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A. Alaktan, (gormettíe r̂e.)

ELSŐ RÉSZ.

H a n g ta n . (£autíel)te.)
I. FEJEZET.

A hangok. (£)ic Sautc.)
1. §. Minden szó egy vagy több szótag-ból 

(bie Silbe), minden szótag egy vagy több han g 
ból (bér Saul) áll.

Ama jegyeket, melyekkel a hangokat Írásban 
jelöljük, betűk-nek (bér 23 a á) ft ab e) mondjuk.

A németek vagy a latin betűket használják, 
(mint mi magyarok, az olaszok, a francziák stb.), 
vagy az úgynevezett gót betűket, melyek sorrendje 
és alakja a következő :
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Ä f, 2 1, m, 5Í n, D o, fl ő,

$  )), О q, 9t r, © \ §, ©Ф fáj,

2. §. A hangok kétfélék. 1. Olyanok, melyek 
egymaguk képezhetnek szótagot; ezeket m agán
hang zó k n ak  (bér (Seíbfttaut) nevezzük. 2. Olya
nok, melyek csak magánhangzóval képezhetnek szó
tagot; ezeket m ássa lh an g zó k n ak  (bér Sülitíaut) 
mondjuk.

I. A magánhangzók (íuc Sclbfílautc) és 
változásaik.

3. §. A német nyelvnek vannak egyszerű és 
összetett magánhangzói.

Az egyszerűek a, C, t, 0, U.
Az összetettek (bér Doppellaut) at, ft; au, ciu
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Ige- és névragozás, valamint szóképzés közben 
0, 0, U és alt átváltoznak néha ä, ü, Ü és ÜU 
hangzókká: pl. Ьаё Sttnb, ország, Sönber, országok; 
bér SBolf, farkas, 2BоIfe, farkasok; bér £unb, 
kutya, ÍQ ii П b t n , nőstény k.; id) laufe, fatok, er 
läu ft, fu t. Ezt a változást magát, iigy mint az 
általa keletkezett hangzót Umlauténak mondjuk.

Igeragozás- és szóképzésben néha t és e, továbbá 
0 és lt váltakoznak a tőben. Ezt a változást tö ré s 
nek (S3recf)unq) mondjuk; pl. fpredfen, er fpridjt, 
beszélni; id) rourbe, lettem, geworben, lett.

A magánhangzóknak még előforduló egyéb vál
tozásait (erős igék ragozásában és a belőlük származó 
szavakban) Síbtaut neve alatt foglaljuk össze; pl. 
finben, találni, fanb, gefunben; bér g inb ítng , 
talált gyermek; bér 5 ltnb, a talált dolog.

4. §. Az egyszerű magánhangzók vagy hosszúak 
vagy rövidek, úgy mint a magyar nyelvben; csak
hogy míg a magyarban az ék mindig megmutatja, 
melyik magánhangzó hosszú, addig a német nyelv
ben hosszúságuk vagy rövidségük gyakran nincsen 
megjelölve.

Néha azonban a német nyelv is megjelöli a 
magánhangzó hosszúságát és pedig :

1. megkettőzteti az (t, c és 0 magánhangzót pl. 
Ьа§ £>ааг, haj; bie ЗЗееге, bogyó; ba§ Ж оо§, moh.

2. i után c-t tesz, mely sohasem hallható; pl. 
bér £>ieb, a csapás.

3. az illető hangzó után I) mássalhangzót tesz, 
mely szintén nem hallható; pl. bér §а!)П, kakas; 
bér 5 eí)íer, hiba; bér Skoíjn, mák; iíjm, neki; bie 
U^r, óra; bie Ж df)ne, sörény; bér 335í)me, a cseh; 
bie SRiUjle, malom.

Az összetett magánhangzók mindig hosszúak.
A magánhangzó rövidségét avval jelöli a német 

nyelv, hogy a reá következő mássalhangzót meg
kettőzteti, pl. bie Üt a 11 e, patkány; bieípenne, tyuk; 
immer, mindig; coll, tele; ftumm, néma; bürr, 
száraz.

II. A mássalhangzók. ($ic sJJtttlautc.)
5. §. A mássalhangzókat felsoroltuk az 1. §-ban. 

Az ott 'bemutatott egyszerű jegyű mássalhangzókon 
ki vül még a következő összetett jegyűek fordulnak elő:



6

®P, őr Щ, pf; Щ , pP; ©ф, Щ; ©p, ÍP; ©t, ft, в;
j£p, tp • továbbá a következő kettőzöttek, pl. bb, bb, 
ff, gg, 11, mm, nn, pp, rr, ff és f§, tt stb., kettős t 
helyett d, kettős 5 helyett § áll.

A mássalhangzók beosztása a következő :

• Ajak-
hangok

Fog
hangok

Torok- 
hangok

Pillanatnyi
mássalhang

zók

kemények P t, tp f, c, q

lágyak b b 9

Folytonos
mássalhang

zók

fúvók

kemé
nyek f, b, pp b, № Ф

lágyak m f i (P)

fo ly é 
k o n y a k

v a ló d i
fo ly é 

k o n y a k
I, r

orr-
h an g o k m n

i
Jegyzet: pf, fp, ft, j  és 5 összetett hangzók 

(P+b H~P, ЬИ, f-f-f, f—f—t) cp, pp, fdj, fe, tp összetett 
jelüek, de csak egy hangot jelölnek.

П. FEJEZET.

A szótagok (Die Silbe) és elválasztásuk.
6- §; Minden szónak annyi szótagja van, a hány 

(egyszerű vagy' összetett) magánhangzója van, pl. 
W a d ) t, '0  egyszótagú; un = ge = por = fam, engedetlen 
négyszótagú szó.

A szótagokat a sor végén rendesen úgy választ
juk el, mint a hogyan lassan beszélve különítjük el 
őket egymástól, és pedig:

l-f ha csak egy mássalhangzó áll két magán
hangzó közt, a következő szótaghoz ejtjük és írjuk, 
pl. 3ie=ge, kecske. Megjegyzendő, hogy tp, pp, ftp,
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ff, tf), egy hangot jelölő összetett jegyek, tehát sem 
a beszédben, sem az Írásban el nem különíthetők;

ft, ft, tf és tf beszédben két hanguak ugyan, 
de írásban nem válnak el egymástól, pl. rét*ffen, 
rántani; ©törődje, gólyák; geschrieben, ivott; 
tüü=tf)en, dühöngeni. — $o = pft , fazekak; Äno^fpe, 
bimbó; -Diet*fter, mester; 5Шü = cfe, szúnyog; Ыt = ben, 
villámlani.

2. Ha két vagy több mássalhangzó áll két magán
hangzó között, csak az utolsót írjuk a következő 
szótaghoz, pl. © tam ge, rúd; ent=fe^ = Ii(f), szörnyű. 
Összetett szavakat nem a szótagolás szerint, hanem 
alkatrészeik szerint választunk el, pl. bar*unt, azért; 
tiolöenben, véghez vinni; u r = a 11, ősrégi; í) i e r = i rt, 
ebben; e i n = a n b e r , egymásnak.

A h a n g s ú ly .  ($cv  2 on.)
7. §. Minden többtagú német szóban egy szótag 

emelkedik ki hangjával a többi közül. E hangsúlyo
zott szótag leggyakrabban a szónak a jelentését fog
lalja magába, és azért legfontosabb szótagja. E szó
tagot tőszótagnak mondjuk, pl. 3)idjpter, költő; ént* 
fcíjltlbúgett, kimenteni.

Azok a szavak, a melyekben a hangsúly nincs a 
tőszótagon, a szóképzéstanban különösen meg, vannak 
jelölve.

MÁSODIK KÉSZ.

Szótan. (ítfortídjrc.)
A szavak jelentősége szerint 10-féle beszédrész 

van :
1. Névelő (©efdjledjtéftort).
2. Főnév (|>aupí luort).
3. Melléknév (@igenfcf)aftgh)őrt).
4. Névmás (gürftort).
5. Számnév (3aí)ÍH>őrt).
6. Ige (3eitftort).
7. Határozássá (UmftanbStt) őrt).
8. Elüljáró (58orroőrt).
9. Kötőszó (93 in ben?őrt).

10. Indvlatszó (@mpfinbung§toort).
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I. FEJEZET.
A főnév és a névelő. (£as funiptimnt unö 

öűs 05cfcl)ícrf)tsmoví.)
8. §. A főnevek vagy valóban létező vagy gondolt 

lényt vagy tárgyat jelölnek. Az előbbieket összevont 
(concrete), az utóbbiakat e lv o n t (abftracte Jpaupt* 
Wörter) főneveknek mondjuk.

Az összevont főnevek lehetnek:
1. tu la jd o n n e v ek  (bér ©igenname), azaz egy 

bizonyos lénynek vagy tárgynak nevei, pl. © о etlje, 
Ungarn, Magyarország ; Q о f e f.

2. K öznevek (bér ©attungöname), azaz több 
lény vagy tárgy közös neve, pl. bie SRutter, anya; 
bie SSieje, rét; Ьа§ (рапё, ház.

3. G yű jtőnevek  (bér Sammelname), azaz 
valamely többség neve, melynek egyes részei nem 
viselik az egész nevét, pl. baé (peer, a sereg; bie 
SJÍenge, a néptömeg.

4. A nyagnevek  (bér Stoffnam e), oly tárgyak 
nevei, melyek legkisebb része az egész nevét viseli, 
pl. ba§ SEB affer, a víz; ba§ ©olb, az arany.

Az elvont főnevek jelölhetnek cselekvést, pl. 
Scfjlag, az ütés; vagy állapotot, pl. bie $  ran! fjeit, 
a betegség; vagy tulajdonságot, pl. bie © ü tг, jóság.

Jegyzet. A ném et fő n ev ek ét m ind ig  nagy  
kezd ő b etű v el írjuk .

Minden német főnévnél ügyelnünk kell: 1. nemére,
2. számára, 3. esetére, 4. ragozására.

A főnév neme. (£as ®cfd)lcd)t.)
3. if. A német főnév hím nem ű (mönnlicf)), 

nőnem ű (meiblicf)) vagy sem leges (fädjlid)) lehet.
A német főnév nemének megj ülésére szolgál egv 

külön szó, a névelő, mely kétféle és pedig: 1. h a tá 
ro zo tt (ba§ beftimmte ©efcfjíedjtömort), mely már 
megnevezett, tehát ismeretes főnév előtt áll; *2. ha
tá ro z a tla n  (baé unbeftimmte ©efcf)lecf)tswort), 
mely valamely meg nem határozott főnév előtt áll.*

* A főnév  nem ét c sak  szorga lm as g y a k o rla t és a  s z ó tá r  
seg itsegevel leh e t m eg tan u ln i.
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A határozott névelő: bcr, az, a, hímnenű, bie 
nőnemű, bűS semleges főnevek előtt.

A határozatlan névelő ctlt, egy, hímnemű, eine, 
nőnemű, eilt, semleges főnevek előtt.

A határozott névelő ragozása.
Egyes szám Többes szám

hímn. non. sémlegesn. mind a három nemben.
1. bet bie bűé az, a bie
2. béé bér béé bér
3. bem bér bem ben
4. ben bie bűé bie

A határozatlan névelő ragozása.
1. ein eine ein egy nincs
2. eineé einer eineé
3.’ einem einer einem
4. einen eine ein
Minden német főnévnek rendszerint csak egy 

neme van. Néhány főnévnek azonban kétféle neme 
van, de jelentése mindegyik nemben más. A leg
fontosabbak a következők :
Фег Sanb, a kötet

bér S au er, a paraszt 
bér Efjor, a karének 
bér Srbe, az örökös 
bér fjeibe, a pogány

bér § u t ,  a kalap 
bér ft'unbe, a vevő 
bér S etter, a vezető 
bér a ft, az arhócz
bcr 9lei§, a rizs 
bér Sd)iíb , a pajzs 
bér <5ее, a tó 
bie S teuer, az adó

bér S tif t ,  a szeg 
bér Tí)or, a balga 
bér Scrbienft, a kereset

baé S anb , a szalag, 
a kötelék

ba§ S au e r , a kalitka 
ba§ ©í)or, a kórus 
ba§ 6 rbc, az örökség 
bie £>eibe, a puszta, 

a mezőség
bie § u t ,  az oltalom 
bie áunbe, a hír 
bie Seiter, a létra 
bie 5Шаft, a hizlalás 
Ьаё 9í ei§, arőzse, a gally 
ba§ S d)iíb , a czimertábla 
bie See, a tenger 
ba§ S teu e r, a hajó kor

mánya
Ьаё S t if t ,  a zárda 
ba§ íf)o r , a kapu 
Ьаё Serbienft, az érdem.
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10. §. A főnév száma. A német főnév száma 
(bie gaí;!) kétféle :

1. egyes szám (bie @injaf)I), ha egy tárgyról 
szólunk; 2. többes szám (bie 2Reí)r jaíjl), h a tó b b  
egynemű tárgyról van szó.

A többes szám képzése különféle :
1. Az egyes szám teljesen egyforma a többes 

számmal, pl. bér ©ngel, angyal, bie Gmgel.
2. A többes számban Umlaut áll be, pl. bér 

93ater, az atya, bie SSäte r ; bie -Jftutter, az anya, 
bie ÜJtütter.

3. Az egyes szám tövéhez járul :
a) rag és pedig Umlaut nélkül, pl. bet §uub, 

a kutya, bie §unbe; bér Sijd), az asztal, bie STifcfte.
b) =c rag és Umlaut, pl. bie S3 an!, pad, 93äufe.
c) *СГ rag Umlaut nélkül, pl. ba§ $ inb , a gyer

mek, bie Äinber.
d) *er rag és Umlaut, pl. ba§ 93anb, a szalag, 

bie 93üuber.
e) =it vagy =ctt rag (Umlaut soha sincs), pl. bér 

Sínabe, a fiú, bie ífnaben; bér SJlenjd), az ember, 
bie 501 enfcf)en.

Minden német főnév rendesen csak egyféleképen 
képezi többes számát; van azonban eset arra is, 
hogy egy főnévnek kétféle többes száma van, ilyen
kor a jelentésük is kétféle szokott lenni, pl. ba§ 
93 a n b, a szalag, bie 93 ä n b e r , a szalagok; b i e 93 a n b e, 
a bilincsek; bér iütann, a férfiú, bie SJlünner, a 
férfiak; bie Scannen, a harczosok; ba§ Sanb, az 
ország, bie Sauber, az országok és költőileg épen 
ily jelentéssel, bie Sanbe; bér D rt, a hely, bie 
£>rte, a helyek; bie Ö rter, a helységek; ba§ 9Bort, 
a szó, bie SB Örter, a szavak; bie 98 orte, a mon
dások.

Van főnév, mely jelentésénél fogva többes számba 
nem tehető, pl. bér §uuger, éhség; bie gaulíjeit, 
lustaság.

Más főnevek pedig csak a többes számban for
dulnak elő, pl. bie 6 Item , a szülők.

11. §. A főnév esetei. (Феr gall.) A főnév а 
mondatnak egyéb szavaihoz bizonyos viszonyba lép, 
a melynek kifejezésére az esetek szolgálnak. A német
ben négy esetet különböztetünk meg :
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a) Az első (SB er fall) az alanynak,
b) a második (SBeffenfall) a birtokos jelzőnek,
c) a harmadik (38 entfall) a részes határozónak,
d) a negyedik (SBenfaíl) a mondat tárgyának 

esete.
A négy eset képzését, egyes és többes számban, 

a főnév ragozásának (bíe Slbönberung) mondjuk.
A névelőket főnevükkel együtt ragozzuk; mindig 

ugyanabban az esetben állanak, mint az a főnév, a 
melyhez tartoznak.

12. §. A főnév ragozása. (©ie Slbönberung.)
A német nyelvben három féle  ragozást különböz
tetünk meg és pedig:

1. A mely főnév az egyes szám második eseté
ben vagy rag nélkül marad, vagy =3, =eé ragot vesz 
fel, többes számát pedig vagy rag nélkül vagy =e,

raggal képezi, az erős ragozáshoz  tartozik.
2. A mely főnév egyes számú második esetét és 

többes számát vagy =cit raggal képezi, a gyenge 
ragozáshoz  tartozik.

3. A mely főnév az egyes számban az erős, a 
többes számban a gyenge ragozáshoz sorolható, a 
vegyes ragozáshoz tartozik.

I. Erős ragozás.
I. Himnemüek.

aj Umlaut nélkül a többes számban.
Egyes szám. Többes szám.

2. beá ÜJíeifter^
3. bem SJleiffer
4. ben Sííeifter

1. ©er Skeifter, a mester bíe Skeifter 
bér Slieifter 
ben 3Keifter=n 
bie SJÍeifter.

