az elfőt e, vagy a máfodikat? A’ Te ruhád uj, az 
enyém is. Ä  ki a! Te fzólgád volt, moft az enyém. A’ mé- 
het, melly Őtet hordozta, e’ melyet, a' mely fzoptatta, 
Négy aranyot meg adtál, a' kettejét elengedem ’sa’t.

3. Tétetik mind a’ Rávető fzók és jzámok, mind az idő 
és közlő fzók eleikbe, főt a’ befzéd akármelly réfzének eleibe, 
mikor azok Főnevek helyett vétetnek, és Főnév helyett 
magok a’ befzédnek tárgyai, melly a’ mi Nyelvünkben 
mind gyakorta, de kivált a’ Rávető fzók körűi leg gyak
rabban meg efik, mivelhogy némelly Rávető fzók a’ gyakor 
•velek élés által, minteggy Főnév terméfzetet öltöztenek 
magokra p. o. A ’ régiek így fzokták: A ’ várofiak, a’ Falu
siak, ’sa’t. Ä  tizenkettőt elütötte. A’ tízet üti-é vagy a’ 
tizeneggyet? Jobb a’ vagyon a’ nintfennél. A  Félfz bántja 
vagy háborgatja. Nem elég a ’ tagadom. A’ nintfenre nem
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nagy gond kell, jobb a’ kettő az eggynél. Nem tudja mi 
az illendő. Sok a jaj, sok a’ fájdalom.

4. A’ Határozó és KövetgetÓ fzók eleikbe is midőn téte
tik, illyen Főneveknek elmaradáfokat jelenti, m in t: a’ m i
kor, a ’ midón, a' minap, a ’ miképpen (: kor, idő, kép, nap :). 
A’ hol mit adnak, elvedd (: hely :). Többnyire pedig az illye- 
nekben nem Czikkely í'zó, hanem m utató Névváltó fzó az, 
vagyon, mint: akkor a’ mikor, eo tempore quo ’sa’t.

§. IV. Nem tétetik Czikkelyjzó:
1. A’ fzemélyek, Várofok, Orfzágok és Tartományok 

tulajdon Nevek eleibe, m in t: Hunyadi, Zrini, Nádasdi, 
Buda, Pofon, Magyar orfzág, Erdély, és a’ kerefzt nevek 
eleikbe, m in t: Pál plántált, Apollós öntözött, Dávid fze- 
réti vala Jonathant.

Jegyz. Ebben nem mindenek járnak azon eggy vágatban: 
mert eggy réfze a’ Hazának a’ kerefztnevekkel is így é l : a’ 
Pál, a’ Tamás, a' Miklós ’sa’t. így e’ nevezet: Krifztus, a’ Haza 
eggy réfzének a’ Kriftus, máf réfzének pedig mindenkor Czik- 
kelyfzó nélkül: Filep pedig prédikálja vala nékiek Kriftust.

Azonban az a’ réfz is, melly a’ Kriftufi név eleibe Czik- 
kelyfzót téfzen, mindenkor elhagyja ugyan azt e’ fzó előtt: 
Jézus, m in t: maga mellé vévé Jézus Pétert, Jakabot és Jánoft.

2. Nem tétetik a’ ki nem ható idő fzókkal való éléiben, és 
akármelly határozatlan dologhoz, m int: Számot tartok ígére
tedre. Aranyból, ezüftbŐl vagyon. Légy várakozáfsal, rendbe- 
fzedte magát, Nagy rakás dinnyét látok.

3. A’ Példabefzédekben, m int: Bagoly is biró barlangjában.
4. A’ megfzóllítáfban, vagy felkiáltáfban, m int: Ur Itten, 

irgalmazz nékem. Barátom I Békefség tinéktek! Emberi tors
nak bírája, Itteni gondvifelés! Fórjfiak, Férjfiak!

5. Nem tétetik fokfzor a’ Kérdéfekben: m int: kitíoda fza- 
kaízt el minket a’ Krifztufnak fzerelmétol ? nyomorgatás e, 
ízorongató keferdfég e, üldözés e, éhfég e, mezítelenfég e, ve- 
fzedelem e, fegyver e ?
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6. Néha elhagyatik hathatófabb fzóllás kedvéért m int: Hallja 
ég, fold, tenger 1 Bízzál Iftenbe, ’s nem hágy el. Nem követi 
mindenkor fzerentfe az igaznak öfvényit.

§ Y. 1. Ha EávetŐ fzó tétetik a’ Főnevekhez, akkor a’ 
Czikkely fzó annak, főt ha azok többen vágynak is, azok
nak elejekbe tétetik, m in t: az emberféges ember. A’ kegyel
mes és irgalmos Iften.

2. Sőt nem tfak a’ Rávető fzók, hanem a’ Befzédnek 
akarmelly réfzei által is távolabb vitetteíhetik a’ Czikkely- 
fzó, m in t: Az Eleinknél olly betfes fzabadlag. A’ maga 
hafznát kerefő ember. A’ közönféges hafzonra fzületett jeles 
Férjfiú.

3. Mikor két vagy több Főnevek Ragafztékokkal egybe 
köttetnek, azoknak is elejekbe tétetik a’ Czikkely fzó m int: 
Az Urnák hefzéde. A’ feregeknek Urok. Az Ur féregének 
Fejedelme. Az Urnák félelme a’ bőltfeségnek kezdete. Az. 
Iften a’ mi reményfégünk.

4. Néha az illy öfzvekötéfek elfzakafztatván, az utólfó 
Főnév eleibe is tétetik, m in t: Az Urnák az Ő befzéde. 
Az Iften kegyelmének a’ munkája ’sa’t., de ez tfak vi- 
lágofabb kimutatáfra való.

5. Mikor több Főnevek egymás után tétetnek, néha  
eggy Czikkely fzó mindazoknak elégféges, m in t: A’ tűrés, 
reményfég, idő és fzerentfe mindeneket lehetfégefekké téfz- 
nek. A’ Nap és Hóid Őt dítférje.

6. Néha pedig nagyobb hathatóság végett, olyankor is 
minden Főnevek előtt kitétetik, m in t: A’ halál, a’ pokol, 
az ítélet és a’ Mennyorfzág, mellyeket az embernek meg 
kell gondolni. Efmérem én az irígyféget és a’ tfábítáft; 
mellyik az a’ Nemes fzív, melly ennek nyilait elkerül
hetné.

7. Vagy néha tfak változtatva, moft eggynek, m ajd 
máinak tétetik eleibe, a’ m int a’ leg jobb hangzás és ked-
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vefség kívánja, m int: A’ jó fzakáts és rakás Hús, a’ jó 
futó, és igaz ú t ; a’ vendégfég, és vígafság fzép, ékes ruhá
zat, fejér, vidám ifjú, igen illenek öfzve.

8. Még a’ tulajdon Nevek is felvéfzik a’ Czikkely fzót, 
ha vagy elottök EávetŐ fzó, vagy utánnok Eagafztékokkal 
köttetett Főnevek vágynak, m in t: A’ Vitéz Mátyás Király. 
A’ Hunyadi famíliája. A’ híres Magyar Orfzág.

Tfak magokban is felvéfzik pedig a’ Többes fzámban, 
a’ tulajdon Nevek is, m in t: a’ Hunyadiak, A’ Nádafdiak.

Jegyz. A’ Meg határozott Czikkely fzó is néha nem határoz, 
m int: mondhatja az ember, nem tudja az ember ’sa’t.

§. VI. 1. Ez határozatlan Czikkelyfzó: eggy fzépen vé
tetik fel néha, mikor ez határozó Czikkely fzóval: a , az 
értelme változáfa nélkül felváltathatik, és mikor e’ helyett 
tétetik: valamelly, m in t: Békefség idején eggy Vitéz tfak 
fenyved, azaz a’ Vitéz, valamelly vitéz. Szerezz nékem eggy 
Prókátort, azaz valamelly Prókátort.

°2. Ezen tekintetben mind azon helyeken lehet véle 
élni, valahol a’ meg határozó Czikkely fzóval. Kivált a’ kö
tés elején, vagy a’ befzéd kezdetén, gyakran nagyobb hat- 
batófságot fzerez, mintfem vagy e’ Czikkely fzó, a ,  vagy 
e’ fzó valamelly, m in t: Eggy  bőlts efzével tfak tfudál- 
kozni tanul, annyi m in t: a’ bőlts, valamelly bőlts. Eggy 
igaz, fzelid, kegyes és érzékeny fzív, azaz: az igaz, fzelíd 
’sa’t. Eggy Királynak fzükfég hajolni hívéhez, azaz a’ 
királynak. Eggy közönfóges hafzonra fzületett ember, vagy: 
A’ közönféges hafzonra ízületeit eggy jeles ember. Eggy 
nintfennel kifizetett. Eggy tagadómmal beéri. Valóban 
eggy emberféges ember. A’ feje olly nagy a’ Fraucziás 
féfülés miatt, mint eggy Török konty ’sa’t.

d. Sokfzor tétetik e’ fzóhoz i s : valaki p. o. A’ mint 
boltién mondotta eggy valaki ’sa’t.

F ö ld i:  M a g y a r  N y e lv k ö n y v . 1 6
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J eg yz . Ezen határozatlan Czikkely fzóval mi még nem olly 
gyakran élünk, mert ez fzámlálás inkább és leg többfzör nálunk, 
mint-fem Czikkely fzó. Valófágos fzámlálás és nem Czikkely fzó 
ezekben; eggy  ’sák  b ú za , eggy P a la czk  o rvo fsá g , eggy tj'epp  v íz , 
eggy i ta l ,  eggy k o rty  b o r , eggy k is p i p á j a  vagyon  ’sa’t. Úgy 
fzinte akkor is, mikor tagadáfra élünk véle ezekben, eggy fé m ,  
egy J in ts , mellyrol láfs alább, mint eggy ember fints a’ fzobá- 
ban, eggy fillér fints a’ ’febjében. Eggy katona fém lehet vitézzé 
eggy vágáfért ’sa’t. Eggy fzóval nem mindenütt élünk ’s élhe
tünk véle, a’ hol a’ Németek élnek.

II. Réfz. A’ Név fzóknak Rakoígatáfok.

§. VII. Ezen fzám alatt előadjuk a’ EŐnév, Rávető és 
fzámláló fzóknak magokban és egymás között való Rakos- 
gatáfaiknak törvényeiket fzakafzonként. Az idő és követgető 
fzóknak Rakofgatáfaikat pedig ugyanezekkel láfd alább 
magok réfzeikben. I. II.

I. Szakafz. A’ Főnevekről.

§. V ili. 1. Rég. A’ vezeték, vagy Nemzeti Nevek a’ 
Magyarban a’ kerefzt neveknek mindenkor elejekbe tétet
nek, m in t: Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Zríni Mik
lós, Nádafdy Ferencz, Károli Antal, Efzterházi Miklós ’sa’t.

:2. A’ tulajdon nevek, a’ köz vagy Méltófági és Hiva
tali Neveknek is elejekbe tétetnek, m in t: Mátyás Király,
II. Leopold tfáfzár, Efzterházi Herczeg, Károli Gróf, Pál 
Apoftol, Péter Apoftol, Máté Evangyeliíta, Rácz Profefsor.

3. így ezek a’ tifztelő Nevezetek is: Uram, AJ'J'zony, 
m int: Atyám Uram, Bátyám Uram, Ötfém Uram, Sógor 
Uram, fzomfzé'd Uram, ’sa’t. Anyám Affzony, Néném 
Affzony, Húgom Affzony, Ötfém Affzony, fzomfzéd Affzony 
’sa’t.
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Jegyz. Ezek mindazonáltal Herczeg, Gróf és néha Király, 
midőn a’ kerefzt Nevek is a’ Nemzeti vagy vezeték Nevek után 
tétetnek, leg elöl találnak helyet, m in t: Herczeg Efzterházi 
Miklós, Gróf Pálfy Károly, Király Hunyadi Mátyás, Király 
Eápolya János, az Apóitól fzent Pál. A’ Profefsor Kácz Sámuel. 
Sót eggy darab időtől fogva az idegen Nemzetek követéfekre 
az is nagyon fzokáfba vétetett, hogy minden kerefzt nevek nél
kül is ezek tétefsenek elöl: Herczeg Efzterházi, Gróf Teleki, 
Profefsor Szatmári ’sa’t.

ügy e’ tifztelo Neveket is : Uram, AJfzony a’ Főrendek 
meg változtatják ezekben: Uram Atyám, Uram Bátyám, Uram 
Ötfém, Aílzony Anyám ’sa’t.

4. Ha több Főnevek is eggymáfután tétetnek tfak az 
útólfó fzokott eleteken változni, m in t : Gróf Pálfi János 
Ur, Gróf Pálfi János Űré, Gróf Pálfi János Urnák, Urat, 
Úrtól ’sa’t.

§. IX. 1. Mikor két különböző Főnevek a’ Befzódben 
eggyüvé jőnek, mellyek közzul eggyik a’ máfikról mon
datik, az eggyik Magyarúl tétetik a’ 3Ü vagy Adó efetbe 
(: és nem a’ vagy Bíró efetbe, m int a’ Deák és Német 
nyelvben:).

A’ máíik, vagy Vezérlő főnév a’ Névváltó ízó Ragafz- 
tékjait felvéfzi a’ fellyebb előadott Törvények i'zerént, m int: 
Az Iftennek akaratja, Az Urnák Afztala, A’ királynak kö- 
vetje. A’ Fejedelemnek kegyelme. A’ világnak múlandó- 
íága.

2. Néha a’ 4?k elet helyett á  Vezéreltetett Főnév m a
rad a’ Nevező efetben, ’s azonban illyenkor ugyan azt eggy 
rövidítő vagy maradáft jelentő jellel jegyzik némellyek, 
m in t : Iften’ akaratja, a’ világ’ hafzontalanfága, az ember’ 
ízíve ’sa’t. Máfok azt is elhagyják és minden jel nélkül 
foglalják öfzve az illy l'zókat, melly ízinte úgy meg is 
lehet, mivelhogy moi't is igen fok a’ rövidítő jelünk a’

16*
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Czikkely fzó ’s egyebek körűi, és a’ fok felnyúló ékezés 
’sa’t. Lá/d Nyelvk.

3. így fzoktunk élni kiváltképpen a’ Várofok, Folyó
vizek, és Hegyek neveikkel is, m in t : Pofony várofa, Béts 
várofa. Magyar Orfzágban leg nevezetefebb Város Buda 
várofa. Etfed várát régen a’ Bátoriak bírták. A’ Duna vize, 
a’ Bajna vize, a’ fzent Gellért hegye, a’ Mátra hegye.

4. Néha több főnevek is rakatnak ekképen öfzve, és 
akkor is tfak eggyhez tétetik-ki a’ 4lk: efetnek végezete, a’ 
többek maradnak a’ Nevező efetben, mivel azon végezet
nek kettoztetéfe igen kedvetlen hangot adna, m in t: Az Ur 
frigyének ládája. Pofony várofának népe. Pofony Várofa, 
Népének feje. A’ Tfáfzár katonáinak ruházatjok. A’ Tfáfzár 
katonái ruházatjoknak prémje, vagy formája ’sa’t.

De ha az illy Főnevek mind különös dolgoknak elő 
fzámláláfok, a’ többek is kitétetnek, m in t: A’ mi Urunk 
Jézus Krifztus, fzűletéfének, életének, fzenvedéfének, halá
lának, feltámadálának és mennybemenetelének Hiftóriája, 
vagy néha Czikkely fzó is tétethetik közibe, m in t: A’ Krif- 
tus fzenvedéfének az u Hiftóriája.

5. Nem eggy áltáljában fzükféges, hogy ezen 4Ü Efet
ben lévő Főnév a’ Vezérlő főnévnek mindenkor előtte áll
jon, hanem néha követheti is ugyan azt, m in t: Eggy réfze 
a’ Nemzetnek, élete az embernek, változandófága a’ fze- 
rentfének. A’ Fejedelem mindenkor példája a’ Népnek.

Sőt ezen efetet néha leg utói tenni a’ befzédben, igen 
nagy ékefség, m in t: úgy rekesztődik gyakorta fzerentfét- 
lenféggel élete a’ legnemefebb hadakozónak.

6. így téffzük mi ki a’ Hónapok napjait is, m in t: 
Kos Havának 1| napján (: 1? Martii:), Szűz Havának 16áB 
(: 16? Augufti:), Skorpió Havának 15̂ 5 (: 15| Octobr.:), Nyi
las Ilav. 20í? (: 20? Novembris:).

így élünk e’ fzókkal i s : idő, efztendő, hónap, hét, nap.
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óra ’sa’t. e’ kérdéfre m e n n y i  i d e j e ? hol vagy nyilván ki
tétetik az adó e{et, vagy tl'ak oda értetik, m in t : Már annak 
két efztendeje, nyólcz hónapja, három hete, öt napja, eggy 
órája ’sa’t.

7. így téfízük ki néha az idő ízóknak réfzeiket is, midón 
azok Főnevekké válnak, (: erről láfs alább :), m in t: Szemem 
láttára, Fülem hallottára, Láttokra ellenfégimnek ’sa’t.

8. Néha pedig az illy egymáfra vitető Főnevek közzé, 
a ’ beízédnek több és különb különb réízei is járulhatnak, 
m in t: úgy látfzott, mintha N y e lv ü n k n e k  is fel akart volna 
régen óhajtott, de íoha többé nem reménylett h a jn a la  
derülni.

J eg yz. Az illy Kakofgatáfokban három hibás fzóllás adja 
elő magát, úgymint:

lan A’ többes fzámra való roffz tekintet és vigyázatlanfág. 
Erre ízükíég meg tartani: hogy az illy öfzvekötött ízók közziil 
mindenik mind az eggyes, mind a’ többes fzámban változik, 
mint ezt fellyebb bovíégesen meg mutattuk (: Nyelvkönyv LXY. §.
2. íz. :) Nagyobb réfzént pedig fém az írók, fém a’ fzóllók a’ 
többes fzámra ma nem vigyáznak, mint: Mindeneknek reme'ny- 
Jége vagyon a’ békefséghez, holott így kellene: rem ényfégek  
vagyon, mert ez fzók így változnak: Mindennek reményfége, 
mindennek reményfégei. Mindeneknek reményfégek. Mindenek
nek reményfégeik. Még rolízabb ez : sokakat ízerentfétlenné tett 
maga rolfz vifelete, e’ helyett: Sokakat fzerentfótlenekké tett 
magok rolTz vifeletek. (: Láfd ugyanott 3. fzám.:)

29P Sokfzor az egymáft Vezérlő két fő nevek közzé vala- 
melly fzó, vagy több fzók is efvén, nem jól helyhéztetik azo
kat, mint: a’ fok Magyarorfzág koronáját Őrző záfzlók-alljai 
(: Banderifták :) holott a’ fo k , vagy Magyar Orfzágot illeti köze
lebbről, vagy a’ koronát, melly eggyik fém fok, így kellene 
tehát a’ nagyobb világofságért és a’ zavarodéinak eltávozta- 
táfáért: A’ Magyarorfzág koronáját Őrző fo k  záfzlók alljai. így 
a ’ fok Franczia király’ katonái, így: a két vád alatt lévő fő
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Személyek, e’ hellyett: a’ vad alatt lévő két fő Személyek, melly 
éppen más ; hanemha ezeket: Franczia-király-katonái öfzvekötŐ 
jeggyel mind eggy ízóra húzzuk, ’s több e’ féle hibás rakofga- 
táfok.

3. Hogy a’ gyengült Hangokban ezen Eagaízték: i, mint 
közi, tifzti, rendi, Jzereteti, tifzteleti ’sa’t. mind a’ Többes fzám- 
nak rövidítéfei, tifztei, rendei, fzeretetei ’sa’t. (: Láfd fellyebb 
LXHI. §. 1., 2. Jegyz.:)

§. X. Gyakran a’ Magyarban valamelly Matériát jelentő 
két főnevek úgy tétetnek öfzve, hogy azoknak eggyikek 
más Nyelvekben EávetŐ fzó lenne, m int: Fa tányér, fa 
ház, fa Templom, kő ház, kő Templom, kő híd, arany 
gyűrű, arany óra, arany pohár, ezüft tfat, ezúít kalán, 
vas matfka, vas villa, réz mo’sár, felyem ’sinór, felyem 
kalap, fzőr ’finór, fzúr dolmány, .kankó fzűr, fold ház, 
fár ház, czin tál, czin tányér ’sa’t.