1. ©et Sírm, a kar
2. be£ Sírim cő
3. bem Sínme
4. ben Sírm

bie Slrtme 
bér Slrtme 
ben Sírimén 
bie Slrtme.

1. ©er ßeib, a test
2. beá ßetb*e{f
3. bem ßeib*e
4. ben ßeib

bie ßeib=er 
bér ßeib=cr 
ben fieib=crit 
bie ßeib=cr.
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Ъ) Umlaut-tál a többes számban.
Egyes szám. Többes szám.

1. фег SSogel, a madár bie SSögef
2. bég Sogebá bér 93ögel
3. bem SSogel ben S$i>gel=n
4. ben SSogel bie SSögel.
1. фег Sift, az ág bie 9íft=c
2. be§ Щ Ш bér Stft=e
3. bem SIfbc ben Síft=cn
4. ben Síft bie ЩЫ.
1. ©er SBurm, a féreg bie SBünmcr
2. bég 2Burm=e§ bér 2Sürm=cr
3. bem 2Surm=e ben 28iirm=crn
4. ben 2Burm bie SBürtmcr.

2. Nőneműek.
a) Umlaut nélkül a többes számban.

1. ®ie Senntnig, az ismeret bie ^enntnifí*=i
2. bér Äeuntnig bér Äenntniiuc
3. bér Äenntnig ben ÄenntnifTci
4. bie Äenntnig bie Äenntniff^e.

b) Umlautjai a többes számban.
1. ©ie ©ocf)ter, a leány bie ©ödjter
2. bér ©octyter bér ©öcftter
3. bér Softer ben 2 öd)ter=n
4. bie ©od)ter bie ©öd)ter.
1. ©ie 2u|t, a levegő bie 2üft=c
2. bér 2uft bér 2iift=c
3. bér 2uft ben 2üft'Cit
4. bie 2uft bie 2üft*c.

3. Semlegesek.
a,) Umlaut nélkül a többes számban.

1. $a§ ÜJtitteí, az eszköz bie SJtittel
2. bég SRittebg bér SRittel
3. bem bittel ben SKittebn
4. bag ÜJtittel bie bittel.

A  k ettős f csak  h e lyesírási v á lto zás.
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Egyes szám. Többes szám.
1. Da§ gaf)r, az esztendő
2. be§
3. bem gatyr^e
4. ba£ gaí)r

bie gal)r=e 
bér gaí}r=e 
ben g azé it 
bie galjr=e.

1. 5)a§ gelb, a mező
2. Ьеё gelb=e§
3. bem gelb*e
4. baé gelb

bie gelb=er 
bér gelb=cr 
ben gelb=cnt 
bie gelber.

Ъ) Umlautba/ a többes számban.
1. Da§ tpaus>, a ház
2. be§ фшфеё
3. bem фаиЦ
4. ba§ |»au§

bie §äuf=er 
bér |>auf=er 
ben |>äuf=erit 
bie §üuf*er.

II. Gyenge ragozás.
I. Himnemííek.

1. Der $nabe, a fiú
2. béé ft'nabe=it
3. bem Änabe-n
4. ben £nabe=n

bie $nabe»n 
bér ®nabe=n 
ben Änabe=n 
bie ®nabe=n.

1. Der -menfcf), az ember
2. be§ iWenicíKit
3. bem Sftenjef̂ cn
4. ben 5Ксп|фсн

bie епТф=сп 
bér 5Шеп|ф=еп 
ben 9Jíentcf>=cn 
bie Жеп|ф=си.

III. Vegyes ragozás.
I. Himnemííek.

1. Der Setter, az unokatestvér bie Setter=n
2. be§ Setter^ bér Setters
3. bem Setter ben Setters
4. ben Setter bie Setter=n.
1. Der ©traíjí, a sugár
2. beá @traf)I=e§
3. bem @traí)(=e
4. ben ©trafjl

bie ©tragen 
bér ©tragen 
ben ©tragen 
bie ©tragen.

Á



14

2. Nőneműek.
Egyes szám. Többes szám.

1. 2>ie geber, a toll bie geber*n
2. bér geber bér geber=n
3. bér geber ben geber̂ n
4. bie geber bie geber̂ n
1. ®ie grau, ai: asszony bie grandit
2. bér grau bér grausen
3. bér grau ben grausen
4. bie grau bie grauen.

3. Semlegesek.
1. ФаЗ 9Iuge, a. szem bie 91uge=n
2. beS 21uge»é bér 2luge=n
3. bem Sluge ben 2Iuge=n
4. ЬаЗ 91uge bie 2luge=n
1. $a§ Dtjr, a fü l bie 0f)r=cu
2. ЬеЗ £)1р>сЗ bér 01)r=en
3. bem Dfp>c ben Díjkén
4. ЬаЗ D r̂ bie Dfjr̂ cn.

E főnév Жапп, ha összetételben fordul elő, pl. 
bér Kaufmann, a kereskedő, többes számát így 
képezi: bie Йаu fíeu te, a kereskedők.

Kivételek. Фа§ íQerj, a szív, ragozása: egyes 
szám. 2. be3 фег^епЗ, 3. bem Servert, 4. ЬаЗ .§erj; 
többes száma rendes: bie ígértén stb.

Фег griebe, a béke, bér gunfe, a szikra, bér ©ebanfe, 
a gondolat, bér ©íaube, a hit, bér §aufe, a halmaz, 
bér 9?ame, a név, bér Same, a mag, bér SSiűe, az 
akarat, az egyes szám 2. esetében =n3, minden egyéb 
esetben, =n ragot kapnak.

13. §. A tulajdonneveket (személy és földrajzi 
nevek) rendesen névelő nélkül ragozzuk. Ragjuk 
csak a második esetben van (*§ néha *en3), pl.
2 onbon,Sonbon3:Ä arI,® arl3;g ra n * ( g ran*en3; 
Ж a r i e, ЖаггепЗ.

Ha névelővel állanak, ez a rag is elesik.
Helynevek második esetét helyettesítheti e kitétel: 

tton Жйпфеп, Don Ungarn.
Egyes tulajdonnevek csak névelővel állanak, pl. 

bie Шреп, az Alpesek; bie ®arpatí)en, a Kárpátok; 
bie Scfjtoeij, Svájcz; bie í ü r í e i ,  Törökország.
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Néhány tulajdonnév megtartja a második esetben 
eredeti (pl. latin) ragozását, pl. ©Ijrifti ©ebűrt,
Krisztus születése.

Ha a vezetéknevet megelőzi a keresztnév, csak 
a vezetéknevet ragozzuk, pl. ^riebrid) ©á)iíler§ 
©ebid)te, Schiller Frigyes költeményei.

Ha valamely czím névelő nélkül előzi meg a 
tulajdonnevet, csak az utóbbit ragozzuk, pl. bie 
Krönung ÄöniqSubmigS, Lajos király koronázása; 
ha* pedig névelős czím áll a tulajdonnév előtt, csak 
a czímet ragozzuk, pl. bér £ob be§ SíönigS Subtoig, 
Lajos király halála.

14. §. A német nyelvben sok idegen származású 
szót alkalmaznak, melyek ragozásáról megjegyezzük, 
hogy

A) a nőnemű idegen szók a vegyes ragozást 
követik, pl. bie UniDerjitiit, a tudományegyetem; 
többes: bie U niüerfitn ten.

B) a himneműek és semlegesek: a) az erős rago
zás szerint mennek, pl. bér O ffic iet, beá D ifié iért, 
bie D fficicre, a katonatiszt; Da£ ЗЗепШ, béé 
58eutiíe3, bie SSentile, a szelelő.

b) a gyenge ragozást vették fel, pl. bér © tubént,  
be§ ©tubentcu, bie © tubcuteu, a tanuló.

c) a vegyes ragozást követik, pl. bér ©íictor, 
be§ S octorő , bie T)octomt.

Vannak oly idegen szók, melyek a többes számot 
a németben ugyanolyan ragokkal képezik, a milyenek
kel e szavak az illető nyelvben képezik többesüket, 
pl. bűd SSerbum, bie 33erba, az ige; b eriío rb , bie 
ü о r b §, a lord.

II. FEJEZET.
A melléknév. (3>a§ ©igcnfdjaftSlüOít.)

15. ij. A melléknév a főnév tulajdonságát jelöli. 
A melléknév, ha főnév előtt áll, a ragozásnak alá 
van vetve; ha azonban a mondatban mint állítmányi 
kiegészítő, vagy mint módhatározó áll, (mely a német
ben külsőleg nem különbözik a melléknév tövétől), 
akkor változatlan marad.

1(1. §. A (jelzői) melléknév főnevével megegyezik 
nemben, számban és esetben. Ragozása mint a főnévé
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erős, gyenge vagy vegyes; csakhogy, míg a fó'név 
csak egy ragozáshoz tartozik, addig minden mellék
név mind a három ragozás szerint ragozható.

1. Ha csak melléknév áll a főnév előtt, akkor 
nem csak a főnév tulajdonságát, hanem a főnév nemét 
is mutatja, ez pedig úgy történik, hogy a melléknév 
tövéhez (e kötőhangzó közvetítésével) a határozott 
névelő ragjai járulnak hozzá. A melléknév e rago
zását erős ragozásnak mondjuk, pl.

Egyes szám.
H ím n. no n .

1. ®uber 2Bein, jó  gubc Mutter,
bor jó  anya

2. gnbe3 (CJt) 28eine3 gutter ilftutter
3. gubent SBeine guber SRutter
4. gubát 2Sein gubc -mutter

sém i.

gubeé fyeíb, jó
fö ld

gubetf (en) gelbe§ 
gubent gelbe 
gubeS gelb.

Többes szám.
1. gube SSeine, SDiütter, gelber
2. gutter SSeine, SJlütter, gelber .
3. gubcit SBeinen, ÜJiüttern, gelbem
4. gube äSeine, äkütter, gelber.

A melléknév megtartja erős ragozását akkor is, 
ha előtte oly szó áll, mely végződésével nem mutatja 
meg a főnév nemét, mint: Diel, pl. Diel reifet О b ft, 
sok érett gyümölcs.

2. Ha a melléknevet a h a tá ro z o tt  névelő  
előzi meg, mely a főnév nemét egészen határozottan 
mutatja, a melléknév az egyes szám 1. esetében (mind 
a három nemben) és a nőnemű és semleges 4. eseté
ben e-ragot, minden többi esetben it-ragot kap. A 
melléknév e ragozását gyenge ragozásnak mondjuk.

Egyes szám.
H ím n. n ő n . sém i.

1. Фег braD»c Skann bieí>raD=c | = Ьаё braó=e linb
2. be§ Ьгао=еп9каппе§ ber braO=cn | £ béé brao=cn Sittbe^
3. bem brao»en 9Jtanne ber braD=ctt bem braD=eit ftinbe
4. ben broD=ctt -üJíann biebrab^c )© ba§ brao=c ШпЬ.

Többes szám.
1. S3ie
2. ber
3. ben
4. bie

brab=cit
9Jliinner, Schülerinnen, ШпЬсг 
5känner, Schülerinnen, ШпЬег 
Pfännern, Schülerinnen, .finbern 
SJlänner, Schülerinnen, ftinber.
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A melléknév akkor is követi a gyenge ragozást, 
ha oly szó áll előtte, melyet ép úgy ragozunk, mint 
a határozott névelőt s mely ennélfogva épen iigy 
megmutatja a főnév nemét és esetét, mint amaz, pl. 
biejer irán ié  9Jfann, ez a beteg férfi; jene! arme 
$ inb , az a beteg gyermek; biejeíbe alté ®ejd)id)te, 
ugyanaz a régi história.

2. Ha a melléknevet a h a tá ro z a tla n  névelő  
előzi meg, mely az első esetben nem mutatja meg 
a főnév nemét, (a nőnem kivételével), a melléknév az 
egyes szám első eseteben felveszi a határozott névelő 
végződését, azaz az erős ragozást mutatja; a határo
zatlan névelő többi eseteinek ragjai olyanok, mint a 
határozott névelő ragjai, a mi fölöslegessé teszi a 
melléknév erős ragozását és ennélfogva a többi esetet 
a gyenge ragozás szerint képezzük. Á többes számban 
elesik a határozatlan névelő és a melléknév az erős 
ragozás szerint ragozandó. A melléknév e ragozását 
vegyes ragozásnak mondjuk.

Egyes szám.
H im n. nőn . sém i.

1. Sin íjoíper Saum, eineífarbe i ein aíbeS £au§,
magas fa  erős fa l  S régi ház

2. eines íjoípcn Saume! einer ftarbcit, § eine! albeit ípaufel
3. einem í)ofpcn Saume einer [iarbcn S3 einem aibcnigaufe
4. einen fjoípeit Saum eine ftarbe 1 ein albe§ §auS.

A melléknév a vegyes ragozást mindannyiszor 
követi, valahányszor a határozatlan névelőhöz hasonló 
ragozású szó előzi meg, pl. mein, meine, mein, az 
én . . . m ; fein, feine, fein, еду . . . sem, stb. Ez 
utóbbi szavakkal többes szám is képezhető és a 
melléknév ragozása a többes számban gyenge lesz.

A melléknév önállóan is állhat, mint főnév, a 
mikor valamely névelő előzi meg. A határozott névelő 
után a gyenge, a határozatlan névelő után a vegyes 
ragozást követi, pl. bér Sír me, bel Sír men, a szegény 
(ember) stb.; ein Sírnter, einel Sírnten, stb.

17. §. A melléknév fokozása. (2)tc Steigerung.) 
A tulajdonságot valamely tárgynak egyszerűen tulaj
doníthatjuk, a nélkül, hogy más tárgy ugyanazon 
tulajdonságával összehasonlítanék, pl. bér fürge 
S trici, a rövid kötél; bie fürge ©ajfe, a rövid 
utvza; bal fürge S e tt, a rövid ágy. Ez az alapfok.

A l b r e c h t  J .  K is N ém et N yelv tan . 2

Á
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Összehasonlítva két tárgy ugyanazon tulajdon
ságát, találhatjuk, hogy az egyikben a tulajdonság 
nagyobb vagy kisebb mértékű, pl. a hosszabb folyó 
stb. Ez a középfok.

Ha végre valamennyi, ugyanazon tulajdonságií 
tárgyak közül, az egyik leginkább vagy legkevésbbé 
bírja a kérdéses tulajdonságot, a felső fokot nyerjük, 
pl. a leghosszabb éj.

A középfokot a németben úgy képezzük, hogy 
a melléknév tövéhez csatoljuk az =t vagy =СГ ragot. 
Némely melléknév Umlaubot is kap.

A felsőfokot úgy képezzük, hogy a melléknév 
tövéhez az -|'t, =cft ragot teszszük; az Umlaut beáll 
itt is, ha a középfokban beállott, pl. rafcf), gyors, 
raid)»СГ, gyorsabb, raid)»tit, leggyorsabb-, Umlaubtal 
arm, szegény, ä r m»С Г, szegényebb, ä г m»ft, leg
szegényebb.

A következő melléknevek fokozása rendhagyó- 
ságokat mutat :

I)i)d), magas, f) ö í) = С Г, IjödH't, (í)0cf) és ljoíptőből), 
naíje, lcözel, nöí)*er, nőd)»ft1, (naf)i és nadptőből), 
gut, jó , be if er, be ft, (különféle tőből), 
ni cl, sok, meíjr, met ft, (különféle tőből),
№ e n i g, kevés, m i n b e r , m t n b e ft, silányabb, de 

roeniger, kevesebb és menigft is.
A közép- és felsőfok ép úgy ragozható, mint az 

alapfok, pl. bér tiefe ©rabén, a mély árok; tieferer 
©inn, mélyebb értelein, ein toeiterer 5Beg, távolabbi 
út, eine ältere 9lu§gabe, régebbi kiadás, neuefte 
9íad)ricf)t, legújabb hír, bér läng ft e Sag, a leg
hosszabb nap (lásd a 36. §. 3).

18. §. A német melléknév töve egyszersmind 
módhatározó, s ez mint a melléknév fokozható; eset
ragot azonban soha sem л-ehet fel, pl. $ ie  91 mfel 
fingt feljön, bie йегфе fingt fdjöner, bie 9íad)tigall 
fingt am f cf) ö n ft e n , a rigó szépen, a pacsirta szebben, 
a fülemüle a legszebben énekel. A határozó felsőfoka 
cm, auf vagy gum elöljáróval áll ily módon: am 
fdjönften, a legszebben, aufő befte, a legjobban, gum 
minbeften, legalább; előfordul azonban elüljáró nélkül 
is: pl. äußer ft gefährlich, szerfölött veszedelmes. 
Néhány határozó =СИё képzőt teszi még a felsőfokhoz, 
pl. höd)ft = СПő, legfeljebb, befbCUé, legjobban.
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Rendhagyólag, azaz különböző tövekből képezik 
a fokokat a következő határozók:

baíb, nemsokára, efjer, előbb, am eíjeftert, leg
előbb, gern, szívesen, lieber, szívesebben, am lieb (ten, 
legszívesebben.