2. Illyenek azok, mellyek némelly dolgoknak ’s álla
toknak réfzeiket, téfzik, vagy azoknak tulajdonfágaikat 
jelentik, mellyek elvefztvén a’ Ragafztékokat, m int eggy 
eggy fzókká lettenek, m in t: borjú láb, bárány bőr, m arha 
hús, tehén hús, bárány hús, difznó láb, varjú láb, lóbőr, 
ökör bor, ember tfont, fzamár fűi, affzony tanáts, affzony 
éfz, gyermek játék, élet neme ’sa’t.

3. Ezek többnyire eggy fzókká is lettenek, mivel alkal- 
mafint öfzvekaptfoltathatnak, mint: ágyláb, puskapor, pufka- 
ágy, agyvelő, Szélmalom, tűzhely, ’sa’t. És ez az öfzvetett 
fzóknak formáláfokra igen bőv forrás lájd Nyelvkönyv 
XXXVIII.  §.

Ezeknek Ejtegetéfekben tfak az útólfó Főnév változik.
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II. Szakafz. A’ Rávetöfzókról.

§. XI. 1. A ’ R á v e tő ,  S z á m lá l ó ,  N é v v á l tó  és K ö z lÖ jzó k  

is , a! F ő n e v e k n e k  m in d e n k o r  e le je k b e  té te tn ek , és az utánnok 
tételt azon Czikkelyben í'oha még tíak a’ Vertekben íem 
fzenvedik, m int: a’ jó ember, a’ veres ökör, a’ fekete ma
darak ’sa’t.

Jegyz. Más Czikkely az, ha így vagyon: az ember jó, az 
ökör barna, a’ madár fekete ’sa’t. Ulyenkor lehet a Rávető fzó 
elöl is, hátúi is m in t: fzorgalmatos az ember e’ világon. Az 
ember fzorgalmatos e’ világon, láfd alább.

2. Valamikor magánofon találtatik a’ Rávetófzó, alatta 
értetik a’ Főnév, Elhagyás (: E llipsis:) által, m in t: A fze- 
gény, kiálta és meghallgató az Iften. Az igaznak itten Ő 
nyavalyája fokaiul ’sa’t. (: láfd fellyebb III. §. 3. fz .:)

3. Minden EávetŐ, Számláló, Névváltó és Közlő fzók is, 
ha rend fzerént köttetnek öfzve, azaz ha a’ Főneveknek 
elottök vágynak, fém Etetekben fém fzámokban foha nem 
változnak, m in t: nagy ember, nagy emberek, ékes fzoba, 
ékes fzobák. A jó fzó jó helyet talál. A’ jó vifelés már 
fok ifjakat nagy emberekké tett.

4. Mikor pedig a’ Rávető fzó Főnév nélkül, minteggy 
tárgy képpen (:loco fubiecti:) vétetik, (r láfd III. §. 3. íz.:) 
vagy más Czikkelyben a’ Főnevek után tétetik, azon ete
teken változnak, mellyeken kellene állani a’ Főnévnek: 
m int: a Kegyeit és nem a’ gonofzt fzereti az Iften. Az 
egéfzet inkább fzeretem, mint fém a’ felet. Miért fzeretik 
az emberek olly felette nagyon a’ múlandókat? Az Iften 
kegyelmes és irgalmos; de az emberek iftentelenek és 
igazíagtalanok. A’ mi Eleink igen gazdagok voltának. A’jót 
és a ’ fzépet minden ember fzereti. Az okotokra fokfzor a’ 
Fejedelem nem tekint. Ugyan az a’ könyv, a ’ mellyet né
kem adtál. Ugyazon lovak, a ’ mellyeken ide jöttünk.
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A’ melly nagy dolgokat Te tolled hallottam, azokat be- 
ízéllem elő ’sa’t.

§. XII. E’ két EávetŐ ízók kö zö tt: kitfiny és kis ez a’ 
különbíég vagyon:

1. Kitjíny-nyel élünk kivált kóppen, mikor Rávető fzó- 
val magánoíon kívánunk élni, m int: kitfinnyel kereíik a’ 
i'okat. Ki a’ kitíinyt el nem vefzi, fokát fém érdemel meg.

KiJ's sei pedig magánoíon fohafem, hanem tfak vezeték 
névül.

2. Kitfiny-nek gráditfai a’ Hafonlítáfban nintfenek, 
hanem azokat Kijs ttA költfönzi, m int kifsebb, leg kifsebb.

3. Főnevek mellett pedig m ind kitfiny, mind kis fzo- 
káfban vágynak, m in t: nem kitfiny dolog, Kitfiny tfikó 
nagy dereftúl, Hámot vonni tanúi reftúl. Kitfiny kenyér. 
A’ kis ember gyakran meg győzi a’ nagyot. A’ kis embe
rek jobban tudnak ízaladni, m int a ’ nagyok. Kis kard 
illet kitfiny legényt ’sa’t.

§. XIII. 1. Midőn valamelly RátŐ fzóval és a ’ Fő
neveknek ú, u végezetekkel valamelly dolognak formája és 
minéműfége leíratik, ezen u, ű  végek a ’ melléjek tett Rá
vető fzókkal egybe eggy Rávető fzókká léfznek, és min
denben úgy élünk vélek, mint eggyes Rávető fzókkal, 
m in t: Nagyérdemű Nagy elméjű férjfiú, fzép termetű em
ber, gonofz terméfzetű Affzony, ékes ábrázatú gyermek, 
kis fejű ló, kegyes lelkű öreg, Hamis lelkű, roffz nyelvű, 
kitfiny hitű, hoffzú kezű, nehéz teftű, könnyű lábú, hoffzú 
életű, rövid idejű, FŐ tiszteletű. Nem nagyétkű, hanem 
tréfás vendéged léfzen, illyen terméfzetű volt Soerates ’sa’t.

2. A’ nyi végű mérfékléft ielentő Rávető fzók az 
utánnok következő Rávető fzót főnévvé változtatva, több
nyire illyen ú, ú  végekre fordítják, m int: eggy ölnyi ma- 
gafságú, két lábnyi méllyfégű, eggy arafznyi fzélefségű, 
eggy ujjnyi vaftagfágú; két rőfnyi fzélefségű pofztó ’sa’t.
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3. Ezekben mind azonáltal az ú, ú végezet, vagy néha 
tíak a’ törlők rávető ízé léfzen, vagy éppen el is marad, 
m in t : két tenyérnyi Jzéles, vagy két tenyérnyi a ’ hajtó
kája ennek a ’ köntöí'nek, eggy araíznyi Jzéles, vagy eggy 
arafznyi ennek a’ köpönyegnek a’ galléra. A’ gazdagoknak 
is meg kell elégedni eggy lépésnyi földdel, hóitok után. 
Eggy órányi járó  földre vagyon az’ a Helyfég.

§. XIY. Nómelly Rávető lzók különös követgetö fzókkal 
vófzik fel a’ Főneveket és a ’ Névváltó ízóknak fzemélyjei- 
ket. Illyenek ezek :

1. Hafonló, illő, illendő, illetlen és ez is néha: méltó 
hoz, hez követgetö fzót kívánnak p. o. Hafonló az Atyjá
hoz, Vitézhez illő cselekedet. Ez az öltözet nem illendő 
hozzád. Emberféges emberhez illetlen. Nem méltó én hoz
zám, illendő a fzép vifelet az emberhez, hozzád hafonló. 
A’ mennyeknek orfzága hafonlatos a’ tíz fzűzekhez, az el
rejtett kintihez ’sa’t.

2. Méltó, méltatlan, alkalmatos, alkalmatlan, érdemes, 
érdemetlen és e z : hajlandó, e’ követgetö fzókkal: ra, re 
véfzik fel a’ Főneveket, m in t: méltó a’ tifzteletre, mél
tatlan a’ hivatalra, mindenre alkalmatos, alkalmatos a’ 
múlattfágra, alkalmatlan a’ dologra, jobb fzerentfére érde
mes, az én jó akaratomra érdemetlen, érdemetlen a’ bün- 
tetéfre, hajlandó a’ gonofzra.

3. Réfzes, vétkes, ezt a ’ követgetö fzót véfzik magok
hoz a’ Főnevek után : han, ben, m in t: abban a’ dologban 
vétkes nem vagyok. Mindenben réfzes nem lehetfz. Semmi 
javában réfzes nem voltam.

Jegyz. Réfzes mindazonáltal elkerülheti a’ ban, ben-1 Ra- 
gafztékkal, m in t: nem vagyok rófzefe az Ő tfelekedetónek.

4. Teli, tellyes, eggyforma ezt véfzik fel a ’ Főnevek
hez : val, v e i: m in t: a’ világ hazugfággal tellyes és a’ rá

2 4 9
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galmazás uralkodik benne. Borral teli pohár a’ kezében. 
Élővel tellyes felleg. Az úr kalapja eggyforma az enyímmel.

§. XY. Ez fzóból való, melly eredetére nézve ez időfzó- 
nak : vagyok közlő fzava, a’ moftani időben (: ens, exiítens:} 
léfznek a’ Magyar befzédben ízámtalan Tok öízvetett Ké
vető fzók, mellyeknek különb különb ölzvetételek fzerént 
különb, különb, fokfzor hathatós és fzükíéges jelentéíeik 
vágynak. Ezeket minek utánna elő adjuk, kefkenyebb ha
tárokba ízoritjuk az ezzel való éléit.

1. Magában azt téfzi: igaz, bizonyos, m int: való dolog, 
való nem tréfa, annyi mint: igaz dolog, bizonyos dolog.

2. Jelent gyakorta matériát, okot, kimenetelt, czélt és 
véget, ifmét: helynek, időnek környűi álláfit, ha öfzve- 
té te tik : Név, Idő, Határozó és követgető fzókkal. Láfsuk 
renddel azokat:

I. N é v  fzókkal. Öfzvetétetik minden Név fzónak adó 
esetével és jelent:

a) matériát e’ kérdéfre : Minek való. Ennek vagy annak 
való, valaminek való, femminek való, épületnek való, tűz
nek való, katonának való ifjú. Papnak való ember. Kön- 
töfnek való pofztó, fejér ruhának való gyólts ’sa’t.

ß )  Hafznot, alkalmatos voltot, illendőféget jelen t ezek
ben : Katonának való a’ fegyver. Papnak való a’ könyv. 
Nem gyenge gyomornak való a’ kemény étel. Nem gyer
meknek való a’ kés. Koldulnak való a’ táfka. ’stb. Mind 
ez annyit téfzen, m in t: alkalmatos, illik, hafznál, de ugyan 
amaz is, annyit téfzen, katonának, Prókátornak való ember, 
m in t: annak alkalmatos.

II. Öfzvetétetik minden időfzóknak határozatlan mód- 
jokkal, és matériát, kimenetelt, czélt, véget jelent gya
korta, m in t: Enni való, inni való, látni való, tudni való, 
fzagolni való, varrni való, írni való, fonni való ’s’at.
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Jegyz. Ez éppen meg eggyez a’ Deákoknak úgy mondatott 
Gerundiumokkal: dum eft. És ez is liafznos ki fejezés.

III. A’ Határozó fzókkal: Minthogy azoknak nagyobb 
réfzekkel öízvetétetik, valamennyifzer azokból EávetŐ fzó- 
kat akarunk ten n i: különb, különb jelentéfeket formál, 
m in t:

1. H e ly e t , határoz e’ kérdéfre: H o v á  v a l ó i  akárhová 
való, más hová való, egyébüvé való, mindenüvé való, ide
való, oda való, amoda való, meffze való, tovább való, 
hátra való ’sa’t.

2. H o l  v a ló , akárhol való, távol való, fzéllyel való, 
utói való, hátúi való, itt való, ott való, felül való, fely- 
lyebb való.

3. H o n n a n  v a ló , innen való, onnan való, akárhonnan 
való, máfunnan való, egyébünnen való, mindenünnen való.

4. I d ő t  h a tá r o z  m eg  e’ k é r d é f r e :  H a  ó l ta  v a l ó i  M i  
ó l ta  v a ló , m int: az ólta való, reggel ólta való, dél ólta 
való, rég ólta való ’sa’t.

5. M itő l  f o g v a  v a l ó :  attólfogva való, déltől fogva való, 
öröktől fogva való ’sa’t.

6. M e d d ig  v a l ó i  eddig való, addig való, ekkoráig való, 
fokáig való, ideig való, örökké való ’sa’t.

7. Rendet, minéműféget határoz e’ kérdéfre: M ik é n t  

v a ló  l  e’ként való, a’ként való, máiként való, naponként 
való, hetenként való, efztendőnként való, önként való ’sa’t.

így a’ többekben is azoknak nagyobb réfzekkel.
IV. Ä  k ö ve tg e to  f z ó k k a l  még fokkal tágasabb mezőre 

nyílik ut, ezen fzóval való fzó fzerzéfre, vagy mondhatom 
fzaporitáfra, mivel valamennyi fzókhoz mind azok tétet
nek, eggyrol, eggyre mind azokból ifmét uj Rávető fzókat 
formálhatni, p. o.

1. A l á :  alávaló, ablak alá való, tál alá való ’sa’t. vala
mennyi Névfzókhoz köttethetik.
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2. A l a t t :  alatta való, ég alatt való, fold alatt való ’s 
a’ Királynak alatta valói ’sa’t.

3. A l ó l ,  főid alól való, víz alól való ’sa’t.
Tfak a’ nevezetefeket:
1. M a t é r i á t  j e l e n t  ezekben: aranyból való, fából való 

főidből való, ezüftből való, rézből való, vafból való, Púiké
ból való, felyembol való ’sa’t.

2. H e ly e t ,  e red e te t je le n t ezekben: Amerikából való, 
Angliából való, Magyar Orízágból való, Budáról való, Pá- 
rifból való, Erdélyből való, Debreczenbol való ’sa’t.

3. Ifmét e’ kérdéfre: H o v á  v a l ó  ? a’ váróiba való, 
Angliába való, Magyar Orfzágba való, Bétfbe való, a’ fzo- 
bába való, Budára való, Peftre való ’sa’t.

4. C z é lt ,  véget, k im e n e te l t  je l e n t  e’ k é r d é f r e : m ir e  v a ló  ? 
■erre való, arra való, femmire való, akármire való, vala
mire való, főre való, nyakra való, pálczára való, órára 
való, temetőire való, mellyre való, időtől télre való ’sa’t.

5. O k o t, e red e te t, m íve ló 't té fzen  e ’ k é r d é f r e : K i t o l  v a ló  ? 
Királytól való, Anyámtól való, Húgomtól való, Ötíémtől 
való.

6. Az eddig előadott ’s több e’ féle jelentelek ízerént, 
a’ több követgető ízóktól minden kifogás nélkül, m int: a’ 
bennünk való erotelenfég, az előttünk való példa, a’ felő
lünk való hír. Hozzája való jó akaratom, a’ körúlünk 
való elleníég. Iftenbe való bízodalom, jobb kéz felől való 
hely, közzénk való legény. Közietek való egyenetleníég, a’ 
m ellettünk való ház, az utánnatok való iíetlég, bűnért való 
áldozat. Alztalhoz való efzközök. Hadakozáfról való befzéd. 
Halálról való elmélkedés, elleniégen való győzödelem. Ló
háton való járás, térdig való íár, nyakig való víz, élz nél
kül való befzéd, jókkal való tárfalkodás ’sa’t.

Jegyz. Ezen öfzvekötéfek és többek mind meg lehetnek ugyan 
-a’ Nyelv terméízete fzerént; és mennél régibb könyveket olva-
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funk, annál több valót találunk azokban; de mivel ez végetle- 
nul Tok és bovféges; a’ difzes és kellemes fzólláíra ’s íráíra 
vigyázók, ma ezt a’ konyhai, vagy rel'tek fzótárjokat nem egé- 
fzen vetik ugyan meg, minthogy nem is lehet, de leg alább- 
ezekből igen lókat elkerülnek, m int:

1. Valamikor matériát jelent, elmaradhat a’ való ezekből: 
aranyból való ’sa’t. Iáid fellyebb (: X. §. :), mint: arany óra, 
vas abronts, ezüfc kapots, ezüít nyél ’sa’t.

2. E’ helyet jelentőket: Magyar Orfzágba s’ bői való ’sa’t. 
ki lehet tenni eggyes EávetŐ fzóval : mint: Magyar orfzági,. 
Párifi.

3. Ezeket is : pálczára, órára való ’sa’t. ki lehet fzebben 
tenni: Pálcza kötő, óra láncz, alztal abroíz ’sa’t.

4. Ezeket: a’ királytól való ’sa’t. fokkal fzebben így: a’ király, 
kegyelme, az Atyám engedelme, a’ Hugóm levele ’sa’t.

5. Ezeket is : varrni való, fonni való ’sa’t. mondják így r 
fok varrója, fonója vagyon.

6. Sokakat ezek közziil más alkalmatos Idő fzónak közlo- 
Izavával fel lehet váltani, m in t: a’ körülöttünk fekvő ellenfég, 
az ellenfégen vett gyozedelem, térdig érő fár, hó ’sa’t. négy hó
napig tartó, vagy négy hónapi betegfég.

7. Mi fziikfég pedig ezekben: pufkából való lövés, pufka- 
lövés, Lóháton való járás: lovon járás, két mértfoldip való u t : 
két mértfoldnyi ut, jóra való intés: jóra intés, három napig 
való utazás: három napi utazás. A’ Törökök/.'«/ való Háború, 
a’ Török háború. Erre való nézve, én ream való nézve, melly 
fzebb így: Erre nézve, reám nézve. Sokan efzekóen való Hajó- 
töréft fzenvedtenek. Sokan hajótöréft fzenvedtenek efzekben ’sa’t. 
Látni való, hogy az illyenekben hafzontalan fzófzaporítás. Nagy 
válafztás kell tehát az e’ félékhez az ékefen írni ’s fzóllni 
akaróknak.

§. XVI. A’ Hafo nlítáfban a’ Hafonlító grádittfal így 
élünk:

1. Néha a’ hafonlított dolgok közzé e' fzótíka tétetik, 
mint, p. o. Jobb még ma eggy veréb, mint holnap eggi/ 
túzok. Ennek az úrnak több pénze vagyon, mint tudo
mánya. Ez a' hufzas fzebb, mint a’ máfik. Sok embernek 
vékonyabb a’ bőr a’ farkán, mint az orczáján.

253 .



■254 FÖLDI JÁNOS.

Jegyz. Ezen FűzögetÖ ízóval, mint: néha hasonlító grádits 
nélkül is haíonlítunk, m int: Piros, mint a’ vér, hideg, mint a’ 

Jég, meleg, mint a tiiz, rettenetes, mint a’ záfzlós tábor, erős, 
mint a fa, kemény, mint a’ kő, nehéz, mint a’ vas. Ez az ember 
fzinte ollyan fzorgalmatos, mint a’ ízomízédja, Ez a' hufzas 
•ollyan, mint a’ máfik ’sa’t. SÖt ugyan ezeket lehet így is : kő
kemény légii, vas nehézíégú, jég hidegfégii, vér pirofságú ’sa’t.

2. Néha a’ m in t  mellé tétetik ez is: f é m ;  m in t  f é m ,  de 
•ennek ollyankor volna helye igafság l'zerént, mikor a’ 
hasonlítáfnak az elfő rófze állítás, máfodik réí'zére tagadás 
efnók. m in t: Nekem inkább ez, m in t  f é m  amaz tetízik. 
A’ fzólga íokí'zor többet tud, mint-fem az ura. Sokfzor a’ 
fzó hafznofabb, mint-fem a’ pénz. Ennek az Urnák több 
pénze vagyon, mint-fem tudománya. Ez a’ hufzas fzebb, 
mint-fem a’ máfik.

Jegyz. Roflz fzóllás tehát: Nintfen nagyobb kints a’ vilá- 
igon, mint-fem a’ tudomány. Az Úr fokfzor kevefebbet tud, mint 
fém a’ fzólgája. Nintfen boldogabb ember, mint-fem a’ gazdag, 
ha egyfzersmind bolts is. Mivel ezekben az elfő a’ tagadás.

De még több féle képpen is hibáznak ezen fzóval, mert 
némellyek elől téfzik ezt: fern, és utánna, m int: p. o. Az orfzág 
kormányzáfában máit tenne, fem-mint kellene. E ’ fzemély inkább 
az egekből learánzott követ, sem-mint földi teremtés ’sa’t. Ez 
hallatlan fzóllás a’ magyarok között. Még roffzabb, midőn ezt 
fém, tfak magában téfzik e’ nélkül, m int: fzeretonek febe 
nem idéz törvénybe. Jobb fém gyűlölő tfókja, holott a’ fern 
•ezen fzólláfban tfak toldalék és mint az igaz hafonlítás ’sa’t.

3. Ugyan ezen hafonlítás, mikor az elfő réfz állítás, a 
máfodik tagadás, ezzel is tétetik, hogy nem mint, és ezt 
rövidebbre vonva: hogy fern, p. o. Az Iften tornácza előtt 
kapun álló lennék inkábban, hogy nem m int fok időt 
•élnék Házokban az hitleneknek. Inkább elvefztegeti, hogy 
fém mint máfnak fzolgálna véle. Inkább máinak hafzná- 
iok vele, hogy fém elveffzen.
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4. Leg többször pedig elmaradván a’ mint, mint-fem, 
hogyfem, a Hafonlításnak mál'ik felét e KövetgetŐ fzóval 
teffzük k i : nál, nél, m in t: Nintfen nagyobb kints a’ 
tudománynál. A’ nyelv gyakran ártalmofabb a’ kardnál. 
Sokfzor a’ ízó haíznofabb a’ Pénznél. Sokkal fzebb vagy 
te, minden embereknél.

§. XVII. A’ meg haladó vagy leg felfó grádits leg 
többfzör ezt véfzi maga u tá n : közt, vagy között, m int: a’ 
Nap leg fzebb a’ tfillagok között. Leg ékefebb a’ virágok 
között. Leg vitézebb a’ katonák között. Salamon leg 
böltfebb volt az Izraeliták között.

Jegyz. 1. Néha a’ közt, között helyett ez is tétetik: ban, ben, 
m in t: leggazdagabb a’ váróiban, legvitézebb a’ feregben.

2. Néha a’ meg haladó grádits minden meg haladéit jelentő 
fzó nélkiil is kitétetik, ha t. i. a’ Főnév a’ 4Ü efetben és a’ 
liáveto izó Kagaiztékkal tétetik, m in t: A’ Magyaroknak érőiéi, 
Fortijsimi Hungarorum. A’ bornak a’ java, ’sa’t. (: Láís többet 
Nyelvkönyv. XLIX. §.:)

3. Mind a’ haionlító, mind a’ meg haladó grádits, erre a’ 
kérdéíre: mellyik, vagy midőn a’ haíonlított dolgok közt vá- 
laíztáit kell tenni, ezt a’ végezetet véizik fel: ik, m in t: légyen 
a ’ leglzebbiké ’ía’t. III.

III. Szakafz. A’ Számlálófzókról.

§. XVIII. 1. E  kérdéfre hány ? a’ Sarkalatos Számok után 
a ’ Főnév hely efebben tétetik az eg gyes, mint fém  a Többes 
Számban, noha ezt is eltűrik, m in t : Az embernek tíz ujja 
vagyon. Itt ezer katona ment-el, vagy ezer katonák men- 
tek-el. Nem tud tíz ízót. Hat arany. 18 tallér. Száz ara- 
nyot ajándékozott, harmincz lova van. Négy jó könyve 
nintfen. Öt árpa kenyerekkel és két halatfkákkal öt ezer 
embereket meg elégített.

így : fok, kevés, m int: fok ember, kevés hal ’s a’ t.
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2. Eggynek, fzáznak, ezernek a’ Többes fzámjaival is 
é lünk ; de a’ több ízámokban n em ; m in t: mi eggyek va
gyunk. Sok ezerekkel bír.

3. Ha e’ Sarkalatos l'zámokat meg kettőztetjük, Rendelő- 
ízámok léfznek belőlök, m int: kettő, kettő mógyen eggy 
rendben a’ katonák között. Tíz tíz van eggy feregben. Tíz 
tallért adott né künk, mindenikünknek ötöt, ötöt. Jó tyúk, 
a’ melly mindennap eggyet eggyet tojik.

4. Ezeket kettó és két jól meg kell különböztetni. Ket
tővel élünk tíak Főnevek nélkül. A’ Főnevek előtt pedig 
mindenkor két vagyon; m in t: Az embernek kettő a’ lába, 
kettő a’ keze. Azért van az embernek két füle, eggy nyelve, 
hogy többet hallgafson, mint fzólljon. Két emberek valá- 
nak eggy faluban; két lába van, tehát könnyen megbo- 
tolhatik. Két keze vagyon és eggyikkel fém adakozó. Ket
tőt, tizenkettőt ütött az óra. Tizenkét arany Harminczhat 
tallér. Két fzáz Tfáfzár arany Két ezer Német forint.

5. E’ fzókkal :fé l és réj'z, és magam, magad, maga ’s a’ 1 
a’ fzámláló fzók mellett eggytől fogva így élünk: máfod, 
harmad, negyed, ötöd, hatod, ’s a’ t. p. o. Harmadfél efz- 
tendőt töltött a’ Törvénytanúláfban. Negyed réfzét a’ pén
zemnek elvefztettem. Máfodmagammal, harmadmagaddal, 
negyed magával, ötöd magunkkal, hatod magatokkal, he
ted magokkal. A’ többes fzámban mind azonáltal ezen utólfó 
nem annyira fen forgó. Ez pedig : fé l, másfél, máfod réfz 
’s a’ t.

6. Mind a’ farkalatos, mind az ofztó és Rendelő fzá- 
mok felvéfzik a’ Ragafztékokat, m in t: Ketteje a’ katonák
nak elfzökött, hata még jelen vagyon (: vagy kettő a’ kato
nák közzűl:) Harmadát a’ pénzemnek elvefztettem. Nyólcza- 
dán adta aratni a’ búzáját. A’ Teftvérimnek eggyike meg 
hóit, vagy eggy a’ Teftvérim közzúl meg hóit. Eggyike 
engemet illet, máfika tégedet. Nyólcz lovaim voltak, négye
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megdöglött, négyét ellopták. Eggyitek itt maradjon, máfi- 
kotok elmehet. Láfd a többit Nyelvk. L i l i .  és L I V .  §. 
és a’ Határozó fzókban. X G II. §.

Jegyz. Itt a’ katonákat nem ketteje/c, a’ Teítvérimnek nem 
eggyikefc, mivel a’ fzámok egyebekben is kerülik a’ Többes fzámot.

III. Réfz. A’ N évváltó fzóknak Rakofgatáfok.

§. XIX. 1. A ’ Névváltó fzók is, m int a’ Rávető fzók, vál
tozatlanul állanak a’ Főnevek előtt; magokban vétetve pe
dig ejtegettetnek, m in t: a’ melly ember, valamelly köny
vek. Minémű ruhák. A’ melly embernek jó hite vagyon ; 
6 néki magának kellett elmenni.

2. Ezek a’ mutató Névváltó fz ó k : az, ez és az ezekből 
öízvetettek, amaz, emez, ímez a’ Főnevek és azoknak Czik- 
kely fzavok előtt minden eletekben változni fzoktak, m in t: 
az a’ katona, ez a’ főid, amaz ember, azé a’ katonáé, ezé 
a’ főidé, amazé az emberé ’s a’ t. Ennek az Úrnak fzáz 
aranyat ajándékozok. Ezt az Afízonyt láttam  tegnap. Ezek
nek a’ könyveknek az ai'ztal alatt adnék helyet. Ennek az 
inainak meg mondottam, hogy roffzúl tfelekedett.

Következés képűén fzinte így változnak a’ követgető 
l'zókkal is, és így azok akkor meg kettőztetődnek, m int: 
Ettől az Úrtól várom fzerentfémet. Az által az Ur által 
lett fzerentfés. Te a’ m iatt a’ kárvallás miatt boldogta
lanná lettél. Azért a’ vétekért meg fogfz lakolni

Jegyz. E’ mutató Névváltófzó fzókban : az, ez, kitehet, ’s fzük- 
féges is gyakran kitenni a’ z-1, ha máfsalbangzó követi is okét, 
a’ végre, hogy meg különböztettefsenek a’ Czikkely fzótól. p. o. 
A’ volt az a’ fzólga, a’ ki én tollem elfzökött. Jobb így: az volt.

3. E ' májra vitető Névváltó fzóknak: a’ ki, a’ melly, 
meg kell eggyezni az utánnok következő Főnevekkel fzám- 
ban; efetben nem mindenkor fzükfég, m ert azt a’ következő
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idő ízó hordozza, p. o. Hívjad azt az embert, a’ ki tegnap 
itt volt. Jó a’ dolog, mellyet az Itten teremtett.

Jeqyz. E’ máira vitető két Néwáltó fzók között a ’ ki, a’ 
melly a’ régi Magyaroknál vagy nem vólt különbfég, vagy arra 
nem igen vigyáztanak, és mind Izemélyekben, mind érzéketlen 
dolgokban mindenikkel egyaránt éltének.

Tetfzett mind azonáltal ezen Században a’ tfinofabban fzól- 
lóknak ezt a’ különbféget felvenni, hogy a’ ki tfupán tfak fze- 
mélyre vitefsék, a’ melly pedig tlupán tlak érzéketlen dologra, 
és mindenikkel tlak úgy éljünk, ha ollyas előzi meg, mint: 
A’ vitézek kik Ö vele valának. A’ pénzt, melly velek vala, el
költötték. Ez gyönyörű és nagyobb figyelmezést is meg érdemlő 
különböztetés. Miért is volna annyi féleképpen ez a’ fzavunk, 
hanemha e’ különböztetéfre. Láld II § 4. íz. Ezt javafolják e’ 
kérdő fzók is, ki, mi, kitfoda, mitfoda mellyekben e’ különb
léget régebben és fzorgalmatofabban meg tartják.

Mind azonáltal a’ melly mondathatik fzemélyrol is, ha a’ kire 
vitetik, követi ugyanazt, mint: A melly Prókátorra bíztad az 
ügyemet, arról akarók tőled értekezni. Mert ez illyenkor e' he
lyett van: mellyik, a’ mi némű Izónk ninti'en ettő l: ki.

4. Ezek után: a’ ki, a’ melly, e’ mutató Névváltó ízó 
az, gyakorta máira vitető Néwáltó ízóvá válik, és illyen
kor néha ki is lehet hagyni a’ beízédből, tíakhogy az á l
ta l az értelem ne homályoíodjék, mint: A’ kik minket gyű
lölnek, (: azok:) mi elleníégink. A’ ki gavallérkodni akar 
(: annak:) pénzének kell lenni. A’ ki mindent akar tudni, 
(: az :) íemmit lem tud.

5. JE’ vifj'za efő Névváltó jzó va l: Magam, magad, maga, 
Magunk ’s a’ t. az Erdélyiek úgy élnek, m int ezzel: én, 
te, o, mi, ’s a’ t :  azaz az öízvekötéíben még más Bagaíz- 
tékot is téíznek hozzájok, m in t: a’ magam házam, a’ ma
gad házad, a’ maga háza. A’ magunk házunk ’s a’ t. mint 
fzinte ezzel: az én házam, a’ Te házad, az Ő háza ’s a’ t. 
A’ Magyar Orízágiak pedig, m int Bírált jelentő Névváltó
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ízóval úgy élnek a' Ragafztékokban. Magamé, magadé, m a
gáé, magunké ’s a’ t. (: íuus, fua, fuum :) melly é-t elhagy
ván, é helyett tfak egyfzer téízik a’ Ragafztókokat az után- 
nok következő Főnévhez, mint: a’ magam  háza. a’ magad 
háza, a’ maga háza. a’ magunk házok, a ’ magatok házok, a’ 
magok házok, mint fzinte ezekből: övé, kié, az é elmarad, 
ki háza ? Ö háza. Tehát mindenik tűrhető a’ maga tekinte
tében. Láíd Nyelvkönyv LXV. §.

6. A ' kérdő Névváltó Jzókkal a' melly efetben kérdenek, 
abban kell felelni, m in t: kié ez a’ kalap ? az malomé. Ki 
mondotta? A’ Pap. Mit tanúlíz? Számvetéít. ’s a’ t.

Jégyz. Ezzel is ki, kitfoda, tlak ízemélyt kérdünk, ezzel: mi, 
mitfoda, tfak dolgot. így kell tehát az öfzvetételeikkel is élnünk, 
vajki tfak fzeméllyre, vajmi tfak dologra vitefsék.

7. E ’ kérdd Névváltó fzóval: mellyik mind fzemélyt, 
mint dolgot kérdünk, és minden eleteken változtatva az 
Eggyes ízámban, m int: mellyik ír ? mellyiké ez a’ könyv ? 
Mellyiknek adjam, mellyiket hozzam? ’s a ’ t.

8. K iki kettőztetve azt téfzi, a’ m i t : quivis, quilibet, 
mellyet minden eleteken is ejtegetünk, de mind a kettőt 
egyfzerfmind, m in t: kiki ítél és kiki ítéltetik  köztünk. Kiki 
a’ maga fazeka mellé fzít. Kinek kinek kedvelek a’ maga 
gyermekei. Kiki mit fzeret, arra vonódik. Kit kit a’ maga 
Lelki efmérete vádol.

§. XX. E ' biráft jelentő Névváltó fzók : Enyim, tiéd, övé, 
miénk, tiétek, övék, ifm ét: kié, magamé, magadé, magáé, 
magunké, magatoké, magoké. Miképpen kötteísenek öfzve 
a’ Főnevekkel, már eggynéhány helyeken láttuk. Nyelvk. 
LXI. §. Szórakofg. IX. §. XIX. 15. fz. m in t: az én 
könyvem, a’ te könyved, az Ő könyve, a ’ mi könyvünk, 
a’ ti könyvetek, az Ő könyvök. Az én könyveim, a’ te köny
veid, az Ő könyvei, a’ mi könyveink, a’ ti könyveitek, az 
<5 könyveik ’s a’ t.

17*
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2. Szinte úgy, midőn e’ fzemélyes Névváltó fzók h e 
lyett : Én, Te, <5, Mi, Ti, Ő Főnevek tétetnek, m in t: Az 
Ur könyve, vagy az Urnák könyve. Az Ur könyvei, vagy 
az Urnák könyvei. Az Urak könyvök, vagy az Uraknak 
könyvök. Az Urak könyveik, vagy az Uraknak könyveik, 
melly amazoktól tíak az Adó efettel különbőz.

3. A’ Személyekkel való öfzvekötés is néha maga mellé 
véfzi még az Adó eletet, m in t: Énnékem fzegénynek ve
szedelmem. Nékem ízerentfém látni az Urat ’s a’ t.

4. Néha két Eagai'ztékok is eggyüve jonek, m in t: Az Atyám 
lova, az Atyám lovai, az Atyád lova, az Atyád lovai. Az Atyja 
lova, az Attyja lovai. Az Atyánk lova, az Atyánk lovai, az 
Atyátok lova, az Atyátok lovai, az Atyjok lova, az Aty- 
jok lovai. Hogy az Atyja légyen a’ többes Számban, iSméfc 
illy renddel: Az Atyáim lövök, Az Atyáim lovaik, az 
Atyáid lövök, az Atyáid lovaik, az Atyjaik lövök, az Aty- 
jaik lovaik. Az Atyáink lövök Az Atyáink lovaik. Az Atyá
itok lövök, az Atyáitok lovaik, az Atyjaik lövök, az Aty
jaik lovaik.

Jegyz. SzükSég tehát, illyenkor mind a’ kettőnek eggyes 
vagy többes Számjaira figyelmezni, mint ez is már Sok helyen 
elő adódott, p. o. A’ biró parantSolatja, a’ biró parantSolatjai. 
A’ bírák parantSolatjok, a’ bírák parantSolatjaik. A’ város bírája. 
parantSolatja. A’ város Elöljáróinak parantSolatjok. ’sa’t.

5. így élünk némelly Személytelen idő Szókkal is, p. o„ 
fá j, van, nintfen. m int: mim fáj, mid fáj, mije fáj? m ink 
fáj, mitek fáj?, mijek fáj? Nékem a’ fejem fáj, mindenem 
fáj, ’s a’ t. így: Sok pénze vagyon, Sok pénzek vagyon. 
Semmije nints, vagy Semmije Sints. Sok hafzna vagyon. 
A’ révből fok hafznok vagyon. Mindenét el-vefztette, m in
dene elvel'zett.

Jegyz. Ezek mind azonáltal: Enyém, Tiéd, övé ’sa’t. vál- 
tozhatatlanúl maradnak minden etetekben, midőn Semmi FŐ
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név vélek nintíen. m in t: kié ez a’ könyv, az enyím, a’ tied, 
az övé, a’ miénk, a’ tiétek ’sa’t. magamé, ’sa’t.

§. XXI. Ezek a’ nem tulajdon Nóvváltófzók: mind, min
den, mindenik, mindnyájan, e’ következő módon különböz- 
tetődnek meg :

a) Mind, változhatatlan fzó, mellyel élünk tfak a dol
gok körűi, és ízemélyekre ritkán, p. o. mind itt van, mind 
elvitte, mind tudja, mind ott voltak.

Jegyz. Innen van az a’ FűzögetŐ fzó i s : mind, mind mind 
ez, mind amaz, mellyet ma fok tudatlanok e’ Hafonlltó fzóval 
mint mint öfzvezavarnak.

ß) Minden, ez ejtegettetik mind eleteken, mind fzámo- 
kon, és élünk véle fzinte úgy ízemélyekre, m int dolgokra.

P. o. Minden ember gyarló. Hazugok minden emberek. 
Mindeneket megpróbáljátok. A’ ki mindent akar tudni, fem- 
m it fém tud.

]•) Mindenik, ezzel is fzemélyre, dologra egyaránt élünk, 
Táltozik is eleteken, de tfak az eggyes fzámban. p. o. Min= 
denik a’ katonák között vas terméfzettel bírjon. Minde- 
niknek kafznos a’ tapafztalás. Mindeniket az Elöljáróid köz- 
zúl meg betfűld.

ő) Mindnyájan, tfak a’ többes fzámban jelent, és fze- 
mélyeket illet, vagyon ezen i s : mindnyájunk, mindnyájatok, 
mindnyájok. m in t: Mindnyájan örüljünk hív kerefztyének. 
Leborúlának mindnyájan. Mindnyájunkkal köz a’ halál. 
A’ jó erkőlts mindnyájokból boldog embereket tehet.

II. Eeg. Senki tfak fzemélyre, Jemmi tfak dologra vitetik. 
Az eggyes fzámban változhatnak, de ez bennek a’ különös, 
hogy noha már magokban tagadáít jelentenek, mégis min
denkor más tagadó fzótfka tétetik utánnok, vagy nem, vagy 
fém, vagy nints, vagy fints. p. o. Senki nints itthon, vagy 
Senki fints itthon. Senkit nem tifztel, vagy íenkit fém



262 FÖLDI JÁNOS.

tifztel. Semmit nem tanúi, vagy: femmit lem tanúi. Sem
mim fints, vagy nints, femmid fints, femmije fints.

Jegyz. fém, annyi m in t: is nem. Sints annyi m int: is nints. 
és ez az oka, hogy mindeniket kiilönbfég nélkül felvehetni.

III. Reg. Ez egymáfra vitető Névváltó fzók, a’ miilyen,, 
a’ minémú, a’ mitfodás, a’ befzédben magok után vonják 
e z t : ollyan, és megfordítva, m in t: A’ miilyen emberekkel 
társalkodói, ollyan hafznát vél'zed. Miilyen a’ fazék, oly- 
lyan a’ fedő. Ollyan dolgot befzéllek, a’ minémut még 
nem hallottál.

Jegyz. Ha az ollyan elöl van és fzemélyre vitetik; léfzen 
a’ következő réfz: ki, a ki, m int: A’ könyvet ollyan gyermek
nek adta, a’ ki meg érdemiette.