Ш . FEJEZET.
A névmás. (ФаЗ ftuvioovt.)

10. §.f A névmás helyettesíti a főnevet, melynek 
gyakori ismétlése beszédünket nehézkessé tenné.

A névmások lehetnek: 1 személyes, 2. birtokos, 
3. mutató, 4. kérdő, 5. vonatkozó, 6. határozatlan 
névmások.

1. Személyes névmások. ($cvfüttüd)e S’üv= 
Wörter.)

A személyes névmások személynevet (a harmadik 
személyüek tárgynevet is), helyettesítenek. Megkülöm- 
böztetjük a beszélő (első), a megszólított (második) 
és a szóban forgó (harmadik) személyt.
Az első személy névmása: iá), én } nemi külömbség 
a másodiké bu, te J nélkül
a harmadiké hímn. er, nőn. fie, sémi. её, 
a többesben 1. személy: to ír , mi

ií)r,
fte,

ti
ők

nemi különbség 
nélkül

a

1.
9

A személyes névmások ragozhatok. Ragozásuk 
következő:

Első szem ély.
Egyes szám. Többes szám.

iá), én toir, mi
mein vagy meiner, rólam, un(er, érettünk, rólunk*, 
irántam, érettem közülünk,

mir, nekem штё, nekünk
mid), engem ипё, bennünket.

M ásodik szem ély.
1. bu, te if)r, ti
2. bein V. beiner, (rólad stb.) euer, (rólatok s hasonlók.)
3. bir, neked cud), nektek
4. bid), téged eucf), titeket.

2»
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H arm ad ik  szem ély.
Egyes szám Több. szám.

H im n. no n . sem leges

1. er, ő fie её, az fie, ők
2. fein, feiner if)rer fein, feiner róla, érte ifjrer, róluk,

stb. irántuk
3. ií)m, neki iíjr if)m if)nen, nekik
4. iíjn, őt fie e» fie, őket.

A harmadik személy névmásának többes száma 
egyszersmind az udvarias megszólítás névmása, csak
hogy ilyenkor nagy kezdő-betűvel írandó.

N. ©ie, Ön, Kegyed, TJraságod 
G-. Qfger 
D. gíjnen 
A. Sie.

Megjegyzendő, hogy ez a névmás, ha mindjárt 
egy személyre vonatkozik is, mégis többes számú 
alanynak tekintendő és a hozzá való állítmány a 
többes szám 3. személyébe teendő, pl. Ön ir —  S ie 
fdjreiben.

20. §. A személyes névmás még mint visszaható 
névmás is szerepel; visszaható névmás áll, ha a 
cselekvés magára az alanyra visszahat pl. kíméld 
(te) magadat =  fdjone (bu) bid).

E névmásnak csak 3. és 4. esete van, mely az 
első és második személyben olyan mint a személyes 
névmásé; a harmadik személy minden nemében, 
számában és mindkét előforduló esetében fid) pl. er 
(fie её) fdfiimt fid), szégyerdi magái; fie fedőmén 
fid), szégyenük magukat; ©ie fd) címen fid), Ön 
szégyerdi magát. — Mind a személyes, mind a vissza
ható névmás minden esetében hozzá lehet tenni e 
névmást feíbft vagy feíber (maga), ha a kifejezésnek 
nyomatékot akarunk kölcsönözni, pl. id) feíbft, 
magam; utts> feíbft, magunkat.

2. A birtokos névmások. 08eíU$(m,5Ctgenbe
ftürtoörter.)

21. §. A birtokos névmás valamely személyt 
vagy tárgyat valamely személy vagy tárgy tulaj
donának mond.

Az 1. személy birtokát jelöli: mein, meine 
mein, az én . . . m.
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A 2. személy birtokát jelöli: bein, beine, bein, 
a te . . .  d.

A 3. személy (himnemű személy és tárgy vagy 
semleges tárgy) birtokát jelöli: fein, feine, fein, 
az ő . . . ja .

A 3. személy. (nőnemű személy vagy tárgy) 
birtokát jelöli: i f) r , ií)re, i f) r , az ö . . . ja , je.

A többesben a 1. személy birtokát jelöli: unfer, 
unfere, unfer, a mi . . . nk.

A 2. személy birtokát jelöli: euer, euere, euer, 
a ti . .  . tok.

A 3. személy birtokát jelöli: ií)r, iffre, il)r, az 
ő . . . ulc.

E birtokos névmások ragozása az egyes számban 
teljesen megegyezik a határozatlan névelő ragozásá
val ; a többes számban a határozott névelő ragozását 
követik, pl.:

Egyes szám. Többes szám.
H im n. non . seml.

1. fein feine fein feine
2. feinet feiner feineS feiner
3. feinem feiner feinem feinen
4.. feinen feine fein feine.

A birtokos névmás mint jelző főnevével szemben, 
számban és esetben megegyezik.

A birtokos névmás melyik alakja veendő, ha a 
birtokos harmadik személyű, attól függ, mily nemű 
a birtokos, pl. Фег SSater liebt feinen ©oíjn unb 
fcittC 5£ocf)tet, az atya szereti fiát és leányát; bie 
M utter liebt iljreit ©ofjn unb ifire £o<f)ter, az 
anya szereti fiát és leányát.

A birtokos névmás állhat főnévképen is; ilyen
kor maga elé veszi a határozott névelőt és gyakran 
hosszabbított alakban áll. 3)aé ift bér meine, vagy 
Шeinige; ép úgy bér beinige, feinige, ifjrige, 
u ttfrig c, eitrige. Mind a két alak a gyönge rago
zást követi.

3. A mutató névmások. (.vnmuctfcnbc 3'üv= 
ш inter.)

22. tj. A mutató névmások valamely (közelebbi 
vagy távolabbi) névre utalnak; a mondatban erős 
hangsúlyuk van.
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A mutató névmások a következők:
bér, bie, Ьаё, ez; biefer, bieje, biefeS, ez 

emez; jener, jene, jene§, az, amaz; jotdjer, fо 1 фe, 
fоIф eё , ilyen, olyan; (rendesen ein jold)er, eine 
fold)e, ein folфеё), berjenige, biejenige, ba£= 
jenige, az, amaz; berjelbe, biejeíbe, baSjeíbe, 
ugyanaz.

E névmások melléknévképen (azaz valamely fő
névvel) vagy főnévképen (tehát függetlenül) alkal
mazhatók.

Bagózásukra nézve meg kell jegyezni, hogy bér, 
bie, bas, a névelő ragozását követi; de ha függet
lenül áll, az egyes szám 2. esete: bejjen, bérén, 
bejjen — és a többesben a 2. eset berer (bérén), 
a 3. eset benen. A névelőtől még erős hangsúlyával 
is különbözik.

®iejer, jener és j о 1 ф er a határozott névelő 
ragozását követik (minden nemben); j о 1 ф e r leg
gyakrabban a határozatlan névelő után á ll; ilyenkor 
a melléknév vegyes ragozása szerint megy; ha pedig 
megelőzi a határozatlan névelőt, ragozatlán töve áll, 
pl. jól d) ein © túr m ! ilyen vihar! j о 1 ф einen S tu rm ! 
ily vihart!

derjen ige és berjelbe névmások első részét a 
határozott névelő ragozása szerint, második részüket 
gyengén ragozzuk, tehát: berj-enige, Ьеёjenigen, 
bemjenigen, benjenigen stb.

4. A kérdő névmások. (^ragcnDc Jyitr=
Wörter.)

23. §. A kérdő névmások valamely személyt 
vagy tárgyat vagy azok tulajdonságait kérdezik.

A kérdő névmások a következők :
1. №er? lei? nmé? mi?
2. ше!фer, fteld)e, tueídjeé? melyik?
3 tnns f « , l einer, eine, eineä, főnévileg 1

 ̂ r j ein? eine? ein? melléknévileg | тг1Уеп■
Az első általános kérdésben szerepel, a második 

egy személyt vagy dolgot kérdez, a harmadik tulaj
donságot. Pl. SBß§ í)aft bu? mid van? (Sin Surf) 
(könyv). SBJaS für eine»? Milyen? (Sin beutjdjeS 
Sud) egy német könyv. 5Шelф eё ? M elyik? $  te 
beutjdje Sprachlehre. A német nyelvtan.

k.
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Ragozásuk a következő :
1. 23er? k i?
2. treffen?
3. tnem?
4. tren?

treffen?
Irem?
trag?

trag? mi?

tr e r ? trag? csak főnévképen áll, ttJelфer és 
trag für ein? (trag für einer?) főnévileg és mellék- 
névileg.

2ßeld)er? a határozott, trag für ein? a hatá
rozatlan névelőt követi a ragozásban, trag? ebben 
az összetett névmásban soha sem változik; tret? a 
a többes számba nem tehető; trag für ein? többes 
száma trag für? pl. trag für Südfer? milyen 
könyvek?

5. Vonatkozó névmások. (^Bcjüglidfc $ür=

24. §. A vonatkozó névmások egy már meg
nevezett vagy megnevezendő személyre vagy tárgyra 
utalnak.

A vonatkozó névmások a következők : 
bér, bie, bag, a ki, a mely; 
tueldjer, meid)e, tneldjeg, a lei, a mely; 
trer, trag, a ki, a mi.
E névmások rendesen függetlenül állanak; trer 

csak akkor áll, ha a szó, melyre vonatkozik, utána 
következik.

Фег, bie, bag úgy ragozandó mint a mutató, 
trer és trag mint a kérdő névmás; treídjer rago
zása ugyanaz mint a kérdőé, csakhogy a 2. eset 
nincs használatban; a hiányzó alakokat az egyes 
számban beffen, bérén, beffett, a többes számban 
bereu alakokkal pótoljuk.

6. Határozatlan névmások. (Unbcfíimmtc

25. §. Valamely személy vagy tárgy jelölésére, 
melyet nem akarunk közelebbről meghatározni, a 
határozatlan névmásokkal élünk.

Személyek jelölésére szolgálnak : man, az ember; 
jemanb, valaki; niemanb, senki; jeber, jebtueber,

Wörter.)

Fürwörter.)
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jebermctnn, mindenki; einer, valaki; irgenb einer, 
valaki; feiner, =e, *e§, egy sem és jeglicf)er, =e, =e§, 
mindegyik; einige, néhányan; etficf)e, néhányan.

Dolog jelölésre valók : e t Ю a s , valami; nid)t§, 
semmi s a fent elősoroltak semleges alakjai.

SJÍan, jetnanb, n iem anb ,jeberm annésn id )t»  
csak függetlenül állanak; a többiek jelzőképen és 
függetlenül.

Skan csak az 1. esetben használatos. 3. esetnek 
einem, 4. esetnek einen áll. Qemanb, niemanb, 
jeberntann rendesen csak a 2. esetben kapnak (--e§, 
*§) ragot. A többieket a határozott névelő' szerint 
ragozzuk. — einige, etliche csak a többes számban, 
jeber, jebmeber és jeglidjer csak az egyes számban 
fordul elő', többesük alle (határozatlan számnév).

IV. FEJEZET.
A számnév. ($ns 3rtl)tU>üVt.)

26. §. A számnév a tárgyak mennyiségét vagy 
sorrendjét határozza meg; ha pontosan határozza 
meg a mennyiséget, határozott a számnév, ha pedig 
csak hozzávetőlegesen, határozatlan a számnév.

A határozott számnevek vagy tő- vagy sorszám
nevek.

Gin§, (einer, eine, eine§, 
és ein, eine, ein) =  

SWei 
brei 
bier 
fünf 
fed)§ 
fieben 
üd)t 
neun 
äcfjn 
elf
JWÖlf 
breijefjn 
bierjeljn stb. 
ätbanjig =  20

einunbjtoanjig =  21
fttbeiunbjmanjtg =  22
breißig =  30
bier îg =  40
fünfzig == 50
fedijig =  60
fiebrig =  70
adtáig =  80
neunzig =  90
f)unbert =  100
jmeifpinbert stb. =  200
taufenb =  1000
jmeitaufenb stb. == 2000
eine SJüüion = 1,000.000 
jtoeiiWiliionen =  2,000.000

1. TöszámneTck. ((Srunbsafjlmiivtcr.)

1
2

=  3 
=  4 
=  5 
=  6 
=  7 
=  8 
=  9 
=  10 
=  11 
=  12 
=  13 
=  14
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A tőszámnevek e kérdésre felelnek : hány? mié 
bieí? Ragozásuk nagyon hiányos. Teljes ragozása 
(erős, gyenge és vegyes mind a három nemben) csak 
ein, eine, ein*nak van; ein§ ragozhatatlan.

$mei és brei ragozása: 2. esetjtueier, breier; 
3. eset jmeien, breien; 4. eset jmei, brei. Nem 
ragozzuk azonban e két számnevet sem, ha névelő 
vagy oly szó áll előttük, mely esetüket megmutatja, 
így pl- Stoeien gu meit, ift breien ju  eng, a mi 
kettőnek bő, az háromnak szűk; de mit jtbei §  cinben, 
két kézzel.

Ide tartozik beibe, mind a kettő; 2. esetbeiber; 
3. eset beiben; 4. eset beibe. Névelővel bí e beiben stb.

.jjunbert és taufenb névelővel főnévként szere
pelhetnek; b a£ § u n b e rt, száza; ba§ Taufenb, ezre, 
ragozásuk erős. Tie SKillion, a millió, csak főnév, 
ragozása gyenge.

Jegyzet. A német tőszámnévhez tartozó főnév 
többes szám ba teendő , nem úgy mint a magyar
ban, hol az egyes szám a szabály, pl. T re iífinber, 
három gyermek; 3 ef) n (5 a f) r e, tíz esztendő; taufenb 
©oíbaten, ezer katona.

27. §. Ha a tőszámnevek elé a jc szócskát tesz- 
sziik, az osztó számokat nyerjük (biftributiöe $af)U 
mörter), a melyek ép annyiban ragozhatok mint a 
tőszámnevek, melyekből erednek.

3  e ein§, egy-egy, je gmei, kettő-kettő, je geljn, 
iiz-tiz stb. je Ijunbert, száz-száz.

2. Sorszámnevek. (Cvönunö^nfjíttiövtcr.)
28. §. A sorszámnevek e kérdésre felelnek : bér, 

bie, ba§ roiebieíte, hányadik?
A sorszámnevek rendesen a határozott névelővel 

állanak, előfordulnak azonban a határozatlannal és 
minden megelőző szó nélkül is. Alakjaik a tőszám
nevekből erednek, a mennyiben 2—19-ig -t, 20-tól 
fogva -ft képző járul a tőszámnévhez. Kivételes kép
zések : bér, bie, bu3 erfte, az első; bér anbere, a 
másik; bér b ritté , a, harmadik; a többi rendes, 
tehát: bér gmeite, a második; bér bierte, bér 
3cf)nt e, bér gmaujigfte, bér íjunbertfte. Valamely 
sor utolsó tagja: bér le^te, az utolsó; bér í entere, 
az utóbbi. Ragozásuk megegyezik a felső fok rago
zásával. pl. ba§ bierte ©ebot, a negyedik párán-
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csolat; ein fünfte l 9Rab (am SBagen), ötödik 
kerék; feф§ter j í je ií ,  hatodik rész; 2. eset be§ 
oierten ©ebote§; eines fünften  9tabe3; fed)§te§ 
(en) Sí)eile§ stb.

3. Határozatlan számnevek. (Unbcftimmtc 
Saljltuövtcv.)

29. §. A határozatlan számnevek részint ragoz
hatok, m in t: a lle r, »e, »e§, mind; mandjer, »e, »e§, 
némely, némelyik; mehrere, többen; Piel, sok; ménig, 
kevés; fammtíicí), összes; ganj, egész; (ez utóbbiak 
is felveszik az =er, -t, =Cé, végződést és a határozott 
névelő ragozását követik; ha a határozott névelő 
áll előttük, a melléknév gyenge ragozása szerint 
mennek); részint nem ragozhatok, mint: et№a§, 
valami; ein ménig, egy kevés; ein {mar, egynéhány; 
genug, elég. A ragozhatok tövei úgy is állhatnak, hogy 
ragot nem vesznek fel, pl. ménig SS о 1 f , kevés nép.