1Y. Réfz. Az Idő fzóknak Rakofgatáfok.
§. XXII. Minthogy két igen különböző terméfzetű azon 

eggy Míveld idd fzó vagyon a’ Magyar Nyelvben és ez téfzen 
leg nagyobb akadályt és nehézfséget a’ Nyelv nem tudóknak, 
hogy mikor mellyikkel kelljen élni, t. i. az m  és Je végű 
mívelo idd fzó k : legelfőben is az ezekkel lehető helyes és al
kalmatos éléiről fztikféges jó Régulákat adnunk. Ezután 
fzakafzonként elő adjuk az idő fzóknak Rakofgatáfaikat. Már 
fellyebb tulajdon terméfzetek fzerént neveztük az m  végű 
idő fzó t: Kiható, a’ le végűt, K i nem ható jelentéfú idő fzónak, 
mivelhogy amabban a’ tfelekedet, kihat más 3Ü bizonyos 
fzemélyre vagy dologra; ebben nem. Máfok nevezik az 
elfőt Meghatározó, a’ máfodikat: Határozatlan idő fzónak.

1. Szakafz. A’ K iható és Ki nem h a tó  Mívelo idő fzókról.
§. XXIII. Kiható, vagy m végű időfzókkal élünk e’ kö- 

vetkezendokben :
1. Valamennyifzer az idd Jzókhoz járúló 4'M vagy vádoló 

ejet e’ Czikkely fzóval tétetik ki: a’, m int: írom a’ levelet.
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Minden ember fzereti az igaz barátot. Kérem az urat. Meg 
ütötte a fejét. Tegyétek fel a kalapotokat. Tudod-e a’ Ma
gyar Nyelvet? Yifelem a’ kardot. Mofatom a' fejér ruhát. 
Szeretem az embert.

2. Valamennyifzer az idő fzó mellett lévő vádoló efet, 
mellyet vezérel, Eagafztékkal vagyon, akár tétefsék k i a’ Gzik- 
kely fzó, akar nem, mert az mindenkor meg határozott értel
met á d ; mint: Nevelem teftvéremet. egéfzen: Nevelem az 
én teftvéremet, vagy a’ teftvéremet, Jól értem minden be- 
fzédedet. Szántatom földeimet ’s a’ t.

3. Midőn ezen vádoló efetek: Ötét, magamat, magadat, 
magát, ’s a’ t. azt, ezt nagynak az idő fzók mellett, m in t: 
Hallgatom Ötét. igen tifztelem Ötét, ajánlom magamat, vé
delmezd magadat, jól vifeli magát, kiki fzereti Ö magát, azt 
én találtam, ezt én vefztettem el, én azt jól tudom, ezt 
meg nem foghatom.

4. Néha az azt, ezt nyílván ki nem tétetik, hanem tfak 
oda értetik; azért akkor is Ki ható idofzóval élünk. Kivált 
képpen meg élik pedig ez, az ezzel öfzvetett idó fzókban: 
meg, el. p. o. Meg nem foghatom (: a z t :) mi az oka. Kérlek 
írd meg nékem. El nem gondolhatom, hová tette. Nem tu 
dom, mit akar. látom, mit tfinál. A’ ki mihez fzokott, azt 
el nem hagyja. Nem hallom, mit befzéll.

5. Ugyan ez az azt marad el leg többfzör, mikor az illy 
idő fzók u tá n : látom, tudom, hifzem, értem, gondolom’s a’ t. 
hogy, mikor, ha, hol következik, m in t: látom, (: a z t:) hogy ez 
betfűletes Ur. Nem tudom, mikor m ent el. Elhifzem, hogy 
fokba telik, értem, hogy adós vagy, hallom, hol járt, gon
dolom, hol töltötte az időt.

§. XXIV. Á  K i nem ható vagy k végit idő fzókkal é lünk:
1. Valamennyifzer az idő fzók mellett a’ Vádoló efet, 

minden meg határozó Czikkely fzó és Bagafzték nélkül va
gyon, vagy e' határozatlan Czikkely fzó va l: eggy. m in t: Pró-
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dikácziót hallgatok. Virágot ízagolok. Leveleket írok. Jó 
könyveket olvas, eggy lovat vefzek.

2. Valamennyifzer e’ határozatlan értelmit Névváltó fzók- 
nak vádoló efeteiJc vágynak az idufzók mellett: valakit, va
lamit, akárkit, akármit, a’ kit, a’ mit, a’ mellyet, mindent, 
Jenkit, femmit ’s a’ t. p. o. Akárkit látni fogíz, mondd meg. 
Akár kiről beízéllí'z, vigyázz, mit befzéllfz. értek valamit, 
í'enkit nem látok, mindent betfűl, Semmit nem fzóll.

3. Ezen Névváltó fzóknak vádoló efeteik mellett: enge- 
met, tégedet, minket, titeket, m int: Te engemet bíztatfz, Ö 
tégedet jól lát. Minket az Isten megáldott. Titeket íenki 
lem betfűl. Tfak úgy ízerefs engem, a’ mint én téged fze- 
retlek, és mátoknak fzoktalak dítférni.

4. Az olly fzólláfokban, meilyekben femmi vádoló efet 
nintfen, ’s nem is értetődik oda, m int: jól tudok Magya- 
rúl. tanúlok magyarúl. Nem fzóllok rólla. A’ kotíiról le- 
fzállok. A’ izékről leefett.

5. Ugyan az illy fzólláfokban, midőn eggy magános idei 
fzóval vagy két idd fzólikal is élünk, m in t: nevetek, ülök, 
tanúlok, fétálok. Szeretek véle tréfálni. Akarok vele fzólni. 
tudok fzópen írni.

Jegyz. Ok nélkül fzóllnak tehát így némelly Erdélyiek: Sze
reti véle tréfálni. Nem fzerefi el menni. Az Affzonyok is, mint 
a’ Férjfiak fzerétik fzabadok lenni, ’s a’ t. Ez ollyan, m int: 
akarom vele fzóllni ’s a’ t. II.

II. Szakafz. A’ Nevező Efet Rakofgatáfa az Idő fzókkal.
§. XXV. 1. A ’ Nevezd efet tétetik minden Jzemélyes idd  

fzókhoz, és az meg eggyez az Idd fzókkal fzemélyben és fzám- 
ban, m in t: ki ír ? én írok, ti írtok. A’ gyermek tanúi, a’ 
madarak repülnek. Olvaftatik a’ könyv. Az íráfok olvas
tatnak.
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2. A  Jzemélyes Névváltó fzók én, te, o, mi, ti, ok nem 
mindenkor olly fzükfégef képpen kívántainak meg az idő fzók  
■előtt, mint a’ német Nyelvben; hanem többnyire elmarad
hat, kivált az elfő és 2É fzemély, mint a Deákban, m in t: 
hová mégy ? Látod az én foríomat. Nem ízeretem ezeket, 
ez az emher mindég aluízik.

3. Szorgalmatofon meg kívántatik pedig ollyankor, mikor 
két Jzeméllyek között különbséget akarunk tenni, vagy vala- 
melly különös kifejezés kívánja, m in t: én ízeretem, 6 nem 
ízeret. Én munkálódtam éjjel, nappal és Ö vette jutalmát. 
Én mind tíak békeíséget ízóltam, én állítom, te tagadod.

4. SÖt néha más Nevező ejet is egéfzen elmarad, a' Sze
mélyes idő Jzóktól is, és azok minteggy Személytelenekké léjz- 
nek, még pedig akármelly időben, m in t: azt mondják, úgy 
ízokták. hogy hívják, azt beízéllik. úgy hallik, nem hal- 
ük, (: e’ helyett: hallatik, m in t: nem hallik a’ harangízó :). 
Sót mind ezek: olvaíták, olvaínak, írják, írnak, iíznak, ál
lanak, mennek, harczolnak, lármáznak, íg y : írták, irtanak, 
írnák, olvaínák. Úgy látjuk, tapaíztaljuk, a’ mint halljuk, 
Meg kell vallanunk ’s a’ t. így: látízik, meg tetízik, érzik, 
meg válik, meg eíik, történik, következik, haíznál, lehet, nem 
lehet ’s a’ t.

Jegyz. Mind ezek annyit téfznek, mint a’ Deák: dicitur, le
gitur, ícrlbitur, ítatur, ítur ’s a’ t. vagy a’ Német: man Jagt, 
’s a’ t. De máíízor iímét ugyan ezen Német: man az eggyes 
ízámban ezen nevező elittel tétetik k i : az ember, m int: nem 
tudja az ember. Man weifz nicht. Sokízor nem látja az ember, 
a ’ mi a’ ízeme előtt fekfzik. Oft lieht man nicht, was vor den 
Augen liegt.

5. Némelly ízemélytelen idő ízók pedig véíznek ugyan 
fel Nevező eíetet, de tíak a’ 3Ú ízemélyben és tulajdon 
Nevező eíetek vagyon, m in t: hó eíik, eíő eíik, jég eíik, 
menny dörög, melly eggy ízóvá is l e t t : mennydörög.
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Némellyek ezek közzíil is minden ej’et nélkül lehetnek. 
m in t: hajnallik, világofodik, virrad, eftveledik, fetétedik,. 
villámlik, tfattog, fagy, olvad ’s a’ t.

6. Több Főnevek, vagy Név váltó fzók után, az idő fzó 
lebet a’ Többes fzámban is, mint: a’ dühöfsség és harag 
efzét vefztik az embernek. A’ Te atyád és én, nagy bá
nattal keretünk vala Tégedet. A’ fzegényfég és a’ jó éfz 
gyakran eggyütt vágynak ’s a’ t. Mind azonáltal az idd 
fzó is lehet eggyes fzámban is, m in t: A’ dühöfség és 
harag efzét vefzti az embernek. A’ bor, az éjtfzaka ’s a' 
fzerelem mérfékleni nem tud.

§. XXVI. Ez idő fzónak: vagyok 3'Ä fzemélye, mind az 
eggyes fzám ban: vagyon, van, mind a’ többes fzám ban: 
vágynak, vannak a’ Magyar befzédben igen fokfzor elha
gyatnak; fokfzor pedig kitétetnek, mellyről azért illő jó  
Régulákat adnunk. Tehát elhagyatnak ezek :

1. A z olly állítáfokban, a’ mellyek két Nevező efeteket 
foglalnak magokban, és ezek Németül vagy Deákúl ezzel 
oi'ztatnak e l : ejt, ifi, mellyet Magyarul vagy a’ Czikkely 
fzó, vagy más Névváltó fzó különböztet, m in t: A’ Kriftus 
megváltó. A’ ki fzolga, az nem Ur. litván  Prókátor. A’ vad 
egres nem mafola. Az emberek nem barmok. Nem m in
den ember jó katona.

2. Akkor is, ha a’ Nevező ej'etek közzíil az illy fzóllá- 
fokban az eggyik Rávető fzó. m in t: Az idő fzép. Az igen 
fzép. az jó óra. ez nem jó pofztó. Ő nem igen derék em
ber, az úr reft, az affzony nem kevély. Sok féle a’ Pénz. 
már ezek fzép lovak. Sokak a’ bivatalofok, kevefek a’ vá- 
lafztottak.

3. Akkor is, mikor az illy fzólláfokban az eggyik Ne
vező eset a’ Ragafztékokból vagyon, m in t: Béts Ausztriának 
fő várofa. A’ könyvnek az ára eggy forint. Buda és Po-
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Tony nevezetes várofai Magyarorfzágnak. Nagy a’ feje ki- 
tfiny a’ veleje, hoffzú a’ haja, rövid az elméje.

4. H a a' nem helyett néha f é m  tétetik, (: melly is eggy 
ezzel: is nem, XXL §. II. Reg. Jegyz. :) ez is azon törvényt 
tartja, m in t: lem hete, lem hava (: nintíen, melly is annyi, 
m in t: nem vagyon :). Ezen befzédnek lem eleje, lem utolja, 
fém veleje, fém valója. 0  neki fern efze, fém pénze. Sem 
Iftene, fém lelke. Sem hite, fém valláfa.

5. Akkor is, midőn az eggyik Nevező efet helyett hatá
rozatlan mód vagyon, m int: fzép az embernek hazájáéit 
meg halni. Rettenetes dolog az élő Iftennek kezébe efni. 
Nehéz az agg ebet tanítani. Könnyű ezt meg érteni. Méltó 
dítférni, gyönyörűfég nézni, tfuda ollyat hallani, tfudála- 
tos nézni, kívánatos tanulni, kéfz felelni, vétek nem adni,, 
jó itt lakni, alkalmatos tanítani. Tudni ditfoféges; fzégyen 
nem akarni tanúlni.

§. XXVII. Kitétetik pedig a’ Vagyon, van, vágynak, van
nak nintfen ollyankor :

1. Mikor ezek mellett a’ befzédben tfak eggy Nevező efet 
vagyon, m in t: Ki vagyon ott benn ? Az Úr vagyon a’ fzo- 
báhan. Az úrfiak a’ Templomban vágynak. Hol vágynak 
a’ könyveim ?

2. H a több Nevező efet vagyon is eggyütt, de el nem 
ofztatva azon eggy Czikkelyben vágynak, m int: fok öreg 
ember vagyon köztök. fok túdós Emberek vágynak a’ ka
tona Tifztek között. Kevefen vágynak, a’ kik a’ halálról 
mindennap meg emlékeznének. Derék ifjak vágynak a’ Pefti 
FŐ Ofkolában. Sok vitéz katonák vágynak a’ Hufzárok kö
zött. Hol, jegyezd meg, hogy e’ Nevező efet: Hufzárok, 
más nyelvekben nem Nevező efet.

Jegyz. Mihelyt az illyen fzóllásban, az eggymás mellett álló 
Nevező efetek, a’ Czikkely fzóval elofztatnak ; a’ fellyebb való 
elfő Régula jő viífza, és a’ vagyon, vágynak ifmét elmarad,

267'
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m int: Sok az öreg ember közöttök. Sok a’ tudós ember a’ Ka
tona Tifztek között. Sok a’ vitéz katona a’ Hufzárok között 
’s a’ t.

3. Mikor a' vagyon, vágynak azt jelenti: Habeo, ich 
■habe p. o. A’ Népnek nagy nyerefége vagyon. Sok szép 
lovai vágynak. Ennek az ifjúnak fzép tudománya vagyon. 
Annak a’ kevély embernek pénze ugyan elég van, de olly 
kevés veleje vagyon, hogy könnyen elférne eggy gyu- 
fzűben.

Jegyz. A’ Czikkely fzóval az illy fzóllás is elofztathatik, és 
akkor az elfő Regula viffza jő, és a’ vagyon, vágynak elma
radnak. m in t: A’ népnek nagy a’ nyerefége. A’ fok lovai fzé- 
pek. Ennek az ifjúnak fzép a’ tudománya.

4. A’ nintjs, nintjen, minthogy annyi m in t: nem va
gyon, nem van, ez is hafonló módon kitétetik ezen ele
iekben.

m in t: Az Úr nints ott. Az Affzony nints itthonn. Az 
Erii nintfen a’ Templomban. Nintfen eggy hete, hogy meg
jött. A’ könyveim nintfenek az almáriomban. Sót mivel 
a’ senki és femmi más tagadáft is véfznek magok után 
{:XXI. §. 11. Reg.:) azok mellett léfz : fints, fin t fen, melly 
annyi, m int: is nints, is nintfen. m int: fenki fints itt,
femmi fints itt. Eggy hete fints még. Eggy Pénzem fin-
tfen ’s a’ t.

Jegyz. 1. A’ moftani időn kívül minden idejei ’s fzemélyjei 
ennek : nints, nintfen a’ Vagyon-tól vágynak. Láfd Nyelvkönyv. 
2. Azok a’ Rávető fzók, mellyek végezeteknek minden Változ- 
tatáfok nélkül Rávető fzók is, határozó fzók is, m int: Hafzon- 
talan, mezítelen, méltatlan, büntetlen, hirtelen, kéntelen ’s a’ t. 
{: Nyelvk. XCI. §. 1. fz. Jegyz.:) noha igazfággal határozó fzók 
i s : de ha úgy gondoltatnak, mint Rávető fzók, olly Sza
vaink fognak lenni, mellyek két Nevező eleteket kívánnak, 
mint a’ Deákban a’ Nudus incedit ’s a’ t. p. o. Péter mezíte
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len jár. Az inas kéntelen ment-el, hirtelen viffza jött. A’ kik 
méltatlan ízenvednek, megmenti a’ Jó Isten, ’s a’ t. Ha pedig 
úgy véílzük, mint Határozó í'zókat, rendes Rakofgatás léfzen,. 
mellyrol alább a’ Határozó fzókban.

III. Szakafz. A’ Biró Efet Rakofgatáfa az idő fzókkal.
§. XXVIII. 1. Biró efettel tíak ez az eggyetleneggy idd 

fzó: vagyok rakofgattatik, erre a’ kérdéfre, kié ? holott is 
a’ 3jk fzemélyben ugyan azon elmaradáía vagyon az idd 
ízónak a’ mi a’ Nevezd efettel. p. o. Kié ez a’ könyv, az. 
Úré, az Affzonyé, eggy túdós emberé. Én az Űré vagyok. 
Te Uradé vagy, ez a’ ruha az Atyádé volt. Iítené a’ menny 
és a’ föld. Az Úré a’ hatalom. Az Iftenéi vagyunk mind* 
nyáján (: Melly ennek többes fzáma: If ten é :).

Jegyz. Látni való, hogy ez a’ Bíró efet tíak a’ 3jk fze- 
méllyel való feleletben efik. Az elfő és 2jk fzemélyekben pe
dig e’ kérdéfre kié? így felelünk : Enyém, tiéd. Enyím az er
dőnek minden vada, Tiéd vagyok, tarts meg engemet. melly 
bíró efet is ugyan; de bírált jelentő nevező efet is (meus, a, 
um) ezért is : alkalmatofabb igy a’ többes fzámban : az Iftenéi 
vagyunk mindnyájan.

2. Sőt a’ 3ik fzemélyben is, a’ bíró efettel való felelet tfak 
akkor vagyon, ha eggyes, vagy magános főnevekkel felelünk; 
de ha a’ felelethez, a’ kérdésben lévő Főnevet is hozzája téíz- 
fzük : léfz a’ felelet a’ Bagafztékokkal mint: Kié ez a’ könyv?1 
ez az Úr könyve, ez az Affzony tüköré ’s a’ t. IV.

IV. Szakafz. Az Adó Efet Rakofgatáfa az Idd fzókkal..
§. XXIX. Adó eletet téfzünk erre a’ kérdéfre: kinek, 

minek, némelly Rávető fzókhoz, fok idd fzókhoz és kevés- 
közbeveto fzókhoz, m in t: Haíznos nékem, hafzontalan né
ked. Hazájának fzólgál. máinak dolgozik. Jaj a’ képmu
tatóknak.

2 6 9 '
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Mellyeket, hogy jobb renddel elő adhafsunk, a’ befzéd- 
nek réfzei fzerént azokat így fzedjük fel:

1. Az olly Eáyetö fzók, mellyek hafznot, kárt, bővfé- 
get, l'zükféget, alkalmatofságot, alkalmatlanságot, lehetetlen- 
féget ’s a’ t. jelentenek, Adó eletet kívánnak, és itten a’ fely- 
lyebb elő adott: vagyon, vágynak, mellyek más nyelvekbe m in
denkor kitétetnek, elmaradnak, m int: A’ fok efő ártalmas a ’ 
virágzó vetéfeknek. Ez káros a’ Népnek. Elég Néked az 
én kegyelmem. Szükíéges az Öltözet az embernek. Ez az 
ifjú jó, vagy alkalmatos katonának. Lehetetlen az ember
nek élni, ha nem munkálkodik. Jó minékünk itt laknunk. 
Eéfzefi vagytok a’ kegyelemnek. Yefzedelmes akárkinek a’ 
nyelv. Dífztelen ez az Öltözet te néked. Kedves nékem a’ 
Te leveled. Eettenetes az Urnák haragja az Istentele
neknek.

Jegyz. Némelly e’ féle Rávető fzólcnak Főneveik is adó Efe
tet kívánnak, mint: Kár néked ez a’ jó könyv. A’ nyomorult
nak meg halni nyerefég. Nagy ellenfége a’ fzófzaporítáfnak. 
A’ pénznek nem léte a’ jó éfznek vefzedelem. Szégyen a’ fze- 
génynek a’ kevélykedés. A’ Te befzéded nékem gyönyörúfég.