30. §. Az eddig felsorolt számnevekből a követ
kező összetett számneveket lehet képezni, melyeknek 
egy része (szám)határozó.

a) A töszám nevekböl.
1. Sokszorosító számnevek. (S3ert>ielfiiíti0ung3= 

Baíjímörtcr.) A tő- va^y a határozatlan számnevek
hez teszszük »fad) képzőt: ein»fád), egyszeres; jmei» 
fad), kétszeres (e helyett igy is mondjuk hoppelt); 
jeíjnf ad), tízszeres; о i elf ad), sokszoros. (Kérdés : 
miepieífad), hányszorosa) Kagozásuk a melléknévé.

2. Faj jelölésre szolgáló számnevek. ((Mattung3= 
ЗаЫюогкГ.) A tő- és határozatlan számnévhez járul 
= crlei képző, pl. e in e r le i ,  egyféle; jeí)n»erlet, 
tízféle; mand)»értéi, különféle. — E számnevek ragoz- 
hatatlan melléknevképen állanak, pl. mancherlei 
Sípfel, különféle alma. Kérdés: mié Pieíerlei 
hányféle ?)

3. Ismétlő számnevek. (®itDcrl)0Ímtgí=3al)lmörtcr.) 
Képzésük »mal, képzővel történik, pl. ei n»It) a 1, 
egyszer, 5ef)n»nta 1, tízszer, mand)»mal, néhányszor, 
néha.

Ezek határozók, tehát ragozhatatlanok. (Kérdés: 
mte oft? hányszor’f)
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b) A sorszám nevekböl.
1. Törtszámok nevei. (23rud)}aljtcn.) A sorszám- 

névhez járul 3—19-ig a »tel képző (ebből bet 2I)eií, 
a rész), azontúl =fteí; az így keletkező szó semleges 
főnév, pl. ba§ ©rit=tCÍ, a harmad; ba§ gteanjig* 
(tel, a huszad (rész); */5 5Юei fü n f te l,  */* 
SSierteí, 0-25 fünfunbjm anjig  £>unbertfteí. Meg
jegyzendő, hogy V2 =  ein Ijalb (balbe§), l ‘/3 =  
anbertíjalb, másfél; =  brittíja íb , harmadfél; 
4*/a =  fünftf)a!b, ölödfél.

2. A sor jelölésére szolgáló számhatározókat 
=tn§ képzővel képezzük pl. erfbClté, először; britt* 
Clté, harmadszor, stb.

V. FEJEZET.

A z  ige. (Фаб 3cittuovt.)
31. §. Az ige cselekvést fejez ki, (melyet az 

alany vagy véghez visz, vagy mely rajta megy 
végbe), vagy állapotot jelöl.

Az igék beosztása. Jelentésük szerint az igék 
kétfélék.

1. Oly igék, melyek önmaguk fejeznek ki cselek
vést s ennélfogva mint állitmány önállóan állhatnak. 
Ezeket az igéket önálló igéknek mondjuk. (33egrtff§* 
jeittüörter), pl. bie Skuttcr arbeitet, az anya 
dolgozik.

2. Oly igék, melyek (rendesen) más igével össze
kötve állanak állítmányképen. Ezek a segédigék 
(§ilf§geitmörter), pl. 'id) Ijabc gelernt, tanultam; 
id) faun fd)reiben, tudok írni.

Az önálló igék lehetnek: 1. Átható igék (tran* 
fitiüe 3ett№i3rtcr), azaz olyanok, melyek fogalmuk 
kiegészítésére a 4. esetben álló tárgyat követelnek, pl. 
id) liebe meine SCR u tte r, anyámat szeretem.

2. Nem átható igék (intranfitibe Soltit)örter), 
lyek nem 4. (hanem 2. vagy 3. vagy elöljárós 

esetet vagy semmi kiegészítőt sem) vesznek maguk 
mellé.
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3. Visszaható igék (refíejiöe 3 ei tft)örter), 
melyeknek tárgya a visszaható névmás, pl. t d) 
rounbere ntidj, csodálkozom.*

4. Személytelen igék (unperfönliáje
10 Örter), melyek soha más alan}rnyal nem állhatnak, 
mint a személyt nem jelentó' e>3 névmással, pl. её 
bli^t, villámlik.

A segédigék lehetnek: 1. Időbeli segédigék
(£iíf§Seit№Örter bér melyek más igék össze
tett időinek képzésére szolgálnak. Ilyen van három: 
fjeiben, íettt, merben.

2. Módbeli segédigék (§iíf§geittoörter bér 9íu§» 
jagemeije), melyek a kötő és parancsoló mód körül
írására vagy a beszéd egyéb árnyékolására szolgálnak. 
Ilyen van h é t: ! ö n n e r t , képesnek lenni, tudni, -hat, 
-hét; bürfen, szabad (nekem stb.J, -hat, -hét; follett, 
kell (nekem), tartozom; mii fjen, kell (nekem), kény
szerítve lenni; mögen, óhajtani, akarni; mellen, 
akarni; lafjen, -tat, -tét, -at, -et.

32. §. Az ige ragozása. ($te 9íbmaitMimg.) A német 
igék ragozásukra nézve két nagy csoportra oszlanak.

1. Oly igékre, melyeknek tő h a n g zó ja  az egész 
ragozásban nem változik, ezek a gyenge igék.

2. Oly igékre, melyeknek tő h an g zó ja  v á lto z ik  
(3lbíaut-ot kapnak), ezek az erős igék.**

Mindkét fajta ige ragozásánál tekintetbe veendő: 
1. az ige alakja (bie gortn); 2. módja (bie 9Iu§jage= 
meije); 3. ideje (bie 8 eií); 4. száma (bie 3aí)l);
5. személye (bie iß érj о nj.

1. Az ige alakja, (gom  öcő ЗеШитЧсЗ.)
1. Az ige alakja lehet: a) cselekvő (bietíjütige 

Sorm), mely azt jelenti, hogy az alany m aga 
cselekszik, pl. id) liebe, szereteké

b) szenvedő (bie leibenbe Sotnt), mely azt 
jelenti, hogy a cselekvés az alanyon megy végbe, 
pl. id) merbe geliebt, szerettetem, szeretnek engem.

* V isszaható  ige v au  k é tfé le  : a) o ly an  m ely  c sak  a v issz a h a tó  
név m ássa l á llh a t  p l. f i *  f e r n e n ,  k ívá n ko zn i  . b ) o ly an  m ely  a 
v isszah a tó  n évm ás n é lk ü l  is á llh a t,  p l. f id)  r ü h m e n ,  d icsekedn i 
( t ű i m e n ,  dicsérni).

. ”  01У m elyek  a la k ja ik a t  részb en  az eg y ik , ré sz b e n  a
m ásik  igeragozás szerin t k é p e z ik , vegyes ig ék , o ly an o k  p ed ig , 
m elyek  a la k ja ik  kép zéséb en  a  rendes ig era g o z ás tó l e l té rn e k 7 
rendhagyó  igék . 9
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2. Az ige módja. (£>ic Síusifogctncifc.)
Az igének módja háromféle: a) Jelentő mód 

(bér Qnbicatiö), ha valamit bizonyosnak, valónak 
mondunk.

b) Kötő mód (bér ©onjunctib), ha állításunk 
bizonytalan, tartalma valami feltételhez van kötve.

c) Parancsoló mód (bér ^m peratib), ha nyilat
kozatunk parancsot tartalmaz.

3. Az ige ideje. (£>ie 3«t.)
A cselekvés vagy akkor történik, a mikor be

szélünk, azaz a jelenben (bie ©egerttoart), vagy már 
előbb, tehát a múltban történt (bie SS er gange ní)e it), 
vagy csak ezután, azaz a jövőben (bie ^u funft) 
fog történni.

A cselekvés minden időben lehet folyamatos 
(tartós) vagy befejezett vagy beálló.

A német nyelvnek azonban nincsenek külön 
alakjai a beálló idők kifejezésére; a német igének 
tényleg meglevő idői a következők:

1. (folyamatos) jelen (bie ©egen to art);
2. (bevégzett jelen) miílt (bie SS ergangenfjeit);
3. folyamatos múlt, mely egyszersmind a német 

nyelv történeti múltja (bie ŰRitoergangeníjeit);
4. bevégzett múlt (bie SSorbergangen^eit);
5. folyamatos jövő (bie 3ufunft);
6. bevégzett jövő (bie SSorjufunft);
A jelen (bie ©egerttoart), a múlt (bie SSer* 

gangení;eit) és a jövő (bie jjufunft) főidő, a többi 
három idő m ellék idő.

Képzésükre nézve az idők egyszerűk, melyek 
segédige nélkül képezhetők (csak a jelen és a folya
matos múlt) és összetettek, melyeket segédigével 
képezünk.

Az igének vannak névi alakjai is és pedig- 
1. főnévi igenév a jelenben (bie З^еппforrni; 2. fő: 
névi igenév a múltban; 3. a folytonos cselekvés 
(jelen) melléknévi igeneve (Ьаё b i t t e l  to őrt bér 
©egentoart); 4. a bevégzett cselekvés (múlt) mellék
névi igene ve (ba§ 9Jíitteítoort bér 93ergangenf)eit).
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4. Az ige száma. (Sic
Ha az ige egy személy cselekvését fejezi ki, 

egyes számban (bie ©in jaf)l), ha több személy 
cselekvését jelzi, többes számban (bie Skeíjtjaí)!) áll.

5. Az ige személyei. ($ic perion.)
A cselekvést végezheti vagy szenvedheti:
1. A beszélő (első),
2. a megszólított (második),
3. a szóban levő (harmadik) személy.
E szerint mondjuk, hogy az ige első, második 

vagy harmadik személyéi. Az ige személyének jelö
lésére a személyragokon kívül a személyes névmás 
szolgál, mely, ha főnév nincsen kitéve alanynak, 
rendes kísérője a német igének.

A gyenge igeragozás.
33. §. A gyenge igeragozáshoz azok az igék 

tartoznak, melyek : 1. tövük hangzóját nem változtat
já k ; 2. a folyamatos multat =te, 3. a végzett cselek
vés (múlt) igenevét gc=* előraggal és Л raggal

* A  ge= e lö rag o t nem  m in d en  ige veszi fe l, és a  m ely ik  fe l
v esz i, nem  teszi m ind ig  a  szó e le jé re .

A) ge= e lö rag o t felveszik  és a  szó e le jé re  te s z ik :  1. az egy
szerű  igék  p l. f i n b e n , 8 e f u  n b e n , ta lá ln i.

2. O ly ö ssze te tt ig ék , m ely ek n ek  első része  so h a  el nem  
váló  h an gsú lyos névszó , p l. f t  ü  I) j t f i d  e n ,  a t-- f r  ü  b f t ü  cf t 
reggelizni.

B) А  де= elö rag o t fe lv eszik  o ly  ö ssze te tt ig ék  is, m ely e k  
«lsó része  e lv á lh a tik  az  ig é tő l ; ezek  az  össze té te l első része  u tá n  
ille sz tik  be az  e lö rag o t, p l. l o é m a d j e n ,  l o  0 * a t ’ m a ( bt  
szabadítani,

A p i n t é r * ,  ü b e r * ,  n m = ,  u n t e r * ,  t u t e b e r * ,  szók 
m in t össze te tt ig ék  első része, m ajd  h a n g sú ly o sa k , m ajd  lián g sú ly - 
n é lk ü lie k ;  az  első esetben  felveszi igéjük  a  qe e lö ra g o t és e 
szócskák  u tá n  h e ly ez i, p l. ü  8 1 1 ( e tj e n , á tke ln i, ü b c r . a e . f e f e t *  
a  m ásod ik  esetben  nem  veszi fel, p l. Ü b e r  f é k e n ,  fo rd íta n i  
u o e r f e ^ t .

C) Nem  veszik  fel az e lö r a g o t : 1. a  b e * ,  é n t *  e m b '  e r -

i s i j  « V s 5“ »'? í f í  i t ó r  'b“ ,:
* ш п Ъ ,“ £ £ Г  *  vé«“ ,, Wk. ••■»•'»•««a

S. » e r b  
pl .  i ф b i n g e

e n ,  segédige, v a lam e ly  ige szenvedő 
l i e b t  h) о r  b e n, szere ttek . rag o z á sá b a n ,
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képezik. Ezenkívül ragozás közben sem Umlaut, sem 
93recf)ung nem áll be soha. Hogy valamely igét ragoz
hassunk, szükséges az ige fóalakjait ismernünk, a 
melyekből a többi képezhető. E főalakok a németben: 
1. a főnévi igenév, melyet minden ige =CIt raggal 
képez; 2. a folyamatos múlt, mely a gyenge igéknél 
=tc ragra végződik ; 3. a múlt idő melléknévi igeneve, 
mely a gyenge igéknél A ragra végződik és gt- elő- 
ragot kap.

így például: mijd)*eit, heverni, 
mijei)*te, hevertem, 
g c * m i j d) * t , hevert.

Jelentő mód. 
ЗФ mijdpe, hevereh 
bu mijdpcft 
er mijcfpt 
mir mijdpeu 
ifjr mijdpt 
fte mijdpeu

I. Egyszerű idők.
Jelen idő. (Üegcimmrt.

Kötő mód.
(Sajé) id) mijdyc, heverjek

bu mijc!̂ =cft 
er niijdpe 
mir mijdpeit 
iíjr mijdpct 
jie mijdpcit.

Folyamatos múlt. 9)tttbergangcnf)cib
Qd) mijd)»te, heverélc, hever- (®ajé) id) mijefpte, hevernék 
bu mifdpted't tern bu mijdptcft
cr mijdptc cr mijdpte
mir mijdptcm mir mijdptcn
ií)r mijdpteA if)r mijdptct
fie mijdpte=dt jie mijdpteiu

A kötőmód ezen alakja így is kifejezhető: id) 
mürbe loben, bu mürbeft loben. Á kötőmódnak ezt a 
körülírt alakját, a jelen idő feltételes módjának 
mondjuk. Képzésére nézve az összetett időkhöz tartozik.

Segéd ige, nélkül képezi a német ige ezen kívül: 
a parancsoló módot, a folyamatos és bevégzett cse
lekvés melléknévi igenevét és a folyó cselekvés főnévi 
igenevét.

Parancsoló mód.
mijd)*t! heverj! mijei)*Ct! heverjetek!
Melléknévi igenév (foly.) mijdpeitb, heverő.
Melléknévi igenév (múlt) gcmijdpt, hevert.
Főnévi igenév mijdpctt, heverni.
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Á tható  igék e melléknévi igenév 311 hozzátétele 
által lesz pl. gu mijdjenb, heverendő.

A főnévi igenév elé tehetünk névelőt, mi által 
főnévvé lesz és annak ragozását követi, pl. ba# 
SOtijcfyen, be# SDlijdjen#, stb. A melléknévi igenevek 
főnév elé tehetők jelzőképen és ilyenkor a mellék
nevek ragozását követik. Főnév gyanánt is állhatnak, 
pl. ein 93ittenber, egy kéregető; bie Srauernbe, 
a gyászoló; ©előd) te#, fő tt (dolog).

Összetett igék ragozása. Összetett igék ragozá
sára nézve meg kell jegyezni, hogy az összetétel első 
része rendszerint hangsúlyos és ragozás közben (az 
egyszerű  időkben  és a parancso ló  m ódban) 
ig é jé tő l e lv á lik , ha fő m o n d a tn ak  á llítm án y  a. 
(Lásd az igék összetételéről szóló szabályokat a 
Nyelvtan 44. §. 3. pontja alatt.)

Az ily összetett igének ragozása, melynek első 
része elválik, a következő:

aitöbefjnen, kitágítani.

Jelentő mód.
Jelen idő.

id) í>el)tie au#, kitágítok 
bu beljnft au# 
er befjnt au# 
roir beíjnen au# 
if)r beljnet au#
(te beljnen au#

Folyamatos múlt.
iá) befjnte au#, kitágítottam 
bu befjnteft au# 
er beíjnte au# 
tutr behüten au# 
iíjr beíjntet au# 
fie beljnten au#.

Parancsoló mód.
beljne au#, tágíts k i!  
be^net au#, tágítsatok k i!

Mell. igenév (jelen) au#beí)nenb, kitágitó 
Mell. igenév (múlt) au#gebeljnt, kitágított.

E szabály gyenge és erős igék ragozásánál 
egyaránt érvényes.