2. Tulajdonképpen és tfupán tfak Adó efetet kívánnak ezen 
idő fzók: enged, kedvez, kegyelmez, irgalmaz, engedelmefkedik, 
reménykedik, hízelkedik, panafzkodik, panafzolkodik, adakozik, 
imádkozik, ’s a’ t. m in t: engedek befzédednek. Kedvezz ma
gadnak. Meg kegyelmez minden te Bűneidnek. Irgalmazz nékünk 
Ur Itten! Engedelmeskedj Elöljáróidnak. Az Urának reményke
dik. mindennek hízelkedik. Az Attyjának panafzkodott. adakoz
zatok a’ fzegényeknek. Az Iftennek imádkozik.

3. Adó efetet véfznek fe l az olly mívelo idei fzók, mellyek 
adáft, tulaj donítáft, hafznot avagy kárt jelentenek, mint : az 
Itten néki adta azt. 0  azt nékem tulajdonítja. Haíznál néktek, 
ha én elmégyek. Sok fáradtfágot okozott minékünk. Semmi

dben nem akar máinak fzólgálni. Néked inkább hifzek, mint
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máinak. Ne hidj minden ízónak. A’ könyvet nékem ajándé
kozta. Máinak többel nem tartozom, mint magamnak, ’sa’t.

Jegyz. Az illy mívelő idofzókat, mellyek néha e’ kérdésre 
kinek, minek az adó eletet felvéízik, mind felhordani lehetet
len, ’s fzükíégtelen is volna, m in t: Néked beízéllek, Felelj né
kem ’s a’ t. Tíak azokat ízükíéges tehát kijegyezni, a’ mellyek- 
nek rakoígatáíokban más Nyelvek különböznek.

Illyenek pedig a következők:

4. Ezek a’ Mívelő idő ízók: hiv, nevez, mond, tart 
válafzt, rendel, vall, téízen, párántfol, köízön, ’s a’ t. Adó’ 
eletet kívánnak, m in t:

kinek hívnak? Jóíefnek, Sándornak hívják. Nevezed az 
<í nevét Jél'uínak. Ökoinak mondalak. Szerentíéínek tar
tom, bolondnak tartják. Kereíztyénnek vallom magamat, 
engemet bunöínek tart. A’ Tfáízár Fővezérnek rendelte. 
Hunyadi Mátyáft az orízág királynak válaíztotta. Ofkola 
Mefternek tették (: vagy m eíterré:) Ide való: Az Attyja 
katonának adta, e’ he lye tt: Katonává tette. Kotíiínak adta 
(:Kotfifsá tette:) Kinek mit parantfolfz? Néked köfzönöm. 
A’ mellette elmenőnek köszönni ’s a’ t.

5. E’ íélmívelő időfzók i s : áll, mégyen, Jzalad, ugrik, 
fzóll, tart, Adó eíettel különös jelentéit téíznek, m in t:

A’ munkának áll, a’ tükörnek, ablaknak áll, néki áll 
a ’ világ, neki állott a’ hajónak. A’ falnak, háznak menni, 
katonának menni. A’ kapunak ugrik, a’ kertnek, erdőnek 
ízalad, a’ pufkát neki tartja. Neki fzóll a’ táncznak, ba
romnak ’s a’ t.

6. E’ két idő ízó jegít, vé/zen néha adó efettel, néha 
mái képpen fordúl elő, m in t: fegít nékem, vagy fegít enge
met. én Őtet táríamnak véfzem, vagy tárfúl véfzem. ’s a’ t.

7. Azon idő ízók, mellyek a’ mívelő formában Adó efe-  ̂
tét kívántak, meg tartják ugyan azt a’ fzenvedő formában 
is. p. o. ez igen híres embernek mondatik. 0  Mihálynak 
híva tik. Ez a’ Tifzt jó embernek látízik vagy láttatik. Az
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Úr fija nékem foha fe látfzott jónak. Ez a’ katona birnöf- 
nek tartatik. A’ Ti Tanítótok nagy embernek mondatik.

E’ i'zemólytelen idő fzók : Nékem vagyon, vagy van (: Ha
beo :), nekem nintfen vagy nints (: non habeo :) fáj, illik, kell,, 
tetízik, a’ ízemélyt magok mellé Adó efetben véízik; a’ 
dolgot pedig, a’ mellyről fzó vagyon, nevező efetben; még 
pedig a’ három elfő Eagafztékkal; a’ három utólfó tfak 
magában, p. o. Nékem van betfűletem. Néked nints pén
zed, nékie vagyon fzólgája. Nékünk vágynak tfelédink, 
nektek nintfenek ruháitok. Nékiek fájnak febes tetemeik, 
így a’ több időkben. Nékem kalap kell. Néked illik a’ far- 
kantyú. Néki tetfzik a’ pálcza. Az úrnak mi kellenék. A’ sar
kantyú tfak a’ jó lovaglóknak illik. A’ grófnak tetfzett ar 
ruha. A’ bajufz mindenkor illett a’ katonának ’s a’ t.

Jegyz. 1. Hlyen forma fzemélytelen idő fzó : vdfik, melly tfak 
a’ fogról mondatik, és akkor ezen törvényt tartja, tfak hogy 
felvéfzi e’ követgeto fzót is belé, vagy benne, p. o. Nékem vá
lik benne a’ fogam, néked, néki váfik benne a’ foga. Nem vá- 
fik abba a’ fogad. A’ Ajaknak fogok váfott belé ’s a’ t.

2. Illik, néha a’ követgeto fzóval is rakattatik : hoz, hez p. o. 
hozzám illik, hozzád, hozzája illik, hozzánk, hozzátok, hozzá- 
jok illik. Hozzád illett. Illik a’ kerefztyénekhez mértékletefen 
élni.

9. A’ közbe vető fzók közzul az eggy ja j, adó efetet 
kíván, m in t : Jaj a’ Népnek. Jaj a’ városnak. Jaj a’ bot- 
ránkoztatónak.

V. Szakafz. A’ Vádoló Elet rakofgatáfa az idöfzókkal.

§. XXX. 1. Vádoló ejetet kívánnak minden Mívelu, Mí- 
velteto és ezektol minden MivelhetÖ, vagy Ható, heto idd  
fzók, mind a’ kiható, mind a’ ki nem ható jelentéfekben, 
é  kérdéfre: K i t ,  m i t  ? m in t: könyvet olvafok. Könyvet 
olvaftatok. könyvet olvafhatok. Mívelem a’ fzőlőt. Mivel-
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tetem a’ fzőlöt, mívelhetera, míveltethetem a’ fzolőt. Tfu- 
clálom e’ világ állapotját. Elfelejtettem az íráft. a’ lovat 
meg nyergelte. Paripáját meg nyergeltette. Nem nyithatja 
ki az ajtót.

2. Ä  magokban két fzemélyt foglaló, vagy a’ 2'M Sze
mélyre vitető elfő Személyes idő Szók is, eggyik fzemélyt a’ 
vádoló Életben kívánják, melly mindenkor Tégedet, Tite
ket, m in t: Tanítlak Tégedet. Nem fzerethetlek Titeket. Dí- 
tsértelek titeket, ’s a’ t. Néha a’ Titeket helyett: benneteket 
tétetik, m in t : fegítlek Benneteket. Láfd Nyelvk.

3. E  Személytelen idő Szó is : illet, a’ fzemélyt vádoló 
Efetben, a’ dolgot pedig nevező efetben kívánja, m in t : 
engemet illet. Tíak Nemes embert illet a’ kard. Királyt 
illet a’ korona. Az elfőfég az öregebbiket illeti.

VI. Szakafz. A’ Hívó efet Rakofgatáfa az IdŐfzókkaL

§. XXXI. A’ Hívó és meg fzóllító efet Magyarul eggy a’ 
Nevező efettel, azért ebben femmi különös nintfen, hanem, 
hogy mindenkor fzemélyt illet és többnyire Parantfoló 
móddal, vagy kérdéfsel vagyon. Lehet pedig a’ hívó Efet, 
elől, utói, középben, akárhol; mint: Ur Iften irgalmazz 
nékünk! Vigyázz halálodra halandó ember, vigyázz gyer
mek! Jövel Leány! Fiam, miért tfelekedtél így? óh gyer
mek, gyerm ek!

Jegyz. Az Elvevő vagy 6ik Efet (: Ablat:). a’ Magyar Nyelv
ben tulajdonképpen tfak követgeto fzók, mellyek tétetnek a’ 
Névfzók nevező Efeteik után. Ezen követgeto fzók a’ mennyi
ben a Név és Idő fzók jelentéfeiket hordozzák ’s változtatják, 
alkalmatofabban elő adatnak a’ magok tulajdon feregeikben.

Földi: Magyar Nyelvkönyv. 18
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VII. Szakafz. A’ P aran tfo ló  és Foglaltató Módoknak 
Rakofgatáfok.

§. XXXII. A’ Párántloló mód e’ tagadóit, nem, fel nem 
véízi, hanem tfak e’ tilalmazó fzókat: ne, Je ne, néha : fe  
Je P. o. Ne tfüggedj el a’ Nyomorúfágok alatt. Se ne ints, 
se ne fzóllj, fe ne egyél. Se ne igyál. Ne kételkedj; Ne 
fertéztefd meg fzent kezeidet. Ne köveid a’ gonofzokat. Ne 
lopj.

Néha a’ Parantfoló mód két különös idő fzókkal kettőz - 
tetódik, m in t : Ne tfelekedd, hogy elmenj. Ezt Jem felve
heti a’ Parantfoló Mód, ha még utánna különöfen ez is 
kitótetik: ne, m int: fém el ne menj, fém el ne küldd, 
’s a’ t. A’ régi Parantfoló módról Jza, Jze, lásd Nyelv
könyv.

§. XXXIII. Foglaltató módot mikor kíván valamelly be- 
fzéd, arról leg bizonyofabb és kifogáft nem fzenvedó Re
gulákat adni lehetetlen. Meg jegyzőnk mégis némelly fzól- 
lásoknak formáikat, és egynéhány fzótfkákat, mellyek m a
gok után többnyire Foglaltató módot húznak.

Jegyz. Olly nehéz e’ meg határozás a’ Deák nyelvben is, 
noha az már régólta iskoláztatik; hol a’ mennyi Régula, a’ 
Foglaltató Módról, megannyi kifogás. Annyira nem engedik a' 
Nyelvek e’ dologban magokat járom alá fogni. A’ Magyarban 
pedig kivált a’ közbefzédben még annál is ritkább és állhatat
lanabb a’ Foglaltató móddal való élés, és úgy tetfzik, mintha 
kerülnék ezt a’ Magyarok, valahol jelentő Móddal fzóllhatnak. 
Ugyantfak:

1. Foglaltató Módban ejnek az olly kérdéjek, mellyek 
x nem annyira kérdenek, mint valamelly kételkedéjt mutatnak. 

p. o. Nem tudom, kihez légyen fzerentfém. Mit tégy7ek Le
veleddel ? Mit tfelekedjünk Atyámfiái, Férjfiak ! Mitévő lé
gyek, nem tudom.
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2. A ' meg engedéjt jelenti’) jzóllájok p. o. Hadd menjen. 
Ám láfsad. Ám ti láísátok. bár próbálja tfelekedni. Tegyük 
fel hogy nem akarták, hadd lett volna.

3. A ’ javajlájt jelentő J'zólláfok. p. o. Egéfségednek ká
rával fem m it ne tfelekedjél. Ezt tfelekedjed. Hogy pedig 
ez véghez menjen, igyekezzetek.

4. A ’ kívánjágot, vagy mívelhetéjt jelentei jzóllájok: p. o. 
Mit tfelekedtem volna. Mondtad volna meg előre. Mond
hatná valaki. Gondoljátok meg mit tfelekefztek. Kérdhetné 
valaki. Inkább elfutnék, mint haza menjek.

Jegyz. Ezekben a’ mint látfzik, igen. fokfzor a’ Parantfoló 
mód tétetik a’ Foglaltató mód helyett, de ez köz fzóllás a’ Ma
gyaroknál, kivált a’ 2jk fzemélyben, m in t: bár próbáld meg. 
Egéfségednek kárával femmit ne tfelekedj. gondold meg, mit 
felelj ’s a’ t.

5. E’ FűzögetÖ fzók, hogy, hogyne, akárhogy, tjak, tjak- 
hogy, tjakhogy ne, ám, hadd, bár, ugyde, ’s ojztán, és akárki, 
akármi ’s a’ t. a’ fellyebb való fzólláfokkal eggyezóleg töb- 
nyire Foglaltató Módot kívánnak, még pedig a’ Foglaltató 
Módnak akármelly idejeit, a’ Jövendő időt kivéve, p. o. 
kérlek, hogy tanulj, hogy így a’ Te ízüleid reményfégek- 
nek megfelelhefs. Nem kételkedem hogy ne fzeretnél en
gem. Akárhogy légyen a’ dolog. Akárki lenne fzerentfés. 
Akármi állapotja lett volna. Gyűlöljenek, tfak féljenek. 
Akármelly fzemtelen légyen is.

6. Ezek mintha, vajha, Foglaltató módot, de tfak az alig 
múlt, és régen múlt időket vehetik fel. p. o. Mintha lá t
nám. Mintha tudtad volna. Vajha én olly boldoggá le
hetnék.

7. Ezek : ha, mikor, minekutánna kívánják a’ Foglal
tató Módnak Jövendő idejét: ánd, értd, p. o. Mikor béme- 
néndefz a’ főidre, mellyet a’ Te Urad Iftened ád Tenéked. 
Ha látandod a’ Te felebarátodnak ökrét ’s a’ t.

1 8 *
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Jegyz. Hogy ez nem olly közönféges fzóllás a’ be Izédben, 
és majd tl'ak a’ Bibliában találtatik, Iáid fellyebb is.

8. Az illy fzólláfokban': félek , félő hogy-nem, nehogy, 
hogyne, a’ nem mindenkor tagadáít jelent, és jelentő mód
dal vagyon: a’ nehogy, hogyne, állatéit és Foglaltató Mó
dot kíván, m in t: Félek, hogy a’ békefség nem léfz tartós. 
(: vereor ut pax firma f i t :).

Féló, ne hogy az elleníég beüfsön vagy, hogy az el- 
leníég be ne üísön. melly hogy állítáft jelent, meg teti'zik 
abból, mert így is m ondhatni: Féló, hogy be üt az el
leníég. Te attól félíz, nehogy el kelljen venned, Te pedig 
attól, hogy el nem veheted. Félek, hogy az egyenetleníég 
miatt nem léíztek gyózödelmefek. Nem lehet, hogy a’ jó  
tanáts és eggyezó akarat által ne győzzetek.

Jegyz. Hlyen fzóllás az állítáfra és tagadéira nézve ez, mely- 
lyet azért jól gondolóra kell venni: Senki nem kételkedik, hogy 
Itten ne légyen, hol a’ hogy, ne állítáft jelentenek. Megállha
tom, hogy nem kérlek, tagadás. Nem tehetem hogyne kérjelek. 
El nem múlathattam, hogy tenéked ne írjak. Lehetetlen hogy 
éízre ne vegyék. Semmi ok nints, hogy elébb ne mehefs. Nem 
állok ellent, hogy el ne vigyék. Mindezek állítáfok.

VIII. Szakafz. A’ H atároza tlan  Módnak R akofgatáfa.

§. XXXIV. A’ Határozatlan móddal Magyarúl néha úgy 
élünk, mint izemélytelen idő ízókkal p. o. Úgy hallani, ü g y  
látni. Ha meg kell vallani. FÓ képpen a’ Mívelhetó idő 
fzókkal, m in t: Nem mondhatni. Eléggé láthatni. Nem eről
tethetni. Többre vihetni. Nem félhetni tölle. Olvafhatni, 
T&pafztalhatni. ’s a’ t. Vagy két idő Izóra ízaggatva ezzel 
lehet: p. o. a’ mint meg lehet látni, nem lehet m eg lá tn i, 
nem lehet elolvaíni. eléggé lehet tapaíztalni. lehet tanúim , 
hallgatni ’s a’ t.
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Jegyz. A’ Határozatlan Móddal Parantfoló mód helyett is 
élnek némellyek, m in t: ütni, e’ helyett: üld, üfsük, üfsétek. 
fogni meg, e’ helyett: fogd meg, vagy fogjuk meg, fogjátok 
meg.

2. A’ Határozatlan Mód a’ Nóvfzóknak azon efeteiket 
kívánja magához, mellyeket ugyan azon idő fzó kíván a’ 
határozott módokban, az eggyen kívül : vagijon, melly ne
vező efetet is, adó eletet, főt néha bíró eletet is véfzen fel, 
m in t : jó lenni, jónak lenni, fzorgalmatos lenni, fzorgal- 
matofnak lenni, kié fog lenni az a’ fegyver ? Nem akar 
az Uráé lenni. Hazájának hafználni. jónak tartani. Házat 
építeni, magát mindenhez alkalmaztatni. Legjobbnak ne
veztetni. A’ halálról elmélkedni. Minden jóval bővölködni 
’s a’ t.

3. Mikor két idő fzó FűzögetŐ vagy Ofzveköto fzó nél
kül egybeköttetik, mellyekkel valamelly állapotot, vagy 
maga vifelóft le írunk ; akkor az eggyiknek a’ Határozatlan 
módban kell lenni. p. o. kezdek fzóllni. Németül befzéllni 
tanítom. Megtanítlak jót tfelekedni. nem akarnak dolgozni. 
Tánczolni, lovagolni tanúi. Szeretem az olly dolgokat hal
lani. Tfak moft kezdék tanulni. Tefsék leülni. Ide találtam 
joni. ’s a’ t.

Jegyz. így téílzük ki gyakran a’ Deák Supinumot és néha 
a ’ gerundiumokat is, főképpen ha azok ez idő fzókkal vágynak: 
megyek, jövök, m int: látni mégyek. lefeküdni mégy, koldulni 
mégyen. barátimat köszönteni jöttem. Mit látni mentetek ki 
a’ Pufztába.

4. Mikor a’ Deákok és a’ Németek eggy határozott idő 
fzóval és eggy határozatlan Móddal ’s vádoló efettel él
nek, abban a’ jó Magyarok Ókét nem követik, hanem g k ' 
az olly fzólláfokat elofztván, a’ határozatlan módot hatá
rozott Móddal ’s hoggyal téfzik ki. p. o. Örülök hogy Te 
jelen vagy. Örvendek hogy az Urat látom, nem pedig ör-
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vendek az Urat látni. Tfudálom, hogy az Urat nállam lá 
tom, nem az Urat nállam látni, mellytöl a’ Magyar fül 
ifzonyodik. Reményiem, hogy 6 el fog joni. Örvendek 
hogy Te boldog vagy. ’s a’ t.

Jegyz. Hlyen határozatlan módot és vádoló efetet kívánó 
idő fzók más nyelvekben :

1. A’ küllő és belfő érzékenyfégeket jelentő idő fzók : látom, 
hallom, tudom, értem, érzem, éfzre véfzem, gondolom, vélem 
’s a’ t.

2. Ezek: mondom, befzéllem, állítom, tagadom, mutatom, 
jelentem, helybehagyom, hifzem ’s a’ t.

3. Az indulatokat jelentő idő fzók: örülök, örvendek, bánom, 
fzánom, bízom, félek, reményiek, tfudálkozom ’aa’t.

Mind ezek Magyarul elofztatnak p. o. látom, hogy Te fzo- 
morú vagy. Hallottátok, hogy meg mondatott a’ régieknek. Tu
dom hogy 0 femmit fém tfinál. azt mondja, hogy nem Ö 
tfelekedte. Tagadom, hogy elvefzett volna. Bánom hogy terem
tettem az embert ’sa’t. Sőt ezekből a’ határozatlan Mód mi 
nállunk gyakran mindeneitől elmarad, kivált ez : lenni, m in t: 
Itt látom Őtet (: lenn i:) Senkit nem látok itten. Miért látlak 
tégedet fzomorúan, vagy fzomorúnak lenni. ’sa’t.

4. Téfzünk ugyan öfzve mi is némelly eletekben, határo
zatlan módot, határozott idő fzóval és vádoló efettel, mint fely- 
lyebb a’ 3Ü> fzámban is találtatik. p. o. Szeretem az olly dolgo
kat hallani. Meg tanítlak Tégedet jót tfelekedni ’sa’t. de

a) Mi nálunk az illyen fzóllás mindenkor azon eggy Czik- 
kelyben élik: ellenben amazokban mindenkor két Czikkely 
vagyon, mert alattonban mindenkor ezek maradnak e l: azt, 
azon ’sa’t. Reményiem (: az t:) ’sa’t. Örülök, örvendek, tfudálko
zom (: azon :) ’sa’t.

b) Itt a’ vádoló efet nem annyira a’ határozatlan módé, 
mint a’ határozott idő fzóé, ellenben ott tfak a’ határozatlan

^inódé.
c) Ezek a’ határozott idő fzók nem is mindenkor ama ki

neveztek közzül valók.
d)  Ezekben a’ Határozatlan mód tfak a’ moftani időben 

vagyon.
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Hlyen ízólláfoknak példáik ezek: kívánlak Tégedet látni. 
Akarom a’ Kriftuft hallani. Nem akarom a’ ruháimat elkéízít- 
tetni. Nem engedem a’ Jófzágot eloíztani. Sajnáltam Ötét fel- 
kolteni, hagyta Ötét beízélleni. Szeretek mindeneket tudni, 
látni ’sa’t.

Jegyz, 1. Ez a’ fzóllás módja íemmit nem különbőz attól, 
a’ mi már a’ 3ik ízám alatt mondatott, mellyel valamelly álla
potot, vagy maga viteléit leírunk ; ugyan azért az illy határozat
lan Mód mellett nem is mindenkor vádoló etet vagyon, hanem 
akármelly, a’ mellyet kíván az idő fzó, m int: Iíátó inkább akart 
jó lenni, mint jónak láttatni. Tetfzik nékem jelen lenni. Nehéz 
néked az öíztön ellen rugódozni. A’ kerefztyénnek fzabad kato
nának lenni. Meg fzoktam boldogtalan lenni. ’sa’t.

2. Annyival inkább tifzta Magyar füleket fértegeto fzólláfok 
az ollyanok, mikor ezen Határozatlan Módnak a’ lettnek lenni- 
vel ’s több a’ félével Elmúlt idejét is formálnak, melly a’ 
Magyarban tellyefséggel nints. mint p. o. Ujontan ifmét fzeren- 
tféfeknek hírleltetnek a’ Svédek az Orofzok ellen a’ fzárazon 
letteknek lenni. A’ Tfáfzár tegnap előtt mondatik elindúltnak lenni. 
Tegnap mondatik követeket küldöttnek lenni. ’sa’t.

Az e’ féle fzólláfok nem Magyar Hámorban kéfziílnek és 
ezek a’ Nyelvnek idegen rámára való erofzakos kifefzítéfei, nem 
helyes és terméfzetes kitételei. Eleink nem így írtak : Hallottá
tok meg mondatottnak lenni a’ régieknek, ’sa’t.

6. A’ Határozatlan mód fzemélyeken is hajtogattat- 
hatik a’ Ragafztékok által, és akkor mindenkor más idő 
fzó kell hozzája. Személyes Névváltófzó pedig, ha vagyon, 
az az adó efetben vagyon és a’ dolog abban a’ melly 
eletet az idő fzó kíván, p. o . : Engedd elvinnem ezt a köny
vet. Nem lehet nem fzeretnem ezt a’ l'zemélyt. Add érte
nem irgalmofságodat.

7. FÓ képpen pedig ez a’ fzemélyeken való változtatás 
efik e’ fzemélytelen idő fzókkal: kell, lehet és fzükfég, p. o . : 
Nékem írnom kell, Néked írnod kell, az Urnák írnia kell. 
Nékünk haza kell mennünk. Néktek hallgatnotok kell.
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Ő nékiek imárlkozniok kell. Meg lehet próbálnod. Nem 
lehet elmennem. Néki meg lehet látnia. Máiként nem 
lehet az Isten orfzágát látnotok. Szükíég meg tudnunk 
idvefsógünk dolgát. Minden embert fzeretnem kellene, de 
nem lehet ízeretnem.

Jegyz. 1. Mindezeket az idő'ízókat: kell, lehet, fzukfég, lehet 
a’ magános határozatlan módok mellé is adni. p. o. Nékem 
olvaíni kell, neked Írni kell, az Urnák Írni kell. Nékünk haza 
kell menni. Néktek hallgatni kell. Oda lehet menni, meg lehet 
próbálni, el lehetett olvaíni. ’sa’t. Szükíég megérteni. Szükíég 
reá figyelmezni. Melly utólfóban és a’ Hafonló ízólláfokban, 
m in t: illendő eltávoztatni. méltó meg hallgatni ’sa’t. hogy a’ 
vagyon elmaradt, Iáid fellyebb XXVI. §. 5. fz.

2. Ez idő ízóval: akarok: igen különös értelemben élnek a’ 
Magyarok, némelly ollyan határozatlan módok mellett, mellyek 
mindjárt lejendo dolgot, vagy eíendo állapotot jelentenek p. o. 
meg akar halni, el akart efni. meg akart fúlni ’sa’t. ezek helyett: 
mindjárt meghal, majd elefett, tfak nem meg fúl ’sa’t.

NB. A határozatlan mód néha elvefzti a’ TíelekvŐ idofzók 
efeteit; és tfupa nevező Eletet véfzen fe l: viz meríteni, bor 
inni, ökör hajtani. Idó'fzókkal: vagyok, megyek, voltam, mentem.

IX. Szakaíz. Az Ö fzvetett Idő ízóknak R akofgatáíairól.

§. XXXV. Az öfzvetett idő ízókban a’ különbfég vagyis 
a’ Nehózfég, mellyen eggy idegen felakadhat, e’ két dol
gokban vagyon : úgym int:

1. A z  öfzvetételeknek jelentéjekben.
2. A z  EldzgetÖ fzóknak, mellyekkel öfzvetétetnek 's eggyé 

léfznek az idd fzók, lielyheztetéjekben, t. i. hol tétetnek azok 
rend fzerént elöl, hol pedig utói, az idő Jzóktól elfzakajztat- 
ván. Mind a kettőt igyekezzünk világosítani. Tehát:

Az elíő különbfég kivált képpen tfak e’ két előzgető 
fzókban tapaíztaltatik: meg, el, mert a’ többeknek értei-
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mek az előzgető í'zóknak tulajdon jelentéíeikből világoíon 
kitetí'zenek. A’ máíodik különbfég kihat minden öfzvetett 
idő fzókra:

§. XXXYI. Az elfő akadály vagy különbíég, melly az 
illy öfzvetett idő fzóknak jelentéfeiket változtatja, világof- 
ságra jő azokból, mellyeket fellyebb elő adtunk (: XCIV. §.:), 
bogy t. i . : meg tellyefítéft, öregbítéft és igyekezetei jelent, 
mellyel élünk akkor, mikor véghez ment, menendő, vagy 
tökélletefségre vitt, vijendő dolgot akarunk jelenteni, mint 
majd a’ példákból meg tetfzik. El, távolitáft, helyből ki- 
mozdítáft, vagy néha ez is tellyefítéft és tökéleteíségre 
vívóit téfzen, és az idő fzó értelmét mindenkor ezekkel ne
veli és világofítja. P. o.

1. Eeg. Mikor valamelly kéfz és véghez ment dolgot 
jelentünk, élünk ezzel: meg. Mikor pedig a’ dolog véghez 
nem ment, a’ meg elmarad, m int:

Mikor a’ huft ette, akkor jö tt bé az Atyja,
dum ille carnem comedit, tum, ’sa’t., még munkában 

volt.
Mikor a’ húft megette, akkor jött bé az Atyja.
dum ille carnem decomedit (: confumpfit:) már véghez 

ment.
A’ Leány a’ levelet írta, és eggy rakás mondolát evett.
A’ Leány a’ levelet meg írta, és egy rakás mondolát 

megevett.
Ebben a’ könyvben eggy fzép vers van. Ebben a’ 

könyvben az a’ fzép vers megvan.
Azt a’ könyvet vette, a’ mellyet néztünk volt.
Azt a’ könyvet meg vette, a’ mellyet meg néztünk volt.
íg y : írok könyvet, meg írom a’ könyvet, mind más, és 

az utólfó mind nagyobb tellyefedés.
2. Eeg. íg y : el. Mikor határozatlanúl fzóllok, elég ez : 

Pénzt nyert, pénzt vesztett; de ha így fzóllok: minden 
pénzemet elnyerte, tellyefítéft jelent. Minden pénzét elvejz- 
tette. több, mint az elfő. Ez az ember fokát g3'Őz. Ez az 
ember fokát elgyÖZ. Eljárta az orfzágot, el-kűldötte a fzól- 
gáját, elkorhelkedte az időt, elvégezte a’ munkát.
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Látni való, hogy a’ jelentés mindenkor világofabban 
határozódik. így a’ több Elozgeto fzók is a’ magok jelen
tétek ízerént, Iáid XCIY. §.

Jegyz. Fellyebb LXVII. §. elő adtuk azt is, hogy némelly 
Félmívelo idő Izók, m in t: ill, áll, jár, íétál ’sa’t. mellyeknek 
magokban ki nem ható jelentétek vagyon, ezen elozgeto fzókkal, 
meg, el ’sa’t. kiható jelentéfűekké léfznek és mint egéíz Mívelo 
idő Izók, vádoló eletet kívánnak mint p. o. Bétísben ill. Meg- 
illte Bétlet, lovon ill. ugyan megitli a’ lovat, áll. Megállóm 
fogadáfomat ’sa't. Iáid a’ nevezett helyen.

Szinte úgy a’ FóllzenvedŐ idő Izók, e’ ízerént így kellő velek 
is élni, m in t: lakom. Meg lakta az orlzágot. Ellakta a’ lakodal
mon Az anyjánál fekízi ki a’ gyermek ágyat, ’sa’t. láld ugyan ott.

§. XXXVII. Az Elozgeto ízóknak elöl vagy utóltételekre 
tanítanak im e’ Régulák.

Minden rend ízerént való öízvekötéíekben, az Elozgeto 
ízók elválhatatlanúl elottök vágynak az Idő ízóknak. El- 
ízakadnak mind azonáltal azoktól, vagy éppen utánnok is 
tétetnek bizonyos fzólláíokban, úgym int:

1. Ezek a’ fzók: lehet, kell, nem, sem és a’ jövendő 
idő, e ízóval: fogok, fogom, úgy ezek: kezdek, akarok, 
‘sa’t. az Elozgeto fzókat elfzakafztják az idő ízótól és elől 
maradván az Elozgeto fzó, ezek a’ fzók közikbe mennek, 
m int: könnyen meg lehet tudni, még el nem indúlt, reá 
kell vigyázni, vifj'za fogom adni, el akarok menni, el nem 
adom, ki lem hontom.

Jegyz. 1. Ha pedig eggy Czikkelyben több illy Izók is jelen 
vágynak, mind elválaíztva, mind eggyütt ellehetnek, m in t: nem 
kell öízve-zavarni. öfzve nem kell zavarni. Nem fogom eladni, 
el nem fogom adni. ’sa’t.

2. Sőt ugyan azon fzókkal az idő és elozgeto Izók közzé fok 
egyéb fzók is járulhatnak, mint: könnyen meg lehet a’ bor mel
lett az embert ejmerni. A’ kegyes embernek el kell. magát a’ 
vijágiaktól fogni.

3. Utói tétetik az Elozgeto Izó minden kérdéfekben, mikor 
kérdő Névváltó vagy határozó Izók vágynak az idő ízó előtt m int: 
Miért enném meg azt? hol etted meg a’ ’femlyét. hány lovon
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ugrott által. Mikor jöttél vifsza. Mellyik Úrnak fizette meg az 
adófságot ’sa’t.

Jegyz. 1. Illyenkor is Tok egyéb fzók mehetnek az idő és 
elozgetÖ izék közzé, amaz elválafztó fzókkal: mint hány köny
vet nem forgatott már ma fel i Hányfzor nem küldötte már az 
Atyám az öt fémet vifsza a’ nagy ofkolába.

2. Ha ezen kérdéfekhez még amaz elválafztó fzók közzuL 
valameilyik járul, ifmét a’ maga idő fzavával maradhat az eloz- 
geto fzó, m int: Jérufalem, Jérufalem, mennyifzer akartalak 
tégedet egybe hívni ? Nem volt fzándékom eladni, mikor fogfz 
vifsza-jöni. Hol fogod megenni a’ vatforát. ’sa’t.

3. Utóltétetik az ElÖzgetŐ fzó a’ Parantfoló módban m int: 
idd meg ezt a pohár bort. Hozd el a’ pufkámat. Mutafsa meg 
az Ur, kérem, az ajándékot. Hitefd-el magaddal ’sa’t.

Kivétel a)  Néha a’ fenyegetéfekben, nagyobb hathatófságnak 
és erofebb kifejezéfnek okáért itt is rend fzerént elöl tétetik, mint: 
meg idd ezt a’ pohár bort. Elhozd a’ pufkámat, meg láfd mit 
tfeiekfzem. Elhidd.

b) E’ tiltó fzótfka a’ Parantfoló módban: ne. az öfzvetett 
fzóknak közikbe mégyen. El ne indúlj. Oda ne add.

4-. Utóltétetik akkor is, midőn a’ fzóllás a’ FúzögetÖ és 
Határozó fzók által úgy fzerkefztetett öfzve, hogy még az Ido- 
fzó után valaminek kelljen következni, p. o. Olly fzépféget még 
foha fém vettünk éfzre, mint: Nem tanulnák ezt meg fólia, ha. 
tfak. Alig Jzaladhatott be a’ fzobájába. Akkor jött volt vifsza 
Bétfbol. Ritkán érik el czélokat a’ kik valamit tüzefen óhaj
tanak.

5. Igen fokfzor pedig a’ mellyik réfzekben az öfzvetett fzók
nak nagyobb kifejezés vagy hathatófág fekfzik, vagy nagyobb* 
fzükfégünk vagyon reá; azt téflzük elöl, p. o. azt téffzük elül. 
azt elöl téffzük. Úgy fzerkeztetett öfzve, úgy öfzvefzerkeztetett 
’sa’t. és ez hordozza többnyire a’ több elől, vagy utói tételeket is..

V. Réfz. A’ Közlő fzóknak Rakofgatáfok.

§. XXXVIII. A’ közlő fzók a’ mi Nyelvünkben felette 
igen bővfégefek, és azokkal fokféle éléfünk vagyon.

Mind azokat némelly közönféges Régulák után renddel 
elő fogjuk fzámlálni.

1. Reg. A’ mivelő idő fzóknak közlő fzavaik, felvéfzik a’ 
magok tulajdon idő fzavoknak efeteiket, egyéb aránt velekr
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m int EávetŐ fzókkal úgy élünk, m in t: a’ tudományokat 
tanúló ifjú. A’ tifztefséges tudományok körűi fáradozó. 
Iftennek imádkozó. Hazájának hafználó, mátoknak hafz- 
nálni igyekező ember. Szemmel látó tanúja lehetfz ennek 
a’ dolognak.

2. A’ moftani és jövendő időbeli ó és o végű közlő fzók 
néha ékefen körűi íratnak valamelly idő fzóval. p. o. Mi 
tévő légyek, nem tudom, vagy m it tévő, ezt tévő légy, arra 
menendő vagyok, arra menendők vagyunk, arra menendő 
voltam, léfzek, a’ mondó vagyok. Szemmel látója voltam 
ennek a’ dolognak. Nem kívánok annak lenni hallója, ’sa’t.

§. XXXIX. A’ moftani időnek 2ík közlő fzavának ván, 
vén fokféle ételme és magyarázatja vagyon.

1. Néha azon értelme és ereje vagyon, a’ mi a’ Deák 
közlő fzó moftani idejének, m in t: a’ király látván. Eex 
videns.

2. Néha mint a’ Deák közlő fzó elmúlt idejének, p. o. 
A’ király hadi fereget gyűlytvén az ellenfégre ment. Eex 
•collecto exercitu hoftem invafit. A’ fellegek elofzolván, 
tifztább fzokott lenni a’ Nap. Nube fölét pulfa clarior efse 
dies.

3. Néha olly ereje vagyon, m int más Nyelvekben ezek
nek : a’ midőn, a’ mikor, minek utánna. p. o. Ez levelet 
írván, más dólgokról is gondolkoztam, melly annyi m in t: 
a ’ midőn ezen levelet Írnám. Azt hallván, elfzaladtál onnan. 
Látván Ő Felfégét, megörültem, fétálván az órámat elvefz- 
tettem ’sa’t.

Jegyz. Ezekkel is megeggyez a’ Deák Gerundium : Tanítván 
(: vagy mikor tanítunk:) tanulunk. Docendo difcimus.

4. Néha két idő fzókat öfzvefoglal, mellyek közzé közlő 
fzó nélkül és kellene, p. o. oda menvén, meglátogatlak, e’ 
helyett: oda mégyek, és meg látogatlak, azt írván, elment,

vazaz azt írta és elment. Ott lévén játfzodtunk, azaz ott 
voltunk és játfzodtunk.

Jegyz. Alkalmatofon is kitétetik ezzel az, midőn a’ Deákok 
-két idő fzók közzul, mellyek eggy tárgyról mondatnak, eggyiket
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közlő fzóra változtatván, a’ befzédefc rövidítik, p. o. Ük tfúfolód- 
ván azt felelték: illi irridentes refponderunt. e’ helyett: invide
bant et refponderunt. Tfak hogy arra kell vigyázni, hogy utói 
mindenkor határozott idő fzó légyen, nem úgy, mint a’ befzédet 
czifrázni akaró tudatlan közfég befzéll, elmondván eggy végben 
öt, hat, tíz közlő fzókat, van, vén minden határozott idő fzó 
nélkül.

5. A’ Bibliában fzokott ízóllás a’ Sidó Nyelvnek terméfzeté- 
bol az illy közlő ízókat önnön idő fzavokkal öfzve kötni hatba-- 
tófabb kifejezetnek okáért, p. o. Várván Vártam, hallván hall
játok, látván látjátok, ’sa’t. Némellyek ennek követéfére Magya
rul így fzóllanak: állton áll, menten menni, folyton foly. ’sa’t.

§. XL. A’ moftani időnek Bífe közlő ízava va, ve, melly 
a’ Máfodikból eredett. Ez is fokféle értelm ű és hafznú a’ 
Magyaroknál.

1. Néha azt téfzi, a’ m it a’ Deák közlő ízónak mof
tani ideje. p. o. Sírva mondotta. Flens hoc locutus eft. 
Sírva mennek ki a’ vetéfre. Flentes feminatum exeunt. 
Állva, ülve irok. fekve efzem. ’sa’t. és így a’ többes fzám- 
ban is jelent.

2. Néha elmúlt időt jelent, es Deákúl a ’ fzenvedő közlő 
fzóval tétetik ki, mint: írva vagyon: fcriptum eít. vagy: 
meg vagyon írva. Az nagyon meg volt tiltva. Ez is meg 
volt tiltva. Ez is meg léfz parantfolva. Ha az tudva lenne. 
Fel van bontva. Ki van fizetve, tudva vagyon, ki van 
ofztva. Meg vágynak botfáivá a’ Te bűneid. Eemifsa funt 
tua peccata.

Jegyz. a)  Meg kell ezeket különböztetni: meg botfátva vágy
nak, meg botfáttatva vágynak, Írva vágynak, Íratva, irattatva 
vágynak. Láfd az idofzók különbfégeiket fellyebb.

b)  Volt, vagyon, léfz ’s több e’ féle hozzájárúló fegito idő 
fzók itt is az öfzvetett idofzóknak közikbe efnek.

3. Néha ifmét olly jelentétek vagyon, mint a’ Deákoknál úgy 
mondatott do végű Gerundiumoknak mint: Takarva tenyéízik 
a’ bűn, alitur vitium Tegendo. Tagadva tenyéízik a’ pénz. 
Augentur nummi negando, ’sa’t.
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4. Néha ifmét mint valóíágos határozó ízókkal úgy élünk 
mint: futva: curfim, íietve, propere lopva: furtim.