Kötő mód.
id) beíjne au#, kitágítsak 
bu bê neft au# 
er Ьебпе au§, stb.

id) beante au#, kitágítanék 
bu befjnteft au# 
er beante au# stb.
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II. Az összetett idők.
Az összetett időket az időbeli segédigék (lásd 

a 31. §.) segítségével képezzük. A segéd igék főnévi 
igenevei babén, fein, werben. Az első kettő ragozása 
rendhagyó. Egyszerű időik a következők:

Jelen idő. ©egettmarE

babén.
icf) babe, nekem 
bu íjaft vari* 
er í)at 
wir f)aben 
ibr íjobet 
fie babén

Jelentő mód 
fein.

id) bin, vagyok'* 
bu bift 
er ift 
iDtr finb 
ipr feib 
fie finb

werben, 
iá) werbe, leszek* 
bu Wirft (vmivé) 
er Wirb 
wir werben 
ibr werbet 
fie werben.

Kötő mód. 
iá) 1fabe, nekem iá) fei, legyek

Ibu fjabeft legyen bu fei(e)ft 
er íjabe er fei

j wir babén wir feien
I ifjr fjabet iljr feiet
' fie babért fie feien

iá) Werbe, legyek 
bu werbeft (vmivé) 
er werbe 
wir werben 
ibr werbet 
fie werben

Folyamatos mult. fWitbergangenljetE

iá) batte, nekem 
bu batteft volt 
er batte 
Wir batten 
ibr battet 
fie batten

id) batte, nekem 
j bu tjatteft volna 

£Е| er hätte 
& Wir batten 

ilfr battet 
1 fie batten

Jelentő mód. 
id) War, voltam 
bu Warft 
er war 
Wir waren 
ibr wäret 
fie waren

Kötő mód. 
id) Ware, volnék 
bu wäreft 
er ware 
wir wären 
ibr wäret 
fie wären

id) würbe, lettem 
bu Wurbeft (vmivé) 
er würbe 
Wir Würben 
ibr würbet 
fie würben

id) Würbe, lennék 
bu \oüxbt\t (vmivé) 
er würbe 
wir würben 
ibr würbet 
fie würben.

* A H.itett m ag y a r je le n té s  c sak  a k k o r  fe le l m eg, h a  m in t 
ö n á lló  ig ék  á lla n a k , vagy h a  név i á llí tm án y  m elle tt m o ndatkapcsok .

A l b r e c h t  J .  : K is N ém et N y e lv tan . 3
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í)übe! legyen neked! fei! légy! merbe! légy! fvmivé) 
habet! legyen nektek! feib! legyetek! merhet! legyetek !

P aran cso ló  m ód.

jelen idő mellék, igeneve habenb, feienb, merbenb. 
múlt idő mellék, igeneve gehabt, gemefen, gemorben.

A gyenge igék összetett időit következő módon 
képezzük:

Jelentő
Múlt idő. Vergangenheit.
mód. Kötő mód.

ich i)°be 1
bu íjaft
er í)at i gcmifdft
tüir haben i kevertem
ihr habt 
fie haben )

ich habe 
bu habeft 
er habe 
mir haben 
ihr habet 
fie haben

I gemifcht
J> kevertem 
i legyen

Jegyzet. §aben igét alkalmazzuk rendesen az 
átható, visszaható és személytelen igéknél. A nem 
átható igéket gyakran fein segédigével ragozzuk, pl.
ich bin 
bu bift 
er ift 
mir finb 
ihr feib 
fie finb

i gereist 
j utaztam

ich íet 
bu feift 
er fei 
tnir feien 
ihr feiet 
fie feien

gereist
> utaztam 
i legyen

Bevégzett múlt. Vorvergangenheit.
ich hatte 
bu hatteft 
er hatte 
mir hatten 
ihr hattet 
fie hatten

I gemifcht
> kevertem 
I volt

id) hätte 
bu fjätteft 
er hätte 
mir hätten 
ihr hättet 
fie hätten

gemifcht
kevertem

volna

Jegyzet. Nem átható igéknél lesz :
Jelentő mód. 

ich toar \
bu marft I
er mar QeretSt
mir marén i utaztam 
ihr marét volt 
fie marén J

Kötő mód.
ich toäre 
bu märeft 
er mare 
mir mären 
ihr märet 
fie mären

gereist
utaztam

volna
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Jövő idő. ^ufimft.
id) werbe 
bu wirft 
er wirb 
wir werben 
ifjr werbet 
fie werben

mifdjen
• keverni 

fogok

id) werbe 
bu werbeft 
er werbe 
wir werben 
ifjr werbet 
fie werben

mifdjen

id) werbe 
bu wirft 
er wirb 
wir werben 
ifjr werbet 
fie werben

Jövő múlt.

gemifefjt
fjaben
majd

kevertem

fBorjufunft.
id) werbe 
bu werbeft 
er werbe 
wir werben 
ifjr werbet 
fie werben

gemifdjt
fjaben

id) werbe 
bu wirft 
er wirb 
wir werben 
ifjr werbet 
fie werben

gereift fein
utazandok

majd
utaztam

id) werbe 
bu werbeft 
er werbe 
wir werben 
ifjr werbet 
fie werben

gereist fein

Feltételes mód. Műit idő.
id) würbe 
bu würbeft 
er würbe 
wir würben 
if)r würbet 
fie würben

gemifefjt
fjaben

kevertem
volt

id) würbe 
bu würbeft 
er würbe 
wir würben 
ifjr würbet 
fie würben

gereist fein 
utaztam 

volna

A segédigék összetett időinek képzése a következő: 
Múlt idő. Ü3ergaugenl)cit.

Jelentő mód. Kötő mód.
id)
bit
id)
bit
id)
bu

í)(tbe gehabt, nekem volt 
baft gebabt. stb. 
bin gewefen, voltam 
bift gewefen, stb. 
bin geworben, lettem 
bift getnorben, stb.

id) f)abe gefjabt 
bu babeft gefjabt, stb. 
id) fei gewefen 
bu feift gémeién, stb. 
id) )’ei geworben 
bu feift geworben, stb.

Végzett múlt. ilorbcrgaitgcnbcit.
id) batte gehabt id) hätte gehabt, (nekem) volt volna
td) war gewefen id) Wäre gewefen, voltam volna
ict) war geworben id) Wäre geworben, lettem volna.
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Jövő idő.
jg í Rabért, nekem lesz iá) tuerbe ) í)aberrr

I fein, leszek bu toerbeft > fein,
S ( шегЬеп, leszek vmivé stb. ) toerbeu

Jövő múlt. ÍBorjufunft.
i gefjabt tjaben idj merbe | gehabt íjaben

id} merbe < gemein fein bu werbeft gewefen fein
I gemorben fein stb. j gemorben fein.

Az erős igeragozás.
34. §. Az erős igeragozáshoz azok az igék 

tartoznak, melyek: 1. tövük hangzóját a folyamatos 
múltban és a múlt melléknévi igenevében változ
tatják (9lblaut-ot kapnak); 2. a folyamatos múlt első 
és harmadik személyét rag nélkül; 3. a múlt idő 
melléknévi igenevét gc — előraggal és — СИ raggal 
képezik. — Némely erős ige a jelentő - mód jelen 
idejének egyes sz. 2. és 3. személyében Umlaut-ot kap 
(a, o, au-hangzóval a tőben); némelyeknél pedig az 
első személy C hangzója a jelenidő egyes szám 2. és 
3. személyében, valamint a parancsoló mód egyes 
számában t hangzóra változik. (ЭЗгефипд lásd 3. §.)

Az erős igék ragozásához is ugyanazokat a 
főalakokat kell ismernünk, a melyeket a 33. §-ban 
a gyenge igeragozásnál említettünk, pl.

főn. igenév fpreá)en, beszélni foly. múlt fpraá), 
múlt idő mell. igenév ge==fprodpcn.

I. Egyszerű idők.
Jelen idő. ©cgcittoarb

Jelentő mód. Kötő mód.
iá) fpreápc, beszélek 
bu fpridpft 
er fpridpt 
toir fpreápett 
if)r fpredpet 
fie fpreápcn

(baf§) iá) fpreápe, beszéljek 
bu fpreápcft 
er fpreápe 
mir fpirecf)=cn 
ií)r fpredpct 
fie fpredpeit
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Folyamatos mult. ® iU ü crgan getip cü .
id) jprad), beszéltem 
bu ypracf)=(c)ft 
er fprad) 
ttnr fpracf)=cit 
if)r íprad)=eí 
fie íprad)=eit

(baf§) id) ípmdpe*, beszélnék 
bu fprad)=cft 
er fprad)»c 
№tr íprad)=eu 
iíjr ípracp*eí 
fie |ргаф=еп.

Parancsoló mód.
fpricp! beszélj ! Mell. igenév (jelen) fprecpenb
fprecpt! beszéljetek ! Mell. igenév (múlt) gefprocpen

Főnévi igenév fprecpen.

II. Összetett idők.
Az erős igék összetett időit ugyanazokból a 

részekből és ugyanazon a módon képezzük, mint a 
gyenge igékéit, pl.

Jelentő mód.
Múlt iá) í)abe, bu íjaft gefprocpen beszéltem 

Végzett mult id) patte gefprocpen
Jövő id) tuerbe, bu toirft fprecpen 

Jövő mult id) tuerbe, bu toirft gefprocpen paben 
Feltételes mult id) tuürbe gefprocpen paben

Mult iá) pabe, bu pabeft gefprocpen 
Végzett múlt icp patté gefprocpen

Jövő icp tuerbe, bu tuerbeft fprecpen 
Jövő múlt icp tuerbe, bu tuerbeft gefprocpen paben
A nem átható erős igék összetett időit is gyakran 

fein segédige alakjaival képezzük, pl.
Jelentő mód.

Mult id) bin geíommen jöttem 
Végzett mult id) mar geíommen

Jövő id) tuerbe íommen
Jövő mult icp tuerbe geíommen fein

Feltételes mult icp tuürbe geíommen fein

* E rő s  ige, h a  c sak  fe lv eh e ti az  U m tau t-o t ebben az időben  
m ind ig  m eg k ap ja . A. k ö riiliras  i t t  is lehe tség es , p l. id} tttlirbc jprcd)Ctl.

Kötő mód.
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Kötő' mód.
Mult id) fei gefommen 

Végzett mult id) märe gefommen
Jövő' id) merbe, bu merbeft fommen 

Végzett jövő id) merbe, bu merbeft gefommen fein

A leggyakrabban előforduló erős igék 
betüsoros lajstroma.

Jegyzet. A csillaggal jelöltek a jelen időben és 
a parancsoló módban törést (Í8red)ung) szenvednek, 
a kereszttel jelöltek a jelen időben Umtaubot kapnak.
j Főnévi 

igenév
Folyamat.

mult
Mult mell.

igenév Jelentése

befehlen,* befal)! befohlen parancsolni
befief)Ift,=t

beginnen begann begonnen kezdeni
beifeen bife gebiffen harapni
betrügen betrog betrogen megcsalni
bemegen bemog bemogen vlmire indítani
biegen bog gebogen hajlítani
binben banb gebunben kötni
bitten bat gebeten kérni
blafen f blie§ geblafen fújni

1 bleiben blieb geblieben maradni
bredjen* brad) aebrocfeen törni
bringen brang gebrungen (be) hatolni
empfangen! empfieng empfangen kapni

1 empfehlen, empfahl empfohlen ajánlani
: empfiefelft 
empfinben empfanb empfunben érezni
erfcferecfen* erfchraf erfcferocfen megijedni
effeti* afe gegeffen enni
fa hren f fuhr gefahren utazni, (kocsin, 

hajón menni) 
esnifallen f fiel gefaEen

fangen f fieng gefangen fogni
találnifinben fanb gefunben

fliegen flog gezogen repülni i
fliefeen floh geflohen megfutamodni 1

1 fltefeen flofs gefloffen folyni
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Főnévi
igenév

Folyamat.
mult

Mult mell.
igenév Jelentése

geben* gab gegeben adni
gebieten gebot geboten parancsolni
gefallen
gelingen

gefiel gefallen tetszeni
gelang gelungen sikerülni

gefá)ef)en,* gefcbab gefcfeeben megtörténni
gefcfjieíjt

gewinnen gewann gewonnen nyerni
gtefeen gof§ gegoffen önteni
gleichen glich geglichen hasonlítani
graben grub gegraben ásni
greifen griff gegriffen megfogni, meg

ragadni
Raiten f hielt gehalten tartani
fangen f bieng gehangen függeni
bauen hieb gehauen ütni, csapni
beben hob gehoben emelni
beißen hieß geheifeen neveztetni
íjetfen* half geholfen segíteni
flingen flang getlungen hangzani
ionimen fam gefommen jönni
frtecfeen írod) gefrocfeen csúszni, mászni
laffen f ließ gelaffen engedni -tat, 

-tét (mivel- 
tető igék)

laufen f lief gelaufen futni, szaladni
leiben litt gelitten szenvedni
leiben lieh geliehen kölcsönözni
lefen,* lie- la§ getefen olvasni
feft, íicét

liegen lag gelegen feküdni
lügen log gelogen hazudni
meffen* mafe gemeffen merni
nehmen,* nahm genommen venni, elvenni
nimmft,
nimmt

rathen f rieth geraden tanácsolni
reiben rieb gerieben dörzsölni
reißen rif£ geriffen rántani, szaki-
reiten ritt geritten lovagolni [tani

; riechen гоф gerochen szagolni
1 rinnen rann geronnen folyni
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Főnévi
igenév

Folyamat.
múlt

Mult mell.
igenév Jelentése

rufen rief gerufen hinni
fdjeinen fd)ien gefdjienen látszani
fdfíefsen tá)of§ gejeboffen ló'ni
tdffafen f fdjítef gefd)Iafen aludni
ídfíagen f fc£)íug gefdjtagen ütni, verni
fájíiefjen jd)lof§ getdjloffen zárni
fenéiben tcfynitt gefdjnitten vágni
Imreiben tcbrieb gefdjrteben Írni
fektéién tdirie gefdjrieen kiáltani
fcf)tr eigen fditoieg gejebtniegen hallgatni
fájíuimmen fdjtoamnt qefditDommen úszni
fd)toören tcfjtoor gefd)tr>oren esküdni
teljen * fai) gefeben látni
fteí)ft, fiê í

fingén fang gefungen énekelni
tinién fant gefanfen sülvedni
ft§en fafe gejeffen ülni
ípredjen* farad) gefarodjen beszélni, szólni
faringen tfrang gefprungen ugrani

szúrnittefaen* ttad) gettod)en
fteí)len. ftaf)í gettobien lopni
ftiefjíft

fteigen ftíeg geftiegen (fel)hágni, -lép-
tterben* ftarb geworben meghalni [ni
ítoBen t fttefe gettofeen lökni
ftr eiten ftritt geftritteu czivakodni,har-tragen f trug getragen vinni [czolnitreffen* traf getroffen találni
treiben trieb getrieben hajtani

lépnitreten trat getreten
trinfen tranf getrnnfen inni
berberben* berbarb Oerborben elromlani, -ron-bergeffeu* oergaß bergeffen elfelejteni [taniberlieren berlor berloren elvesztenibejeiben belieb bersieben megbocsátani

nőniWadpen f WU(f)§ geroaebfenWaffaen f tbufcf) geroafd)en mosniWeidjen
werfen*
Steifen
SWingen

tbid) getoicben engedni, távoz-
toarf getnorfen dobni [ni
Sog gesogen húzni
SWang geswungen kényszeríteni
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1. Jegyzet. A visszaható igék (refíejioe Qeütoörter)
ragozása teljesen megegyezik a gyenge vagy erős 
igék ragozásával. A cselekvő' alanyon kivül meílettök 
mindig ki van tévé az alany személyének megfelelő 
visszaható névmás a 4. esetben pl.
id) jc£)dnte mid), szégyenlem iá) ergebe mid), megadom 
bu jd)dmteft bid) magamat bu ergabft bid) magamat
er í)at fid) gefd)ämt er Íjat fid) ergeben
mir Ratten und gefdjämt mir flatten und ergeben
ií)r merhet eud) fdjämen if)r merhet eudj ergeben
fie merheti fid) gefd)ämt íjaben fie roerhen fid) ergeben Ijaben.

A kötőmódban is követik az előbb tanult igék 
ragozását.

Főnévi igenév. Melléknévi igenév.
fid) fdjümen, szégyelni magát fid) fd)ämenh, szégyelve magát 
fid) ergeben, megadni magát fid) ergebenh, megadva magát.

2. Jegyzet. A személytelen igék ragozása szintén 
azonos az eddig tanult igék ragozásával, csakhogy 
csak a harmadik személyéi névmás semleges alakjával 
állhatnak, pl.

Jélentő mód. Kötő mód.
ed honnert villámlik 
ed bonnerte 
ed Íjat gehonnert 
ed fyatte gehonnert stb.

ed honnere 
ed bonnerte 
ed fjabe gehonnert 
ed Ijötte gehonnert stb.