Jegyz. Annyira is hajlandó ez a’ Végezet a’ határozás jelen
téire, hogy némelly Határozó és követgeto ízavaink is váltanak 
ugyan ezekből, m int: fogva, múlva, nézve, mellyek határozó ízók 
is, követgeto ízók is. Láíd Nyelvkönyv, p. o. Attól fogva, ettől 
fogva. efztendŐ múlva, eggy nap múlva, eggy óra múlva, arra 
nézve, erre nézve, reám nézve, reánk nézve, hol fzükíégtelen 
a ’ való, mint reám való nézve (:Láfd XV. §.:) jó pedig: reám 
való tekintetben.

5. Néha környűi írt egéfz idő i'zökat formálunk ugyan 
ezzel, ezt hajtogatván m indenütt: vagyok, m int: fel vagyok 
magafztalva, fel vagy magafztalva. fel van magafztalva. fel 
vagyunk magafztalva ’sa’t. így akármelly idő fzókkal is.

Jegyz. Ez va, ve végezetet nem kell öfszvezavarai a’ ván, 
vénnel, egéízen különböznek ezek eggymüstól. Nem jó: meg 
vagyon írván. 'sa't.

§. XLI. A’ Több közlőízók renddel ezek: N. B. V*k közlő 
fzó: A’ mivelő Időfzónak Jövendő Idejétől vagyon, p. o. 
adandó, ékefítendő, írandó, nézendő. Hogy tfak a’ Mivelő 
formában jelent, láfd Nyelvkönyv LXXXIX. §. Hogy íratik 
környúl idő fzóval, láfd fellyebb XXXVIII. §. 2. fz.

IV. Közlő fzó a’ Mívelő formának Elmúlt idejétől 
vagyon, Ereje ollyan, m int az idő fzónak, mellytől vagyon, 
p. o. olvafott ember, olvafott dolog. Sokat látott ’s h a l
lott ember. Tulajdon ízeméivel látott, ’s maga füleivel h a l
lott dolgokat befzéll. A’ mi érettünk fokát fzenvedett, meg 
hóit, harmad napra ditíolegefen feltámadott és a’ Mennyekbe 
felment Közben járó ’s IdvezítŐ Ur Jéfus Kriftus. Ritkán 
tétetik főnév nélkül. Hogy Deákul a’ ízenvedő formának 
közlő fzavával téffzük ki, láfd fellyebb LXXXIX. §. 2. fz.

VI. A’ fzenvedő formáktól ugyan ennyi és illyen közlő 
fzóknak vagyon formáltatáfok, és az azokkal élés hafonló 
fzinte úgy a’ Mívelteto és Mívelhető ’s más idő fzóktól is. 
azért azokat rendre fel venni fzükfégtelen volna. Tfak ezt
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kell meg tartani, hogy jelentétek ’s értelmek vagyon az 
idő fzóktól. a’ vélek élés hafonló az elő adottakhoz m int: 
ízeretteto, fzerettetvén, fzerettetve, fzerettetett, fzerettetendő.

Jegyz. a )  Sokan mind ezek közzűl, kivált a’ Mivelő és Mível- 
lietŐ formáktól valófágos Rávető fzókká váltak (: láfd LXXXIX. §. :)

b) Az illyen fzerettetett ’sa’t. a’ többes fzámban meg rövidít- 
tetik így: J’zerettettek, e’ helyett: fzerettetettek. találtattak, 
kereftettek.

§. XLII. Az olly idő fzóknak is, a’ mellyek főképpen 
unalmot, gyönyöri'iíéget, vagy akármelly indúlatot jelente
nek, mind a’ moftani, mind a’ kivált Elmúlt idejeknek 
első, 2É, 3ik fzemélyjekkel az eggyes fzámban a’ Magya
rok gyakorta közlő fzók gyanánt, mint Rávető fzókkal úgy 
élnek p. o. Szeretem. Szeretem ember-. Nem fzeretem fzó. 
Szeretem emberé. Nem fzeretem fzóé. ’sa’t. Az elmúlt időben 
mind a’ három fzemélyektől p. o. fzerettem könyv. Szeret
tem atyámfija. Nagyon meg úntam idő. ugyan gyűlöltem 
gonofz ember. Szeretted hely. Éppen kívántad állapot ez. 
Igen megkedvelletted fzép tudomány. Szerette gyermek. 
Iften adta kenyér. Iften adta fzegény ember. Iften fzerette 
Nemzetség volt a’ ’Sidófág, eggyetleneggy fzülött fiú, vagy 
magzat. Szélkergette polyva. Minden kívánta jó. Szárnya 
ízegett légy ’sa’t.

Sőt ugyanezek a’ Főnevektől elválafztatva minden ele
teken is ejtegettethetnek p. o. Szerettem, Szerettemé, 
Szerettemnek ’sa’t. illyen : fzülöttem, fzülöttemé, fzülöttenr- 
nek ’sa’t. fzülötteim, fzülötteid, fzülöttei ’sa’t. ’s a’ több 
fzemélyeké fzinte úgy, m in t: fzerette, fzerettéé, fzeretté- 
nek ’sa’t.

Szinte irgy az idő fzóknak elmúlt idejeknek 3ft Szemé
lyek Név ízóvá lehet, és Név fzó formára minden ahoz 
tartozó eleteken ejtegettethetik, és a' Ragafztékokat is 
felveheti, m in t: kért. Az én kértemre, a’ te kértedre, az
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Ö kórtere, a’ mi kértünkre, a’ ti körtetekre, az Ö kertekre 
tíelekedte, így: élt, hóit, éltem, hóltom ’sa’t. így volt: 
voltom, voltod, volta, ’sa’t. és kivált az öízvetett fzókban, 
jóvóltom, jóvóltod, jóvólta. ’sa’t. Dítférjük az Iftent az 6' 
irgalmos és kegyes voltáért. Így: ment, járt, Mit, m en
temben jártomban, költőmben, ’sa’t. tudtomra, tudtodra, 
tudtára ’sa’t. láttomra, láttodra, láttára, hallottamra, 
vagy a’ kedvefebb fzóllás végett hallattomra, hallattunkra, 
bíztomban, biztában, hazudtodra ’sa’t. ezektől: tudta, látta, 
hallotta, bízta, hazudta, ’sa’t. így: fiettemben ’sa’t. e’ helyett:: 
fietettemben ’sa’t. Siettében vakot fiadzik a’ kutya, ijed
temben, ijedtében ’sa’t. így a’ kedveíebb fzóllás m iatt 
lettek ezek: lét, tét, ’sa’t. ott létemben, fzegény létedre, 
gazdag létére, ügye fogyott létére, jótétem, jótéted, jótéte. 
’sa’t.

V I. Réfz. A ’ H a tározó  fzóknak R akofgatáfok.

§. XLIII. 1. Határozó fzók tétetnek az idő, közlő és 
Rávető fzókhoz, főt néha a’ Főnevekhez és magokhoz a’ 
Határozó fzókhoz is, nagyobb világofságnak okáért, vagy 
jelentéfeknek kifsebbítófe ’s nagyobbítáfa végett, p. o. Laf- 
san fiefs, tovább érfz. A’ mi hamar léfz, az hamar elvéfz. 
nagyon gyermek. Ebül került, ebül véfz. Elég hamar, ha. 
jól is, elég kövér, felettébb kéfon.

2. A’ folyamat határozó fzók azon efettel rakofgattat- 
nak, mellyet kíván az Ő Törfökök. p. o. A’ terméfzettel 
eggyezoleg élni. Te hozzád közelebb lakik, közelebb járu lt 
a’ váróihoz, a’ váróinak közepette.

3. A' hafonlító és meg haladó gráditfok is azt a’ Rakof- 
gatáft tartják, a’ m it a’ Rávető fzóknak hafonlítáfaik. m int: 
a’ hiúzok az állatok között leg élefebben látnak.
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4. Némelly határozó ízókkal néha mint főnevekkel úgy 
élünk p. o. eggy nem-mel beéri. Tíak ofztán-nal felelget.

5. A’ Határozó ízók a’ melly ízókhoz tétetnek, azok
nak tíak eleikbe tétetnek, (: kivé vén a’ Parantfoló módot, 
hol az idő ízónak utánna is lehet, és a kérdéfeket, ha azok
ban vagyon nagyobb erő :) m in t: menj hamar, ham ar menj, 
kik írták ízaporán, ízépen? és ha más fzó férkezik közikbe, 
m int: Hova fzaladfz, olly ízaporán, olly pihegve?

Jegyz. Egyébaránt itt is a’ tétetik elől, a’ mellyikben a’ fzó- 
nak nagyobb erejét helyheztetjük. m in t: nem jár íerényen ; 
nem íerényen jár. A’ ki íerényen munkálkodik, az gazdagodik 
meg hamar, vagy az hamar meg gazdagodik. Az él bóldogtala • 
núl, a’ ki nem munkálkodik fzüntelen.

6. A’ Magyaroknál a’ két tagadó fzó eggy állítáft nem 
téfzen, hanem ezek i s : íenki, femmi, foha, íohol, fohova 
’sa’t. még más tagadéit is felvéfznek nem, vagy Jeni, nints 
vagy Jints. p. o. Én Őtet foha fém láttam . Semmi veízte- 
íég nints benne. Senkit nem látott. Senki nem fzólgálhat 
két urnák ’sa’t.

Jegyz. a) Boílz fzóllás tehát: Sem volt erőm ízóllani, fém 
bátoriágom reája tekinteni, ’sa’t.

b)  Néha az eggyik tagadás elmarad, mint: femmi károd 
(: nints :) benne. Kevés kárban femmi hafzon (: nints :)

7. Ha pedig ezek vágynak elől: nem, nints, fokfzor 
tíak állítás mégyen utánnok. mint: Nints abban hozzáfog
ható eggy is. Nem arra való az is.

8. E’ kérdéfre: m ikor: négyféleképpen felelünk, néha 
ezzel: ltor (:láfd Nyelvkönyv XII. §.:) máfszor: an, en, on, 
ön ’sa’t. máfszor ban, ben, ifmét némellyekben: val, vei, 
m int: tavaffzal, Öffzel. (: láfd XCVI. §. 2. fz .:)

9. Vágynak némelly eggymáfnak felelgető fzólláfok, mely- 
lyekkel határozófzó képpen élünk a’ Eáveto és határozó 
fzóknak hafonlítáfaikban p. o. Mennél tovább m úlatunk

Földi: Magyar Nyelvkönyv. 19
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i t te n ; annál kéíőbben érkezünk oda. Mennél előbb, annál 
jobb. Mennél kifsebb, annál fril'sebb. Annál jobban ízere
tek valamelly Nyelvet, mennél több ízép könyveket talá
lok rajta.

Illyen: mennyivel, annyival; alig — m ár is.

Jegyz. Az illyen fzólláíokban a’ Rávető vagy határozó hafon- 
lító ízónak, ezekhez: mennél, mennyivel ’sa’t. leg közelebb kell 
lenni. — Roflz ízóllás tehát ez : Mennyivel az olvaíás és írás mef- 
teríége .. . minden rendekre jobban jobban kihatott; mennyivel 
a’ tádós régiíégnek Történet irói, költői és BŐltfelkedoi közön- 
íégeíebben ’s óltíóbban olvaíhattak: annyival inkább ’sa’t.

10. Mikor valamit tagadunk, a’ nem egyeneíen az idő 
fzó előtt vagyon, p. o. Eggy fzót nem fzóllott. Ő azt el 
nem adja. Egyéb aránt mint más Határozó ízókat, ezt is 
fokfzor a fó értelem hordozza, m in t: m int nem Ő mon
dotta ’s a’ t.

11. A’ kérdéft közönfégefen e’ fzótíkával fzoktuk ten n i: 
e, melly némellyek fzerént hoíízú, máfok fzerént rövid. p. o. 
vóltál-e? tudod-e? mélly-e? magaís-e?

Jegyz. Szükíégtelen így írni: e’ ? hanem a’ki hollónak akarja. 
Írja így: é. a’ ki rövidnek : e.

12. Ha a’ hoffzaíabb kérdőiben több fzók egybe rakat
nak, ahoz tétetik a’ kérdő e, a’ melly leg inkább kérdőiben 
vagyon és így hol az idő, hol a’ Név ízókhoz ’s a’ t. p. o. 
az e, a’ kit láttál ? azt láttad-e, a’ ki ott vagyon?

13. Néha a’ határozó izók, a’ különb különb fzólláfok- 
nak különböztetéfekre meg kettoztetődnek. p. o. hol efzik, 
hol ifzik. hol nyél-, hol vefzt. mólt ír, moít jár. majd így, 
majd amúgy, fém ez, íem az ’s a’ t.
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V II. R e iz . A ’ K ö v e tg e tö  Szóknak R akofgatáfok .

§. XLIV. Az ElŐzgetŐ űzőkről immár láttunk az öízve- 
tett idő í'zókban. A’ követgetö ízóknak értelmeket hogy job
ban felvehetjük, és a’ velek éléiben a’ zavarodéit távoztat- 
hafsuk: íigyelmezzünk ezekre : t. i. Mint hogy a’ követgetö 
űzők is többnyire helyheztetéfbeli környűi allétokat jelente
nek : igen nagyon közelítenek jelentéíekre ’s balznokra 
nézve (: vagy éppen meg is eggyeznek:) a ’ Helyhatározó ízók
kal (: Adverbia loci:) XCII §.:) És a’ mint azokat a’ velek élés
ben ’s jelentéíekben e’ három  kérdés vezérli: Hová, hol, 
honnan? ügy  a’ követgetö ízókat is jelentéíekben és a’ 
velek éléiben éppen e’ három  kérdés hordozza, ’s nagyon 
világosítja. A’ honnan e’ három kérdés ízerént vagy ép
pen hármatok is mi nállunk a’ követgetö fzók, eggyik je 
lentvén helybe tételt, e’ kérdéfre Hova ? máfik helyben lé
teit e’ kérdéíre Hol l harmadik helyből kimozdítáft e’ kér
défre : Honnan 1 m in t: alá, alatt, alól. Vagy ha nem hár
matok is magokban, más tárfokkal pótolják ki ugyan ezt 
a' különböző értelmet És így viíszük mi véghez azt a’ 
különböztetéft a’ követgetö fzók különböző jelentéfeikben, 
mellyeket mátok különb különb Etetekkel (: Dativ. Accu
sat. Ablat. ’s a’ t . :) téíznek ki, mivel mi mindenkor tfak 
a ’ Nevező etet után rakjuk azokat.

Hlyen hármas Követgetö fzók ezek:

Alá, Alatt, Alól Közzé Között Közztií
belé, benn, belől Megé, megett, megái
elő', előtt, elöl Mellé, mellett, mellől
fe l v. felé, felett, felöl Eeá, rá, Rajta, Róla 

Vagy Rajta helyett: an, en, on, ön ’s a’ t.
Jegyz. Elő helyett e’ kérdéíre : hova ? így élünk : 

elombe, elembe, elődbe, elédbe, eleibe, elébe, élénkbe ’s a’ t.
19*
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Ilyen hármaink továbbá ezek is :
Ba, be ban, ben ból, bői
hoz, hez nál, nél tói, tol
ra, re. an, en, on, ön. ról, rol.

Ezek magánofok:
Által, ellen, eránt, ért, fogva, formán, gyanánt, helyett, 

ig, innen, ként, képefl, képpen, kerefztül, kívül, vagy kívű- 
lött, környúl v. ott, körűi v. ött. közel, közepett, miatt, mó
don, módra, múlva, nélkül, nézve, ólta, fzerént, táján, tú l, 
után, vá, vé, val, vei.

Ezek fzerént a' követgeto fzókkal való éléjt és azoknak 
Rakofgatáfokat meg határozni és felvenni könnyű lesz.

§. XLY. 1. E’ kérdéfre Hova, hová? élhetünk ’s felel
hetünk ezekkel:

Alá, ba, be, bele, elő, vagy előmbe, fel, felé, hoz, hez, 
hozzá, közzé, megé, mellé, ra, re, reá. És ez annyi, m int 
ugyan ezen Deák ElŐzgetŐ fzóknak nagy réfze a’ vádoló 
efettel. p. o. A’ víz alá bukott. A’ Templomba ment. A’ Duna 
a’ Fekete vagy Égfzin Tengerbe fzakad, elő jött, előmbe 
jött. A’ ház elébe, a’ vitézek eleikbe, az ellenfég elébe, a 
fereg elébe, a’ város felé közelít. A’ néphez fordítja beízédét. 
A’ hátam  megé hányom az utfzára. Te reád. ’s a’ t.

II. A’ Yárofoknak, Helyfégeknek, Faluknak Neveikhez 
e’ kérdéfre: Hova? vagyis ha menetelt akarunk jelenteni,, 
ezek közzűl véfzünk követgeto fzókat, és nevezetefen eze
ket : ba, be, ra, re. De mivel ezekben még fenki Bégulát 
nem fzabo tt: mikor élünk ezzel: ba, be, mikor ezzel: ra, 
re, ezt is, a’ mint lehet a,’ Helyfégeknek végfő betűikből 
meg fogjuk határozni ig y :

A z  illy betű végek: ezt véfzik f e l : ba, be. 
a, e, o. az idegen Nevekben: m int: Bómába. Prágába, Lif- 

bonába, Velenezébe, Kartágóba. Athenába, vagy 
Athénébe. Szirakúzába.
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Közöníéges Bégula: Az idegen nevek m indenkor: 
ba, be. Az orízágok, tartományok neveik: Angliába. 
A’ Hazabeli tartományok is : Baranyába.

i .  Halmiba. Delíibe
b. Zágrábba
g. Orízágok, Tartományok; és e’ ízó : Helyfég, Jáfz- 

íágba, Kúníágba, Bátíkafágba, Magyar Orízágba.
ly. Károlyba, Erdélybe.
m. Komáromba, Velzprémbe.
n. Tihanba, Szebenbe, Debreczenbe. 

ny. Poíonyba, Yefenybe. •
j. Tokajba, Patajba. Kivét.: Zilajra. Kójra.

A z illy betű végek ezt véízik f e l : ra, re.
e, ó. A’ Haza beli Nevekben m in t : Budára, Kafsára, Fél

egyházára, Deretíkére, LÖtfére, Szoboízlóra, Boí- 
nyóra.

o. Szendrőre, Gödölöre.
ez. Yáczra, Galgóczra, Miíkólczra.
d. Váradra, Szegedre, Aradra, Enyedre.
g. Kardízagra, Dióízegre és m inden Helyfégek:
k. Futakra, Patakra, Fülekre, Putnokra.
l. Szentgálra, Tarczalra, Péczelre.

ly. a’ mellyek így végződnek: hely. Vásárhelyre, Geíz- 
telyre,

p. Szerepre, Sápra.
r. Szathmárra, Koloívárra, n'"

Győrbe. -»• Athenae, aram, Siracufae,
3. Halaira. ' t. ok nélkül magyaroíították meg
t. p •
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eleink a’ vádoló, és nem a’ Nevező esetről. Mi Tzükíég tóldani 
a’ Nevező eletet ? fzebb : Athéna, v. Athéné, ízebb: Athénai 
Nép, mint Athénálbeli. ’s több holTzá fzólláfok.

Különös előadált is érdemelnek ezek:
1. Ba, be. Hogy tlak akkor kell élnünk ezekkel, midőn 

helybe tételt jelentenek, Iáid fellyebb (:XCVIII. 11. 3. íz.:) 
Ezt eroííti a’ több követgető izókkal eggyezo ízámok és termó- 
ízetek, melly fzerént, a’ mint látjuk, ezek is hármas jelen- 
téfekre oíztatnak: H ova? ba, be H o l? ban, ben H onnan?  
ból, bői.

2. EIÖ\ Az ezzel való élés is már lók hellyeken elő 
adatott. Közelebb ezen §. Jegyz. és Nyelvk. XCVII. §. 4. íz.

3. Hoz, hez. a) Hogy ezek a’ Rávető ízók : haiönló, 
illő, illendő, illetlen, ’s a’ t. ezt fzokták magokhoz felvenni 
Iáid fellyebb XI 4 §.

b) Ugyan az e’ féle, hafonlítáft, alkalmaztatáít jelentő 
idő fzók is : p. o. Mihez hafonlítíam az Iften Orízágát? em- 
berféges emberhez illik, hozzá egyengetni, egyenlíteni. 
Magát az időhöz alkalmaztatni, a’ ruhát hozzá fzabni. ’s a’ t.

c)  Ezek is : nyúl, járul, ért, tud, tartozik (: pertinet:) 
m in t: ne nyúlj hozzá! az is hozzá járult, ért a’ tanítáf- 
hoz. tud a’ lóhoz, kihez tartozik. Ez m indazonáltal: tarto
zik, néha ezzel is tétetik: ra, re és akkor annyit téfzen, 
m in t : illeti, p. o. Ez azokra a’ nagy Elmékre tartozik, a’ 
mellyek utánnunk következnek.

4. Ra, re. Felette fok hafznú és erejű követgető fzó.
a ) Hogy némelly Rávető ízók ezt véízik fel, lájd X I. 4. §.
koKUl*—̂ avakozáft, kívánkozáft jelentő idő fzók ugyan

rri; í'zteflégre, hivatalra vágyódik, boldog 
" ■'"•entfére ál’ítozik, óhajlozik

1r a’ Deá-
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tanító idő ízók p. o. Békefségre kérlek, jó ra int, emberíégre 
tanít, elleni égre rohan ’s a’ t.

d)  A’ betíűléft jelentő idöízók, m in t: nagyra betíiil, 
kévéire betíűli a’ tudományt, nagyra lát tartja magát.

e) A’ Deák Supínumot és di végű Gerundiumot ezek
kel is téísszük k i : m in t: köízöntéiére mégyek, kedv a’ ta 
núiéira, nem lévén ideje a’ kéiedelemre.

f )  Ugyan ez helyet határoz ezekben : merre, erre, arra, 
amarra, mezőre, váíárra, fzekérre, erdőre ’s a’ t.

Időt határoz ezekben: mikorra, ? mi időre, ? Péntekre, 
Szombatra, holnapra, tavaízra, eíztendőre ’s a’ t.

§. XLYI. I. E’ kérdéíre Hol? élhetünk ’s telelhetünk 
ezekkel : alatt, ben, előtt, felett vagy fenn, között, mcgett, 
mellett, rajta, an, en, ön, nál, nél. És ezekkel i s : kívül, 
vagy kívulött, körul-ött, környúlött, közepeit ’s a’ t. A’ told 
alatt való rejtekekben. a’ házban a’ fejünk felett, a’ fák 
között, hátunk megett, a’ könyv mellett. Ez is helyett, fok 
helyett, eggy helyett, más helyett. Ezek is : innen, kerefz- 
tűl, közel, táján, túl, mellyekről alább.

II. A’ Várótoknak, Helységeknek, Faluknak neveikhez 
e’ kérdéíre Hol?  vagyis, ha helyben léteit akarunk jelen
teni, ezek közzul véfzünk KövetgetŐ fzókat és nevezeteíen, 
a’ melly nevek után az ellő féregből ezek m entek: ba, be, 
azok után moit mégyen : ban, ben. A’ hol volt: ra, re, ott 
léfzen: án, én, ón, on, Ön ’s a’ t. p. o.

Rómában, Velenczében, Kártágóban, Párifban ’s a’ t. 
Budán, Pápán, Lőttén, Szobofzlón, Váczon, Szendrőn ’s a’ t.

Jegyz. Hogy némelly r végíi Nevek a’ ban, ben vagy: on he
lyett ezt is vehetik fel: ott: Iáid fellyebb (: XCII. §. 1.:) m int: Ko- 
losvárott, vagy Kolosvártt. Győrött, Szathmárt ’s a’ t. melly 
is az ott helyben léteit jelentő ízótíka.

A’ különös elő adáft érdemlők:
1. Alatt. Néha időre is viífzük, m in t : eggy óra alatt.
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két nap alatt, eggy hónap alatt, efztendő alatt, tíz efzten- 
dők alatt ’s a’ t.

Eagaíztókkal, adó eletet is felvéízen, mint majd m in
den követgető ízók. a’ Háznak alatta. Pilátuínak alatta. 
Láíd XCVII §. B.

2. An, en, on, ön és ban, ben. Az időt jelentő Főnevek 
éppen úgy vágynak e’ két rend beli követgető ízókkal, m int 
a’ Helyíégek neveik, t. i. Némellyek tíak ezt véfzik fe l: 
ban, ben, máfok tíak ezeket: an, en, on, ön ’s á  t.

a) A n , en, on, ön mégyen ezekhez :
Vafárnapon, Hétfőn, Kedden, Szeredén ’s a’ t. Télen, 

nyáron, tavafzon, őfzön ’s a’ t.
b)  Ban, ben ezekhez: időben, efztendőben, Böjtben, 

Hajnalban, ifjúfágomban, vénfégemben, délben ’s a’ t.
Némellyek mind a’ kettőt felvéízik, m in t: Télben, nyár

ban, Bojton.
Némellyek val, vei, m int: Offzel, tavaffzal, reggel, ’sa’t.
c) Az olly Főnevek is, mellyekkel valaminek árrát je 

lentjük, ezeket véfzik fel: an, en, ön. m int: Négy forin
ton, tíz aranyon, három véka búzán, igen drágán vettem, 
óltfón adom. öt márjáfon tartja. A’ tudományokat pénzen 
véfzik.

3. Ban, ben. Hogy ezen Kávető fzók : vétkes, réjzes, ezt 
kívánják magokhoz : Iáid fellyebb XIV. §.

4. Között. Hogy a’ meghaladó gráditfnak tulajdon kö
vetgető fzava, Iáid fellyebb XVII. §.

5. Rajta. Tíak a’ fzemélyes Névváltó fzókhoz adatik : 
én rajtam, te rajtad, Ő rajta. A’ főnevekben erre válik: 
an, en, on, ön.

b) Ezek a’ belfő érzékenyféget vagy indúlatot jelentő 
idő''fzók álmélkodik, bofj'zankodik, buflakodik, fzomorkodik, 
tfudálkozik, könyörül, ’s a’ t. Ha fzemélyekhez tétetnek, 
ezt véfzik fe l: rajtam, rajtad, ’s a’ t. rajta. A’ Főneveket pedig
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ezzel: an, en, on, ön ’s a’ t. m in t: álmélkodom, balga- 
tagfágodon, tí'událkozom rajtad, tí'událkozom a’ teremtétek 
í'zépfégeken. Könyörülj rajtunk Ur Itten ! Könyörülök raj
tad. Nem könyörül a ’ tzegényen. ’s a’ t.

6. nál, nél. Ezzel fokán erre a’ kérdéfre élnek: H ova? 
az igen rút hiba és öfzvezavaráfok e’ különböző követgető 
ízóknak: hoz, nál.

b)  Hogy nál, nél tétetik a’ Hafonlító gráditfokhoz, láfd 
felly ebb XYI §.

§. XL VII. E’ kérdéfre Honnan: é lhetünk’s felelhetünk 
ezekkel: alól, belől, elöl, felöl, közzül, megiíl, mellől, ból, 
bői, ról, rol, tói, tol. p. o. A’ fátor alól ki jött. Semmi 
fém léfz belőle, távozz előlem. Mit hallok felőled, mi köz- 
zűlünk ment-ki. A’ ház megűl hozta, a’ Duna mellől 
jöttének. A’ házból kifzaladt. A’ kotfiról lefzállott. Az 
Atyjától vett Levelet. Minden jó adomány és minden tö- 
kélletes ajándék onnan felül fzáll le az égből, a’ világof- 
ságnak Attyjától.

II. A’ Várótoknak neveik az elfő feregben itt léfznek 
ezzel: ból, bÖl, m in t: Eómából. a’ 2Ü-ban ról, rol Kaf- 
sáról.

A’ különös előadáft érdemlők:
1. Ról, ról. A’ befzédet, hírt, gondolatot jelentő idő fzók 

ezzel véfzik fel a’ Főneveket és fzemélyeket, m in t: A’ k i
ről gondolkodói, arról befzélfz. Eoffzat hírlelnek róla (: fe
lőle :). 0  róla mondják.

b)  Úgy az emlékezetet, feledékenyféget, vagy felejtke- 
zéft jelentő idő fzók : m in t : a’ halálról emlékezik, rólad 
el nem felejtkezem, elfelejtkezett az ígéretéről ’s a’ t.

2. tói, tol. a) A’ tilalm at, meg tartóztatáft, félelmet, elvá- 
láft jelentő idő fzók ezt kívánják, m in t: Eltiltani a’ já ték 
tól, tartózkodni a’ bűntől. Fél az urától, retteg a’ párán-
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tfolattól, a’ fzámadáftól, nehezen válik meg a’ telt a leiek
től, mindenétől meg foíztották.

b) A’ fzenvedo formák többnyire ezzel rakofgattatnak, 
m in t: a’ jó király fzerettetik a’ Néptől. Mindenektől olvaf- 
tatott a’ levél. Ez a’ ízolga az Urától igen betfűltetik. ’s a’ t.

c) Ezt véfzik fel a’ Határozó fzók: mefsze, távol. Nem 
efik fájától mefze a’ gyümölts, távol a’ váróitól ’s a’ t.

d) Tói, tol néha azt téfzi miatt m int: a’ lábomtól nem 
mehetek. Nem léphetek tőle, nem maradhatok, írhatok 
tőle.

A ’ m agán os é s  azon  három  kérdéfekre n em  o íz th a tó  
K övetgetŐ  fzók.

§. XLVIII. A’ táríatlan követgető fzók iímét két félék, 
mert némellyek egyenefen mennek mindjárt a’ nevező efet 
után, máfok pedig más követgető fzókat kívánnak magok 
előtt.

1. Ä  nevezd ejetet követik ezek:
által, ellen, eránt, ért, formán, gyanánt, helyett, ig, 

ként, képpen, körül, környűi, közepeit, miatt, módra, vagy 
módon, múlva, nélkül, óta, fzerént, táján, után, vá, vé, 
val, vei 24.

Ezekről renddel keveset.
1. Által. Ha a’ Nevező efet után tétetik, efzközt jelent, 

m int: A’ Kriftus által, az Apoftolok által, tfatorna által, 
’stb.

Ha a’ Főnevekkel an, en, on, ön léfzen előtte, helyet, 
időt jelent, m int: az orfzágon által, a’ tfatornán által, eggy 
héfen által.

2. Aránt eránt, iránt. Jó indulattal van erántam. Az 
eránt keretiem meg az Urat. a nagy Templom eránt ’s a’ t.



Jegyz. Ennek töríöke : erány, vagy arány és a t vagyon é’ 
helyet határozó fzóból: ott. Megtetízik a’ Eagaíztékok felvételek
ben: erányja. A’ mi házunk erányjában, erányozni ’s a’ t.

3. Ellen. A’ Király ellen fzóll. Ne véts ellenem, Sem
mit nem fzóllhatok ellene.

Jegyz. Névfzó gyanánt élünk vele ez iclo fzók előtt: 
ellent áll, ellent tart, ellent lát benne. Tovább a’ Eagafztékkal r 
ellenében, néha ezzel öfzvetétetik: által, mint: által ellenben. 
e regione.

4. É r t , formán, gyanánt. Jelentéfeiken kívül femmi kü
lönös meg jegyzéít nem kívánnak, mellyet láfs Nyelvkönyv 
XCVII. §.

5. Helyett, mi nállunk valóíágos követgeto fzó, én he
lyettem, te helyetted ’s a’, t. A’ pénz helyett könyvet 
adott ’s a’ t.

6. iy. Elválhatatlan, vagy a’ Főnévvel eggyé lévó kö
vetgeto fzó : ideig óráig, efztendeig, váróiig, térdig ’s a’ t .  
Hogy ezekben d-1 véfzen fel: addig, eddig, amaddig, med
dig és hogy ebből vagyon: még, mindég, láfd fellyebb 
XCII. § .1 1 .

7 Ként láfs erról bőven Nyelvkönyv XCVIII. §. 4. Jegyz..
8 Képpen, körül, környúl, közepett, módon, módra, múlva, 

láfs ezekről fellyebb XCVII. §.
9. M iatt és rövidítve miá. Mi miattunk, az Ó időtöltése 

miá vagy: miatt ’s a’ t.
10. Nélkül. Kenyér nélkül, pénz nélkül. A’ Ragaízté- 

kokat nem véfzi fel, hanem ezzel nál, nálam nélkül ’s a ’ t.
Ez az időfzó Szűkölködik, mindenkor ezt kívánja maga 

eleibe, m in t: ófz nélkül fzűkölködik. ’s a’ t.
11 Olta, fzerént, táján, láfd ezeket is nevezett helyen.
12. TJtán. Mind Ragafztékokkal, mind Név fzók után 

tétetik, m int: utánuam. ’s a’ t. A’ Tudományok után. ’s a’ t..
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Ez idő ízó: várakozik: ezt tulajdonáúl tartja, m int: A’ Biró 
után várakozik, ’s a’ t.

Különös idő fzókat is formál, mint: utánna veti magát, 
utánna jár. utánna kiált ’s a’ t.

13. Vá, vé. Váláft, változáft jelentő követgető ízó és 
val, vei, hogy minden máfsalhangzóra változnak, Iáid 
XCVIII. §. 6. íz.

14. Val, vei. Hogy ezen Bávető fzók: teli, tellyes, eggy 
form a  ezt véfzik fel, Iáid fellyebb XIV. §.

b) A’ bövölködóít, kérkedett, vádoláít, ellenkezőit je 
lentő idő fzók is ezt véfzik a’ Főnevekhez, m in t: bővölkö- 
dik búzával, sok jófzággal bír, fegyverével ditíekedik, ere
jével kérkedik, vétekkel vádoltatik, velem ne ellenkezz, 
vetekednek eggymáfsal, vagy egymás között ’s a’ t.

c) Ez a’ Határozó fzó is •eggyütt m in t: vélem eggyütt. 
A’ lovakkal eggyütt a’ kotfi is oda van.

Jegyz. Különös követgető fzava vagyon e’ fzónak: Orfzág. 
úgymint: Orfzágfzerte és néha : fzerénfzerte, melly annyi m in t: 
.mindenütt, fzéllyel.

II. Ezek pedig : belől,fogva, innen, képejt, kerefztúl, kívül, 
Jeözel, nézve, túl. Más követgető fzókat kívánnak magok 
előtt.

1. Ez az ö t: belől, kívül, innen, kerefztúl, túl kiván- 
ják ezeket elöltök an, en, on, ön. Iáid bővön Nyelvk. XCVII. 
Jegyz. 3.

2. Fogva, némellyek fzerén t: fogváft e z t : nál, nél, máf- 
fzor tói, tol Iáid ugyanott.

3. Képejt, közel, ezeket: hoz, hez. Nézve, ezeket: ra, re. 
lásd bővön ugyan ott.

III. Belé, ben, elő, rajta, reá. láfs ezekről is ugyanott 
különös Jegyzéfeket.

Jegyz. Eggy elválható követgető fzó hordozhat ugyan több 
Névfzókat is. Sokkal hathatófabb mind azonáltal és ékefebb a’
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kifejezés, ka ugyanaz mindeniknek utánna tétetik: p. o. Valá- 
tok régen Itten, Kriftus, reményfég nélkül. Szebb így: Valátok 
régen Itten nélkíil, Kriftus nélkül, reményfég nélkül.

V III. R éfz . A ’ FűzögetÖ  fzóknak R ak oígatáfok .

§. XLIX. 1. A’ FűzögetÖ Izék vagy egyenlő eleteket, vagy 
egyenlő idejű és módú idő fzókat, vagy pedig az elébbeni- 
ekhez új tellyes mondátokat kaptfolnak öfzve. Egyenlő 
eleteket és idő fzókat fűznek öfzve ezek: és, is, ’s, meg, 
ifmét, mind, mind, majd majd, akár akár, mojt, majd, 
fern fém, vagy, vagy. p. o. A’ tűrés és a’ reményfég tartja 
meg az embert. Az idő, és az alkalmatofság nem, m in
dég egyenlő. A’ fő, és a’ tagok. Meg is tfelekedbetitek, 
abban is hagyhatjátok. Mind közös ellenégünk mind a ’ 
Haza fzeretete, mind az okofság ’s a magunk hafzna azt 
kívánja, hogy eggyütt fogjuk a’ dolgot, és eggymáfnak kőlt- 
fönzött fegítféggel légyünk.

2. A’ Többek az elébbeniekhez egéfz tellyes mondátokat 
kaptfolnak, m int: kétfég nélkül bafznofabb földeinket trá 
gyázni, m int azoknak termóketlenfégekről Párifban pana- 
fzolkodni. Valamint a’ halak horoggal: úgy az emberek is 
a’ gyönyörűfégek által megfogatnak. H a nagy munkával 
valamelly tifztefséges dolgot tfelekfzel, a’ munka elmúlik, 
a’ tifztefség meg marad.

3. Vágynak olly FűzögetÖ fzók, mellyek magokban nem 
tétetnek, hanem  mindenkor más, azon rendbelieket várnak 
magok után. illyenek: hogyha,-— tehát, ha-tehát, a’ mint- 
úgy, valamiképpen — a’ fzerént, fzinteúgy, azonképpen, 
mind, mind, akár-akár, vagy-vagy fem-fem, noha-mégis, 
jóllehet —  de mindazonáltal. Ugyan —  mégis, de — még- 
fem — nemtfak — hanem, bátor — de mégis ’s többeké
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mellyeket meg tanúihatni a’ már elő adott Lajftromból. 
Nyekk.

4. A’ hogy és még némelly FűzögetŐ íz ók mikor kíván
janak Foglaltató módot, fellyebb elő adtuk. (: XXXIII. §.:).

Ezekhez lehet ad n i: hogy jelentő módot kíván, mikor 
valami bizonyos dologról í'zóllunk; p. o. bizonyoían elhi
tettem magammal, hogy te jó barátom vagy.

Foglaltató módot ped ig : a)  mikor kéiíéges, vagy b i
zonytalan dolgot említünk, mint: azt akarná kegyelmed, 
hogy úgy tfelekedjem.

b) Az óhajtáfokban, vagy kívánfágokban mindenkor a’ 
Foglaltató Mód alig m últ ideje vagyon, m in t: adná az 
Uten, hogy bó tellyeíednék. Bártfak az Itten ízánná meg. 
Oh ha fzárnyaim lehetnének.

5. A’ Parantloló, bíztató, reménylő és kívánó fzóllá- 
fokban a’ hogy gyakran elmaradhat, p. o. Parantíolom, 
véghez vidd. hidd el, megtfelekedheted. Adná az Itten, úgy 
lenne. Itten éltefse kegyelmedet kívánom. Reményiem nem 
léfz temmi vetzedelme. gondolom, nem fogja azzal meg 
érni.

6. Ekeíség néha az eggy forma eteteknek elő fzámlálá- 
íokban a’ FűzögetŐ fzókat elhagyni, és úgy vetni utánnok ; 
mindezek, mint a’ fellyebb adott példában: A’ közös el- 
lenfég, a ’ haza ízeretete, az okofság, a’ magunk hafznunk, 
mindezek azt kívánják, hogy eggyütt fogjuk a’ dolgot és 
eggymáfnak kőltíönzött fegítféggel légyünk.

IX . R éfz. A ’ K özb evető  fzóknak R akofgatáfok.

§. L. 1. A’ közbevető tzóthoz tulajdonképpen temmi 
-etet nem kívántatik; de még is e z : ja j  a’ mint láttuk 
■(: XXIX §:) adó efetet kíván, m in t: Jaj néked, hogy ízület
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tettél. Ugyanez a’ Ragafztékokat, töt a’ követgető fzókat is 
felvóízi, m int: jajom, jajod, jaja, jajunk ’s a’ t. Jajról, 
jajjal. Jajjal fogod végezni befzédedet. ’s a’ t.

2. A’ közbevető fzók jobbára leg elől tétetnek, e’ kettőt 
kivéve : bár, bezzeg, mellyek néha utói is lehetnek, m in t: 
Tfak azt megnyerhettem vólna, b á r ! Minden dolognak az 
■eleje nehéz, a közepe könnyű, de a’ vége gyönyörűséges, 
bezzeg!

Vége a’ Szórakojgatáfnak.

NB. Praepositiones Nomini postponuntur apud Tureas, IndoB et 
Phoenicios ut apud Hungaros.
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