3. Jegyzet. Mind a visszaható, mind a személy
telen igéket l)aben segédigével ragozzuk.

Vegyes igeragozás. ((skmifdftc Gonjuption.)
25. §. A vegyes igeragozáshoz azokat az igéket 

kell számítanunk, melyek: 1) alakjaik egyik részét az 
erős, másik részét a gyenge igeragozás szabályai 
szerint képezik, vagy 2) azokat, melyek egyes alak
jaikban az erős és gyenge igeragozás képzését követik.

l )m a f) le n , őrleni, maf)I = tc , de д е т а л е н ,  
folgen, sózni, folgte, de csak gefalgen;

2i brennen, égni, brannte, gebrannt, (Umlaut és de rag), 
fennen, ismerni, fannte, gefannt, 
nennen, nevezni, nannte, genannt, 
rennen, futni, rannte, gerannt,
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jenben, küldeni, jcmbte, gejanbt, és 
jenbete, gejenbet,

menben, fordítani, tuanbte, getnanbt, és 
menbete, gemenbet.

E hat ige a kotornod foly. múltjában így hangzik : 
bajé iá) nennte, baj§ iá) fennie, vagy fennete, bajs iá) 
menbete stb.

Rendhagyó igeragozás. (Unregeltttüfetgc 
Conjugation.)

36. §. 1) Többféle tőből képezik alakjaikat:
a) géljén, menni, gteng, gegangen;
b) fielen, állam, jtanb, gejtanben, (kötő mód foly. 

nmltja iá) ftünbe vagy id) ftönbe);
c) jein, lenni, töveinek száma három, melyek a 

következő alakokban mutatkoznak: a) bin, bift; ß) 
ift, finb, jei; t) mar, ge=roe=jen.

A felsorolt három ige néhány alakjában a mással
hangzóval kezdődő rag kötőhang nélkül járul a tőhöz. 
E tekintetben ide tartozik még ez az ige : tf)un, tenni, 
tf)at, getfjan.
a)id) gefpe b)id) ftefpe éjid) bbn d)id) tí)U*e

bu get)-ft bu jtefpft bu bi=ft bu
er gefpt er ftefpt er if=t er tl)u»t
mir gel)(e)n mir ftê =(e)n mir fi=nb mir tl)u=n
i_f)r gef)t it)r fteljt if>r jei=b iljr tl)u=t
jie gel)(e)n. fie ftel)(e)n. fie fi=nb. fie tf)U=n.

tí)un ige folyamatos múltját 9lbíaubtal és a 
gyenge igeragozás Л ragjával képezi: id) íljat, bu 
tljateft, kötő mód: id) tfjäte, bu ffjäteft.

2) ljaben, segédige ragozásában a tőnek b hangzója 
kiesik a jelentő mód jelen idejének egyes számú 2. és 
3. személyében, a jelen és kötő mód folvamatos 
múltjában pedig átváltozik =t betűvé; a kötő mód 
folyamatos múltjában beáll az Umlaut, ámbár ljaben 
a gyenge igeragozáshoz tartozik.

3) merben segédige a jelentő mód folvamatos 
múltjának egyes számát így is képezheti: id) ttmrb 
bu marbít, er marb.

4 fönnen, tudni, -hat, -hét: biirfen, meg var 
engedve (nekem stb.) jotlen, tartozni (megfelel gyakrar

к
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a magyar ige felszólító mód -j képzőjének), mögen, 
akarni, müffen, kényszerítve lenni, nekem kell, miffen, 
tudni és moűen akarni — igék folyamatos múltjukat 
Slblaubtal és 4e raggal, ennek kötőmódját rendesen 
Umlauttal képezik. Ragozásuk a következő:

Főnévi igenév.
fönnen bürjen jotlen mögen müffen miffen moűen

Jelentő mód. Jelen idő.
id) fann barf jött mag mufé meifj miű
bu fannjt barfft joUft magft műjét meifjl miűft
er fann barf jött mag mufé meifj miű
mir fönnen bürfeit folíen mögen müffen miffen moűen
ihr fönn(e)t bürf(e)t jóllét möget müfét miffet moűet
fie fönnen biirfen foűen mögen müffen miffen moűen.

A kötő mód jelen idejének mindig olyan hangzója 
van, mint a jelentő mód jelen ideje többes számá
nak, tehát

bajé id) Jönne, bürfe, fotfe, möge, müffe, miffe, molle stb.
Jel. mód foly. m últ: iá) fonnte, burfte, foűte, mod)te, 

muféte, muféte, moűte
Kötő mód, foly. m últ: (baf§) id) fönnte, bürfte, 

jotlte, möchte, müjéte, miiféte, moűte.
Parancsoló módja csak miffen és moűen igének 

v an : miffe, miffet; mohé, moűet.
Múlt igenév: Jönnenb, stb. főnévi igenév hang

zójával.
Múlt mell. igenév : gefomit, geburft, gefoűt, gemocht, 

géműjét, géműjét, getuoűt.
Ha más igével állanák, lesz a múlt mell. igenév: 

főimen, biírfeu stb. pl. id) habe fdjreiben fönnen, Írhattam, 
iá) l)ftbe hungern miijjen, éheznem kellett.

Az összetett időket rendesen képezik Rabért 
segédigével.

5) bringen, hozni és benfen, gondolni a jelen idő 
tővében lévő orrhangot (n) elvesztik a foly. múltban 
és torokhanguk (g, í) átváltozik d)-vá (e tekintetben 
idevaló mögen, id) möchte).

id) bringe, id) brachte, gebracht
tch benfc, ich badjte, gebacht.
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Szenvedő igeragozás.
37. §. Szenvedő alakban csak azok az igék 

ragozhatok teljesen, a melyek szenvedő tárgyat ve
hetnek maguk mellé. Ezeket átható igéknek (tranfititie 
Zeitwörter) mondjuk; a nem átható igék szenvedő 
alakban csak is az e§ névmással ragozhatok, pl. 
ftreiten, czivakodni, e§ mirb geftritten czivakodnak.

A szenvedő igeragozás minden alakja összetett 
alak, a mely áll a ragozandó ige múlt idejű mn. 
igenevéből és werben segédige alakjaiból, pl.

Főnévi igenév, jelen idő, gerufen werben, hivatni, 
gelobt werben, dicsértetni.

Főnévi igenév, múlt idő, gerufen Worben fein, 
gelobt worben fein.

Jelentő mód, jelen idő, iá) werbe gerufen, gelobt; 
kötő mód idj werbe, bu werbeft gerufen, gelobt.

Folyamatos mult, id) würbe gerufen, gelobt; kötő 
mód Würbe gerufen, gelobt.

Mult, id) bin gerufen, gelobt worben; kötő mód, id) fei 
gerufen, gelobt worben.

Bevégzett mult, id) War gerufen, gelobt worben; 
kötő mód, id) wäre gerufen, gelobt worben.

Jövő, idj Werbe gerufen, gelobt Werben; kötő mód 
id) werbe, bu werbeft gerufen gelobt werben.

Jövő mult, idj Werbe gerufen, gelobt worben fein; 
kötő mód, id) werbe gerufen, gelobt worben fein; feltételes 
mult, id) würbe gerufen, gelobt worben fein.

Parancsoló werbe
werbet

gerufen
gelobt.

VI. FEJEZET.

А  п е ш  r a g o z h a t ó  b e s z é d 
r é s z e k .

I. A határozó szó. ($aé UmftönÖSmort).
38. í; A határozó szó a cselekvés vagy a tulaj- 

donsag közelebbi meghatározására szolgál.
A határozó szó nem ragozható, csak a határozó

k é 11 álló melléknév (lásd a 18. §.) fokozható.

k.
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Jelentésök szerint lehetnek a határozó szók:
1) helyhatározó szók e kérdésekre: too? hol ? 

№oí)in ? hová? moher? honnan? pl. bort, ott; 
bafjtn, ide; better, onnan.

2) idó'határozó szók e kérdésekre : tmnttt? mikor? 
feit m ann? mióta? lote lange? meddig? pl. jegt, 
most; feit íjeute, mától fo g va ; immer, mindig.

3) módhatározó szók e kérdésekre : toie? hogyan? 
auf toeídje 23 etje? mi módon? ily határozókul álla
nak a melléknevek tövei, pl. főjön, szépen; reif, éretten.

Ide sorolandók a fok- és mértékhatározók e kér
désre : toie feí)r ? mennyire? gang, egészen; nur, 
csak; ménig, kissé; feljr, nagyon; taum , alig.

Szintén ide számítandók a kifejezésmódot hatá
rozó szók e kérdésekre: ja ?  igen? nein? nem? pl. 
ja , igen; nein, nem; feine§fall§, semmi esetre; 
gemifé, bizonyára stb.

4) okhatározó szók (czél, eszköz, eredmény) e 
kérdésekre : marum ? miért? toogu? minek? toomít? 
mivel? toorauS ? miből? pl. barum, be§í)aíb, azért; 
foígíid), ennélfogva; barau§, ebből; baJu, ahhozf 
hozzá; bam it, avval.

II. Elüljárók. (£)ö£ Vorwort.)
39. §. Az elüljárók megjelölik két szónak egy

máshoz való viszonyát, vagy pedig a cselekvés vi
szonyát valamely személy- vagy tárgyhoz.

Az elüljárók kifejezhetnek (mindig csak a fő- 
nevükkel együtt) hely-, idő'-, mód-, vagy okbeli 
viszonyokat. A magyar nyelv ily viszonyok kifeje
zésére vagy viszonyragokkal vagy névutókkal él,, 
elüljáró szó nincsen. Helyük kevés kivétellel fó'nevük 
előtt van, mely mindig egy meghatározott esetbe 
teendő'. A szerint, mily esetben vonzza főnevét, négy
féle elüljáró szó külömböztethető meg.

A) 2. esettel járó elüljárók:
anftctt, ftatt, helyett unterhalb, -n alul
bieáieil, bieéjeité, -n innen inmitten, közepében 
fyűíber, miatt (mindig a fő'- traft, -nál fogva 

név után áll) lángé, hosszában
aufjerljatb, -n kívül laut, -nál fogva
innerhalb, -n belül mittelé, mitteíft, öermittelftr
oberhalb, -n fölül segítségével -val, vei



46

ob, -ért, miatt öermöge, -nál fogva
troß, daczára mäßrenb, alatt (idő)
um — miűen, -ért, kedvéért | végett
unbejd)abet, kára nélkül megen miatt, -nál fogva

1 nem messze -tői f f ' ,.. .unióéit I gufolge, -nal fogva, kovet-
ungeacfftet, nem tekintve keztében

1. Jegyzet. 3. esettel is állhatnak : límg§, unfern, 
untoeit, troß, szintúgy gufolge, ha főneve után áll.

2. Jegyzet. Шедеп főneve után is állhat; össze
köthető a személyes névmás 2. esetével i s : meinet* 
шедеп, bcinetioegen, ifjretmcgen, stb. épúgy unfertßalben, 
euretfjalben, stb.

B) 3. esettel járó elüljárók:
au§, -bél, -bői naá), felé, -ba, -be, után
außer, -n kívül näd)ft, mellett, után
bei, -nál, -nél nebft, fammt, -val együtt
binnen, alatt, -n belül (idő) ob, felett 
entgegen, felé, szembe feit óta ' [bői
gegenüber, átellenben oon, -ú, -ű, -tói, -tői, -ból,
gemäß, szerint, -nál fogva gu, -ra, -re, -hoz, -hez. 
mit, -val, -vei -ban, ben.

1. Jegyzet, binnen 2. esettel is állhat; entgegen, 
gegenüber, mindig, gemäß, néha főneve mögött áll.

2. Jegyzet, ob, ha nem helyi viszonyt hanem 
okot fejez ki, 2. esettel áll.

3. Jegyzet, bei, üon, gu összeolvadhat a határo
zott névelő hímnemű és semleges 3. esetével: beim 
=  bei bem, Dorn, gum; gu még a nőneművel is ; gur 
=  gu bér.

C) 4. esettel járó elüljárók:
űg ofjne, nélkül

burá), által, -n, át. -val, -vei um, körül, -ért 
für, -ért, -nak, -nek, -ra, -re miber, ellen 
gegen (gen), ellen

1. Jegyzet. burd)§ =  burá) ba§, um§ =  um ba§,
für§ =  für Ьа§.

D) 3. és 4. esettel járó elüljárók:
E kérdésre hol? a) 3. eset, e kérdésre hová?

b) 4. eset áll.

к
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an 1) -on, -en, -ön, mellett über 1) fölött 2) fölé, -n át 
2) -ra, -re, -ba, -be, mellé unter 1) között, alatt 

auf 1) -on, -en, -ön 2) -га, -re 2) közé, alá
pintér 1) mögött 2) mögé bor 1) előtt 2) elé 
in 1) -ban, -ben 2) -ba, -be, jhnfdjen 1) között 2) közé 
neben 1) mellett 2) mellé

1. Jegyzet. Összevonások a határozott névelővel: 
am =  an bem ing =  in bag überg =  über bag
im =  inbem aufg =  auf bag unterg =  unter bag
an» =  au bag íjinterg =  pintér bag borg =  oor bag

A kötőszók. OBinbettJövtcr.)
40. §. A kötőszók egyes szavak vagy mondatok 

kapcsolására szolgálnak.
A kötőszók lehetnek: 1. mellérendelő (beiorbnenbe), 

és 2. alárendelők (unterorbnenbe).
1. A mellérendelő kötőszók vagy egyes szavakat 

kötnek össze vagy pedig mondatokat kapcsolnak 
egymáshoz, de úgy hogy függetlenek maradnak 
egymástól.

A legfontosabbak a következők :
Kapcsoló kötőszók: unb, és, aud), is ; fotooí)í — 

aíg and), ép úgy — m int; nidjt nur — fonbern aud), 
nemcsak — hanem is ; tíjeiíg — tjeiig, részint — 
részint; erfteng, ferner, enblid), először, azután, végre.

Választó kötőszók: ober, vagy; enttoeber — ober, 
vagy — vagy.

Ellentétesek : aber, de; bennod), mégis; nidjt — 
fonbern, nem — hanem.

Következtetők : begljalb, barum, azért; benn, mert; 
foíglid), tehát.

Magyarázók: neműid), t. i . ; unb Jtbar, és pedig.
2. Az alárendelő kötőszók függő mondatot kap

csolnak a főmondathoz. A legfontosabbak :
Főnévi (néha melléknévi) mondatokat kapcsolnak: 

bafg, hogy; ob, vájjon.
Időhatározó mondatokat: alg, midőn; núiljrcnb, 

mialatt; ebe, bebor, mielőtt; big, m íg; nadjbem, mi
után : feitbem, mióta.

Módhatározó mondatokat: bafg, hogy; aíg ob, 
aíg luer.n, mintha; fo — tbie, úgy — a hogyan, a 
mint — úgy.
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Okhatározó mondatokat: ba, meií, bafd, mert, hogy.
Czélhatározó mondatokat: bamit, baf§, hogy.
Feltételes mondatokat: menu, ha.
Megengedő mondatokat: obfd)ou, obgíeicf), obmofft, 

ámbár; menn aud), menn fd)on, habár.

Indulatszók. (Jntcrjcctioncn.)
41. §. Indulatszók oly szavak vagy hangok, 

melyek a beszéd összefüggésén kívül állva, hevesebb 
indulatot fejeznek ki, pl. adj! о mei)! ja j !  pfut! 
búrral)! __________

HARMADIK RÉSZ. 

S z ó k é p z é s t a n .
42. §. A német nyelv szavainak képzése kétféle

képen történhetik éspedig: 1. származtatás (Ableitung); 
2. összetétel (gujammenfehung) utján.

43. §. Szóképzés származtatás utján. A származ
tatás képzőkkel történik, a melyek valamely egyszerű 
vagy már származtatott tőszóhoz járulnak. Képzők 
segítségével lehet képezni: a) főnevet, b) mellék
nevet, e) igét.

A képzők vagy úgy járulnak az egyszerű tőhöz, 
hogy ez teljesen változatlan marad, vagy hogy Umlaut 
áll be, vagy hogy a tő utolsó betűje némileg módosul.

a) Főneveket alkotnak a következő képzők:
- t : treu, hű, bie $reu*e, a hűség; gut, jó, bie 

®üt*e, a jóság.
=et* : bér gifcber, a halász, bie 5ifd)er*ci, a halászat.
At** : bér ©eograpí), a földrajztudós, bie ©eo= 

grapípic, a földrajz.
-Cl: SBurf, dobás, bér 2Bürf=cl, a koezka; f)eb=r 

bér §eb»e 1, az emeltyű.
=er***: fd)neib=, bet ©d)neib=er, a szabó.
ült: bér ©djüler, a tanuló, bie ©djüler-in, a tanuló

leány.

* Az -et kép ző n , nem  p ed ig  a  tö szó tag o n  v an  a  h a n g sú ly . 
L ásd  a  N y e lv tan  7. §.

** Az -ie k ép ző n  v a u  a  h a n g sú ly .
*** N éha  k ö zb eszú rt n- vag y  l- be tű v e l, p l. b e t й  e 1 1 - n - e t ,  

a pinczcr, bet i t ü n f t - l - e t ,  a műrész.

k.
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djeit, dcit: ttmíjr, igaz, bie SBafirdjcit, igazság; 
felig, boldog, bie Seíigdt'it, a boldogság.

=lttá: 93ilb, kép, ba§ 23iíb»nté, a kép; fául, rot
hadt, bie gaublti3, a rothadás.

dtltg : luilb, vad, bér SSilbdtltg, a vadoncz; bér 
$unge, a fiú, bet Süngdiug, az ifjú.

=d)Ctt, leiit: ba§ §au§, a ház, Ьаё §du§»djen, a 
házikó ; baá 93uá), a könyv, Ьаё 93üd)dctU, könyvecske.

sfal, fd : müfp, bie íDtülpfaí, a fáradalom; ratfp, 
ba§ iüdtípfcí, a talány.

d'rf)aft: bér greunb, a barát, bie 5 reunbd*d)aft,
barátság.

tlptnt: bcr gürft, a fejedelem, ba§ gurftendlfitm,
a fejedelemség.

Hltg; í)off=, bie §offn=uitg, a remény.
b) Mellékneveket:
Imr: bie Surest, a félelem, furábbat, félelmetes. 
-Clt(lt): baá ©oíb, az arany, goIb»ett, aranyból való; 

bn§ Silber, az ezüst, fiíberdt, ezüstből való. 
baft: bie Sünbe, a bűn, fiinbdjaft, bűnös.
=ig, =id)t: bie iíuft, a kedv, tuftdg, víg; bér S3art, 

a szakáll, bdrtdg, szakállas.
dfri): bér 9teib, az irigység, neibdfrf), irigy; bér 

Ungar, a magyar, ungardfd), magyar.
diri) : ba§ (Síücf, szerencse, gtücfdid), szerencsés; 

Ыаи, kék, bídudtd), kékes.
=fant: bieg», biegd’am, hajlítható.
c) Igéket (a származtatott igék mind gyenge igék). 
A képző' mindig =Ctt, az infinitivus ragja:
a) főnevekből: bér a hal, fifdpen, halászni;

bet Scfjaum, a hab, fcf)äum»en, habzani.
b) melléknevekből: í)eilig, szent, tjeilig=en, szen

telni; tobt, halott, többen, megölni.
c) erős igékből: faűen, esni, fallen, kivágni; fifjen, 

ülni, fefjen, ültetni; finfen, sülyedni, fenfen, sülyeszteni.
d) határozókból: genug, elég, genügten, eleget 

tenni; fa, igen, be=ja*ípcu, igent mondani; nein, nem, 
ter-nein-Clt, nemet mondani.

Némely igénél az infinitivus képzője előtt más 
képző is áll, pl. fran í, Írünf*cbn, betegeskedni; 
fteig», fteig»cr = n, fokozni; $ ein , kín, peinigen, 
kínozni; f)аIb = i С Г = * en, felezni; bu»J»en, tegezni; 
pr opf)e(t);$ = ei = *en, jósolni.

* A  h an g sú ly  az  -ier- és -íi- k ép ző n  n y ugsz ik . N y elv tan  7. §.

A l b r e c h t  J . : K is N ém et N y elv tan . 4
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44. §. Szóképzés összetétel utján. Összetett szó 
úgy keletkezhetik, hogy valamely szó elé vagy más 
önálló szót vagy valamely szótagot illesztünk. Az 
így keletkezett szónak első része vagy megtartja az 
összetétel után önállóságát (pl. ragozását) vagy 
nem. Ha megtartja, új szó keletkezik ugyan, de 
mindkét része előbbi jelentését tartja meg. Ily 
összetételek nem valódi összetételek és a részek el is 
választhatók egymástól (pl. az összetett igéknél), pl. 
bér § irte it = ftab, pásztorbot, =  béé § ir tc n  S tab , a 
pásztor botja.

Ha pedig az összetétel első része elveszti önálló
ságát (pl. ragozását) az újonnan keletkező szó egészen 
új fogalommá lesz. Ily összetételek soha sem választ
hatók szét, pl. bie ©rofsmutter, nagyanya, mely 
új szó nem a nagy anyát jelenti, tehát nem egyenlő 
bie g г о fje 5Jiutter kifejezéssel. Ily összetételek valódi 
összetételek.

Az összetételek első részét határozó szónak (ba§ 
‘SeftimiiumgAoort), második részét alapszónak (baé 
©runbroort) mondjuk. Az összetétel mindig olyan 
nemű, a milyen nemű az alapszava, pl. bér §au§* 
garten, a házi kert.

A) Vannak, mint mondottuk, oly összetételek is, 
melyeknek első része egy szótag, mely régente 
önálló szó volt, de már jelentése nincsen. E szótagokat 
előragoknak (büä ijköfir) mondjuk, pl.

Főnévképzés előraggal: bie 2íltt*'roort, a felelet; 
bér 2)c=feí)l, a parancs: bér (vry^berjog. a főherczeg; 
ba§ (bc-flügel, a majorság; bér 9)lt)3*-braud), a vissza
élés; bie lln*=art, a neveletlenség; bér llr*=af)rte, az ős.

Melléknévképzés előragokkal: cr$*=faut, nagyon 
lomha, ge=red)t, igazságos; mt*=fäl)ig, képtelen urnáit, 
ősrégi.

Igeképzés előragokkal í mind elválaszthatlak) 
[lásd a 33. §.]

bc=becfen, befödni;
cr=mafjnen, inteni;

_ _ _  )*a n =sn ly  az  ants’. erj=, m ifgí, un=, ur= e lö ra g o k o n  és
nem  a  toszo tagon  v an .
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entspringen, eredni; emp= (entí helyett) fangen, 
fogadni;

gc»l)ord)en, engedelmeskedni •
iierfpieíen, elveszteni;
gcrfdfagen, összetörni.
B) Az összetételek nagy része olyan, hogy a 

határozó szó* önálló beszédrész, és pedig lehet 
főnév, melléknév, számnév, névmás, ige, határozó szó 
és elöljáró.

1. Az alapszó főnév, a határozó szó lehet:
a) főnév: bie llíorbf ее, az északi tenger;
b) melléknév: bér (Sbebntann, nemes ember;
c) számnév: ba§ Ster^ed, a négyszög;
d) névmás: bie (Selbfbfucíjt, az önzés;
e) ige: ba§ £ef)r=budj, az iskolakönyv;
g) elöljáró: bak 2íu§4anb, külföld.
2. Az alapszó melléknév, a határozó szó lehet:
a) főnév : tf)Urm=f}od), toronymagasságú ;
b) melléknév : Ijarbfyergíg, keményszívű;
e) számnév : brebedig, háromszögű;

d) névmás : felb=ftänbig, (e h. feíbfbftimbig), önálló;
e) ige : lobenswert, dicséretes ;
f) elöljáró: auf=rid)tig, őszinte.
3. Az alapszó ige, a határozó szó lehet:
a) a főnév: a) wetteifern, versenyezni (valódi, 

tehát elválaszthatatlan összetétel; ß) tf)CÍl=nef)tnen, 
résztvenni (nem valódi, tehát elváló összetétel);

b) melléknév: a) früffftiiden, reggelizni (valódi, 
tehát elválaszthatatlan összetétel); ß) frebfbrecfjen, 
felmenteni (nem valódi, tehát elváló összetétel);

c) határozó: fort’fctpden, elküldeni; gufammenb 
fommen, összejönni (nem valódi, tehát elváló össze
tételek);

d) elöljárók és pedig: a) mindig hangsúlyosak, 
tehát elváló összetételek a következők: abfcfjneiben, 
levágni; anfangen, kezdeni; auf=geben, föladni; auS 
jpredjen, kimondani; bebgeben, mellékelni; einfef)en, 
belátni; mtbljeífen, közreműködni; nadpfefjen, elnézni: 
obdiegen, feladata valakinek; oorfairen, megelőzni; 
gufperrcn, bezárni; ß) majd hangsúlyosak, majd

* Az ezen tú l tá rg y a lt  ö ssze té te lekben  a  h a tá ro zó  szón v an  
■rei'.lesen a  h a n g sú ly .

4’
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hangsúly nélküliek, tehát majd nem valódi, tehát 
elváló, majd valódi, tehát el nem választható össze
tételek a következő szókkal képezhetők : burcf), fiinter, 
über, um, unter, tuiber, pl. iibcrjefeen, átkelni; über* 
i C fi С П , fordítani ; и m д e fi e п , körüljárni ; umgeben, 
kikerülni.

Vannak összetett határozók is, pl. tagelang,. 
napokig; bie§*falié, ebben az esetben; nun = ntefir, 
mostan; bis»fier, eddig.

Összetett elüljárók, melyek azonban nem mint 
elüljárók, hanem mint határozó szók állanak, pl. 
jafi'r*aué jafir*ein, évről évre; meinet*fialben, 
miattam.

B. Mondattan. (@a í̂e r̂e.)

ELSŐ RÉSZ.
A z  e g y s z e r ű  m o n d a t .

(£>et einfacf>e
45. §. A mondat szavakkal kifejezett gondolat.
Minden mondat két főrészből áll: alany- (baé

Subject) és á llítm án y b ó l (baé ißräbicat).
Némely mondatnak az említett két főrészen kívül 

még más része is van.
A mely mondat csak alany- és állítmányból áll, 

azt pusz ta  m ondatnak  (bér nadte ©afi), amelynek 
pedig más részei is vannak, azt b ő v íte tt m ondat
nak (bér erweiterte ©afi) mondjuk.

Oly mondat, mely csak egy gondolatot tartalmaz, 
egyszerű  m ondat (bér einföcfie ©afi), olyan, mely 
több gondolatot fejez ki, ö ssz e te tt m ondat (bér 
Sujammengejefite ©afi).

I. FEJEZET.
Az alany. ($oé Subject.)

46. >j. Alanynak mondjuk a mondat ama részét, 
a melyről valamit mondunk. Az alany e kérdésre 
felel: wer? M?, Waé? m i?  pl. Ser Sefirer jcfireibt, 
a  tanít• ir. (SBer fífireibt? bér üefirer.)
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Az alany esete az első eset.
Az alany mindig főnév vagy főnévül vett bár

mely beszédrész.
Példák. Фег üíugenblid ift foftbar, a pillanat drága. 

^rrett ift menfdjtid), tévedni emberi dolog. ФаЗ <5d)öné 
gefaűt, a szép tetszik, grifd) gewagt ift halb gewonnen, 
bátran merni, már fé l siker. Síűmiffenb ift nur ©iner, 
mindentudó csak egy van. fi, d) bin üom 33erg berührten* 
ínab, én vagyok a hegyi pásztorfiú.

ФаЗ ЗГсогдеп wirb bem fdfönen Igeute gleichen, 
a holnapi nap a mai szép naphoz fog hasonlítani.

Megjegyzendő, hogy a névmási alany a németben 
rendesen ki van téve, míg a magyar nyelvben csak 
akkor teszszük ki, ha ki akarjuk emelni.

A határozatlan e$ néha a mondat elején áll, 
mint a valódi alany bejelentője, pl. e3 brau3t ЬаЗ 
SJÍeer, zúg a tenger.

A névmási alanyt parancso ló  módii állítmány 
mellett csak akkor teszszük ki, ha valamely különös 
ok (ellentét) kényszerít arra, pl. ©prid) bu unb il)r 
fdjWeiget! Beszélj te és ti hallgassatok !

II. FEJEZET.

Az állítmány. (ФаЗ ^3riiöicat.)
47. §. A mit az alanyról mondunk, az az állít

mány. Az állítmány e kérdésekre felel: tuаЗ ift, 
tf)u t, leibet? (t. i. ЬаЗ Subject.) M i (az alany) ? 
mit cselekszik ? mit szenved ?

Az állítmány mindig ige vagy ige és valamely 
kiegészítő szó vagy kifejezés. Ha az állítmány ige, 
alanyával számban és személyben megegyezik.

Az ige számát és személyét ragjai mutatják meg, 
pl. bér SRenfd) irrt, az ember téved, bie 5kenjd)en irren, 
az emberek tévednek.

Némely ige nem állhat maga mint állítmány, 
hanem kiegészítésre szoréil.

Ily igék: 1. fein, lenni; werben, lenni, vmivé válni; 
bleiben, viliinek maradni; Ígifjen, vminek neveztetni, 
hivatni; fdjeinen, vminek látszani.

2. ©enannt, gepriefen, gegolten, gefdpmpft, getauft 
werben, vminek neveztetni, dicsertetni, gyalaztatni, 
szidatni, kereszteltetni.
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3. ©rfdjeinen, vminek feltűnni; gelten, viliinek 
tartatni; angefepen, betrautet Werben, vminek tekintetni, 
nézetni; beíjanbelt Werben, bánni vkivel, mint . . . vek

Ezeknél a kiegészítő szó afé határozó szóval áll.
Az állítmány kiegészítő szó lehet: 1. Főnév és 

pedig a) első esetben, pl. bér Snabe Wirb Sarí getauft 
Werben, Károlyinak fogják keresztelni a fiú t; bu giltft 
álé fein Sietter, tégedet tartanak megmentöjének.

Ez az állítmányi kiegészítő nemben is egyezik 
alanyával, ha himnemű és nőnemű alakja van, pl. 
©ein Sgater ift Sepr er, feine ©djwefter £el)rerin, atyja 
tanító, nővére tanítónő.

b) 2. esetben (csak fein mellett), pl. Wirb finb 
eineő £>ergen§, eineá 931ute§, egy a szivünk, egy a 
vérünk, c) elöljárós főnév* pl. jjaijd), ©efeűen, feib gur 
§  a n b! rajta legények, kéznél legyetek; £)! of)ne© rengett 
ift bein ©liicf, a te szerencséd határtalan, d) Főnévi 
igenév, gyakran gu elüljáróval, pl. Sprechen ift benfen, 
beszélni annyi mint gondolkozni; e§ ift nidjt gu leugnen, 
nem lehet tagadni (a dolgot).

2. Melléknév, melléknévi igenév, pl. bie ©elegen» 
tjeit ift giinftig, az alkalom kedvező; leergebrannt 
ift bie (Stätte, pusztává égett a hely. 3. Névmás, szám
név, pl. Un fér ift bér ©ieg, mienk a győzelem. 4. Nem 
ragozható beszédxész, pl. bér ©ommer ift f) in , vége a 
nyárnak.

Megjegyzés. Az állítmány kiegészítésére szolgáló 
melléknév vagy névmás rendesen ragozatlan; csak ha 
különösen ki akarjuk emelni az állítmányt, alkalmaz
hatjuk a névelős és megegyeztetett alakokat, melyek 
felső fokban álló melléknévnél m indig  állanak, pl. 
2>lt bift bér jyaufe, te vagy a lusta; biefeS Í8ud) ift baS 
meine (meinige), ez a könyv az enyém; biefer SSeitt 
ift bér befte, ez a bor a legjobb.

Némely mondatban az állítmány elhagyható, 
hogy beszédünket élénkebbé tegyük, pl. ÜBillfommen í 
Isten hozott! Seine fRofe of)ne Фогпеп, nincsen rózsa 
tövis nélkül.

48. §. Az állítmány ideje. (Sie 3eit.) Azonkívül, 
hogy az igeállítmány megmondja mit cselekszik vagy 
szenved az alany, még a cselekvés idejét is feltünteti.

.  .. f i  f i  e setben  á lló  és az  e lö ljá ró s  fő n év  m ellék n ev e t h e ly e t-
te s i t :  p l. fetb frö^ tic^ ; h ú r f,nb ab e li9.
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Egyszerű (puszta és bővített) mondatok cselekvése 
független más mondat cselekvésétől és azért ily mon
datokban főidők állanak.

1. Jelen idő (bie ©egentoart) áll: a) oly cselekvés 
jelölésére, mely a beszélő idejében tart, pl. ©ie 93lume 
öerblüljt, a virág elfonnyad.

b) mindig érvényes állításokban (pl. közmondá
sokban); pl. eine £>cmb wäfd)t bie anbere, kéz kezet mos.

c) jövő idő helyett, különösen ha valamely ha
tározó jelöli a jövő időt pl. £>ier öoűenb' id)’#, itt 
(majd) véghez viszem.

d) az elbeszélő múlt helyett az elbeszélés élén
kítésére.

2. Múlt idő (®ie SSergangen̂ eit) oly cselekvés 
jelölésére szolgál, a mely a beszélő idejében be van 
végezve pl. @# ift öollbradjt, beteljesedett.

A mindennapi beszédben evvel az idővel beszélnek 
e l; a német nyelvnek irodalmi elbeszélő ideje azonban 
a folyamatos múlt.

3. A jövő (®ie gufunft) oly cselekvés jelölésére 
szolgál, mely csak a beszélő idején tiíl fog beállani 
pl. Sv loil'b gc)d)eí)en, meg fog történni.

49. §. Az állítmány módja, (®ie 9Iu#fagetoeife.) 
Az állítás módja a mondatnak különféle értelmet ad. 
Lehet pedig az egyszerű (puszta és bővített) mondat 
ötféle:

1. Kijelentő (©er 93ef)űut>tutig#fa£), mely egy
szerűen kijelent vagy elmond valamit. Ily mondat 
állítmánya rendesen a jelentő módban áll: pl. ©itt 
tinmife Sebeit ift ein früher ©ob, czél nélküli élet korai halál.

Szerény állításokat .úgy lehet kifejezni, hogy az 
állítmányt a kötő mód egyik mellékidejébe teszsziik: 
pl. ©te# Ijedte id) ju bemerfett, ez (volna) megjegyzésem.

Ily mondatok végére pontot teszünk.
2. Fölkíáltó (bér 9lu#ruffafc), mely öröm, szo

morúság vagy más felindulás okozta fölkiáltást tar
talmaz. Állítmánya a jelentő módban áll ugyan, de 
szórendje kühüiféle lehet. pl. ©a# ift bér ©ctg be# 
ípernt! Ez az Úr napja! (Kijelentő mondat szórendje.) 
ábie hifi bu fd)ön, ikatur ! M ily szép vagy, természet! 
(Kérdő főmondat szórendje.) фа, toie er jtaunen toirb! 
Mennyire fog  csodálkozni ! (Mellékmondat szórendje.)

Ily mondatok végén fölkiáltó-jel áll.
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3. Kérdő (gragefafc), mely azt fejezi ki, hogy 
valamit meg akarunk tudni. Lehet pedig kérdezni: 
a) az állítmányt, pl. ^ft bér fjolbe üenj erfcfjienen ? 
megjelent a bájos tavasz ? (felelet: er ift erfdjienen, 
vagy pedig ja, nein.)

b) valamely más mondatrészt; ily kérdés élén 
kérdő névmás vagy határozó szó áll: pl. 28er glaubt 
einem Sügner ? Ki hisz a hazug embernek ? 28 a § bringft 
bu uns ? M it hozol nekünk ?

A határozottan feltett kérdés módja a jelentő 
mód: pl. 2Bel<f)e glüffe ftnb in Ungarn ? Micsuda 
folyók vannak Magyarországon ?

A kétkedőén, feltételesen és egyáltalában hatá
rozatlanul feltett kérdés módja a kötőmód; ideje a 
mellékidők valamelyike, pl. 28er gäbe nidjt gern bem 
Sírmen ? K i ne adna szívesen a szegénynek ?

A kérdőmondatok végén kérdő-jel áll.
4. Óhajtó (2Bunjcf)jaj5), mely valami óhajt, kíván

ságot fejez ki. Módja ez egyszerű vagy a módbeli 
segédigékkel körülirt kötőmód: pl. ©ott bettmfyr’ baá 
фаиё! Isten oltalmazza a házat !

Végén fölkiáltó-jel áll.
5. Parancsoló (SSefdjlSfafO, mely enyhébben 

vagy szigorúbban kifejezett parancsot (kérést), intést 
tartalmaz. Módja a parancsoló- vagy kötőmód (igen 
gyakran módbeli segédigékkel), pl. Фи j oil ft nidjt 
ft e llen i Ne lopj!

Végén fölkiáltó-jel áll.
50. §. Tagadás. A fölsorolt mondatok mindegyike 

vagy állító vagy tagadó lehet. A tagadás vagy az 
állítmányra vagy pedig valamely más mondatrészre 
vonatkozik.

Ha az igeállítmánvt tagadjuk, a tagadás szava: 
niá)t. pl. 2kein ftopf fdjmerjt niif)t, fejem nem fá j.

A melléknévi állitmánvt is niá)t határozó segít
ségével tagadjuk, pl. ®iefer 2Beg ift nid.it lang, ez az
út nem hosszú.

Némely melléknév összetehető um (vagy о£)П=) 
elprajpgal és ez által tagadó értelmű lesz; a Моё 
képző is tagadó értelmet ad a melléknévnek. Ha tehát 
oly melléknév áll az állítmányban, mely e módon 
tagadható, a tagadás így történik: pl. ®ie <5 eeíe ift 
unfterbíid), a lélek halhatatlan. ®ie ÜJtadjt ift lauttoS, 
az éj néma.
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Az állítmányban álló főnév elé fein, feine, fein 
határozatlan névmást teszünk, ha tagadjuk, pl. §ier 
ift fein @cf)atten, itt nincs árnyék.

Más mondatrészeket következő' módon kell ta
gadni : fó'neveket és főnévi névmásokat vagy fein 
névmással vagy nidjt tagadó szóval; az utóbbival 
különösen akkor, ha hangsúlyozni akarjuk a tagadott 
mondatrészt, pl. Äein Stropfen 93íut joű fließen, egy 
csepp vér se folyjon. 9Íiф t bu unb audj nicfjt bein 
SSruber Шаг eá, sem te, sem pedig fivéred, nem volt.

A melléknévnek, mint más beszédrésznek, taga
dása úgy történhetik, mint az állítmányi melléknév 
tagadása és azonfölül még fein névmással is, pl. 
ftra ftlo je  §änbe öerbienen fein 23rot, erőtlen kéz 
nem keres kenyeret; fein tüdjtiger SJfenjdj fjajst bíe 
Sírbeit, egy derék ember sem gyűlöli a munkát.

Némely névmásnak külön tagadó alakja van, pl. 
niemanb, nidjtg, fein ; a mely névmásnak nincs tagadó 
alakja, azt nidjt szóval tagadjuk, pl. nidjt er foü e§ 
Ifjún, ne ö tegye.

Számneveket fein vagy nidjt szókkal tagadunk, 
pl. 9?id)t jefjn öeute шагеп anmefenb vagy feine jefjn 
Seute шагеп anmefenb, tiz ember sem volt jelen.

Némely határozónak is van tagadó alakja, pl. 
nie, soha, nimmer, sohasem; a hol ilyen nincs, a tagadás 
nidjt szóval történik, pl. 2Sir bleiben nidjt fjier, nem 
maradunk itt.

III. FEJEZET.

A tárgy. (£ic ©rgimpng.)
51. §. Az állítmányban kifejezett cselekvés sokszor 

valami személyre vagy tárgyra irányul. E mondatrész, 
melyre az állítmány cselekvése hat, a mondat tárgya. 
(ba§ Cbject) pl. ©ott íjat bie SBeft erjdjaffen, Isten 
teremtette a világot.

A tárgy mindig főnév vagy főnévül használt 
bármely beszédrész.

A német nyelvben a tárgyat ki lehet fejezni:
a) második-, b) harmadik, c) negyedik esetben 

álló és d) elüljárós főnévvel. A a), c) és d) 
alatti főnevet helyettesítheti a ju=val vagy nélküle 
álló főnévi igenév.
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A második esetben álló tárgy.
52. §. E tárgy tü e i f e n ? kérdésre felel és vagy 

igétől vagy melléknévtől függhet.
Jegyzet. A második esetben álló tárgy a mai 

német nyelvben meglehetősen ritka és sok ide tar
tozó igét negyedik esetben álló vagy elüljárós 
tárgygyal is szoktunk használni.

I. Igétől függő második eset.
1. A következő nem átható igék mellett: achten, 

vmire ügyelni; bebürfen, vmire szorulni; benfen, gebeuten, 
vmire gondolni; entbehren, nélkülözni; ermangeln, nél
külözni; ermähnen, említeni; tjarrcn, vmire várni; 
ladjen, vmin nevetni; pflegen, ápolni; fronen, kímélni; 
ipoiten, gúnyolni; öergeffen, elfelejteni; mattén, végezni; 
marten, ápolni; pl. ©é finb nicht aűe frei, bie ifjrer 
letten fpotten, nem szabadok azok mind, kik lánczaikon 
gúnyolódnak.

2. A következő visszaható (vagy visszahatóknak 
használt) igék mellett: fid) anneffmen, vkit felkarolni; 
fid) bebíenen, vmit használni; fid) befleißen, vmire töre
kedni; fid) bennidjtigen, vmit hatalmába ejteni: fid) 
enthalten, vmitöl tartózkodni; fid) erbarmen, vkin 
könyörülni; fid) erinnern,* entfinnen, vmire emlékezni; 
fid) ermeí)ren, védekezni; fid) freuen,* vminek örülni; 
ftd) rüí)men, vmivel dicsekedni; fid) fd)äuten, vmit 
szégyelni; pl. (Sure Qugcnb freut fid) nőd) béé i|Su|céf 
ti fiatalok még örvendtek a czifra ruhának.

3. A következő átható igék mellett: (jemanben 
einer ©ad;e) anflagen, vkit vmivel vádolni; belehren, 
vkit vmire megtanítani; berauben, vkit vmitöl meg
fosztani; befd)ulbigen, jeiíjen, vkit vmivel vádolni; ent- 
fjeben, entfepen, vkit vmitöl felfüggeszteni; entíaffeu, 
vkit (hivatalból) elbocsátani; entlebigen, vkit vlmitől 
megszabadítani; überführen, vkive vmit rábizonyítani; 
überíjeben, vkit vmitöl fölmenteni; mürbigen, vkit vmire 
méltatni; pl. 28er unter aud) íann mich einer Sünbe 
jeihen, melyiktek vádolhat engem bűnnel ¥

Jegyzet. Ezen átható igék a személy negyedik 
esetét és a dolog második esetét vonzzák, mint az 
adott példák mutatják. — Egyesek közülök nem

* ® ,Й1 ?.n eine ©a(te erinnern is használatos. 
®iú) über eine @афе freuen is használazos.
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m inden dolog második esetével állhatnak, hanem 
csak bizonyos szólásmódokban használatosak, pl. bed 
91mted, bér SBürbe,. bér Stellung entíjeben, entje^en, 
entlaffen; eined 93efferen belehren.

II. Melléknévtől függő második eset.
1. Birtokot, bőséget és hiányt jelentő mellék

nevek mellett: bebürftig, vmire rászorult, bar, frei, tod, 
íebig, vmitöl szabad, megszabadult; mächtig, (nyelvet jól) 
érteni; műbe, vmibe belefáradni; jatt, vmivel eltelve, 
tí)eií[)aft, =ig, vmiben részes; überbrüffig, vmit megunni; 
ooű, vmivel tele; pl. ©ie finb bed fjarten Qodjed miibe, 
megunták a nehéz igát.

2. Ismeretet, tudást, nemtudást jelentő mellék
nevek mellett: anfid)tig, látni; getuafjr, észrevenni; 
betoufdt, vmiröl tudni; inne, tudni; eingebenf, vmire 
emlékezni; uneingebenf, nem emlékezni vmire; faljig, 
vmire képes ; unfähig, nem képes (ju elüljáró is állhat); 
íunbig, vmiben jártas; unfunbig, nem jártas, vmiben 
járatlan; pl. bu toirft nidjt gctnaíjr bed íöaítend in 
beinern 2íuge, nem veszed észre szemedben a gerendát.

3. frot), vminek örvendezni; geftänbig, bevallani; 
fdjuíbig, vmiben bűnös; üerbäd)tig, gyanús; Inert, mél
tónak lenni, rászolgálni vmire, érni vmit; tnürbig, 
vmire méltó; untoürbíg, méltatlan; pl. jebed SSefen ifi 
feines Sehend froíj, minden lény örvend életének.

A harmadik esetben álló tárgy.
53. §. E tárgy tóem? kérdésre felel és igétől 

vagy melléknévtől függhet.
I. Igéktől függő harmadik eset.

1. Nem átható igék mellett: anttuorten, vkinek 
felelni; audiueidjeu, vlki elől kitérni; bleiben, vkinek 
maradni ; begegnen, vkivel találkozni; beifteíjen, vkinek, 
vkit segíteni; bauten, vkinek köszönetét, hálát mondani; 
bienen, vkinek (vkit) szolgálni; broíjen, vkit fenyegetni; 
entfpredjen, vkinek megfelelni; fludjen, vkit elátkozni; 
folgen, vkit követni; gebüíjren, vkit illetni; gefallen, 
vkinek tetszeni; gct)ören, angeíjören, vkié lenni; geíjordjen, 
vkinek engedelmeskedni; gleichen, vkihez hasonlítani; 
helfen, vkinek segíteni; mijdfallen, vkinek nem tetszeni; 
niityű, vkinek használni; fdjaben, vkinek ártani; jdpneden, 
vkinek ízlik; )d)ntetd)e!n, vkinek hízelegni; trauen,
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v kiben bízni; trogen, vkivel daczol n i; weiájen, vkinek 
engedni, vki elől hátrálni; miberfprecpen, vkinek ellent
mondani; jureben, vkit biztatni; pl. bem Sftutíjigen 
gepört bie 23ett, a világ a bátoré; ein fitter 2doft ifi 
ipm geblieben, egy édes vigasza maradt neki.

Jegyzet. Személytelen és visszaható igék mellett: 
es apnt mir, sejtem; es eteít mir, undorodom; e§ 
fcpaubert mir, borzadok; её ícpeittt mir, nekem látszik; 
её fcpmedt mir, ízlik, её idjroinbelt mir, szédülök; её 
gereicht mir, védik; её graufet mir, borzadok; её träumt 
mir, álmodom; её jiernt mir, illik hozzám; ficE) jmbem 
ergeben, vkinek magát megadni; fid) fügen, alárendelni 
magát; ,fid) toiberfepen, ellenszegülni.

2. Átható igék mellett: (kérdés kinek ? — mit ? 
ment? — (men?) m áé?: jemanbem (3. eset) etma§ 
(4. eset) befehlen, gebieten, vkinek vmit parancsolni; 
bieten, ajánlani; bringen, vinni; empfehlen, ajánlani; 
erlauben, megengedni; geben, adni; gönnen, vkitöl 
vmit nem irígyleni; flagen, vkinek vmit elpanaszolni; 
íafjen, hagyni; leipen, kölcsönözni; melben, jelenteni; 
mittpeilen, közölni; neunten, megnepmen, vkitöl vmit el
venni; opfern, vkinek vmit {fel-) áldozni; rauben, vkitöl 
vmit elrabolni; reicpen, vkinek vmit nyújtani; fagen, 
mondani; fcpenfen, ajándékozni; fcpiden, fenben, küldeni; 
fepreiben, írni; ftepíen, vkitöl vmit ellopni; oerbergen, 
oerpeplen, eltitkolni; oerfagen, oermeigern, vkitöl vmit 
megtagadni; öerjeipen, vkinek vmit megbocsátani; 
meipen, mibmen, szentelni, ajánlani; münfcpen, kívánni; 
jeigen, mutatni; pl. bie golbene ftette gib mir niept, bie 
ftette gib ben diittern, ne nekem add az aranylánezot, 
hanem a lovagoknak.

II. Melléknévtől függő harmadik eset.
1. Közelséget és távolságot jelentő melléknevek 

mellett: befannt, ismeretes; benacpbart, szomszédos; un* 
beíannt, ismeretlen; fern, távol; fremb, idegen; nape, közel.

2. Egyenlőséget, hasonlóságot, külömbséget je
lentők mellett: üpnlicp, hasonló; unöpnticp, nem hasonló; 
angeboren, vele született ; gleiep, egyenlő; ungleitp, nem 
egyenlő; oaffenb, angemeffen, ülő; oerroanbt, rokon.

3. "N onzalmat, idegenkedést jelentők mellett: 
angenepm, kellemes; feinb, ellenséges; gnäbig, geneigt, 
vki iránt kegyes; geporfam, engedelmes; lieb, kedves; 
lapig, alkalmatlan; tpeuer, drága; treu, vkihez hű; 
untertpan, alárendelt; mert, becses; miüfommen, szívesen

к
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látott és az ellentétek, pl. unlieb, ungnübig, untreu, 
unangenehm, ungehorsam.

4. Hasznot vagy kárt jelentők mellett: gut, jó ;  
günftig, kedvező; heiifam, üdvös; hinberlidj, nachtheilig, 
fdjäblich, káros; Ieid)t, könnyű; nüfdidj, bienlicí), erfpriefjlid), 
hasznos; fdjmer, nehéz; oerberblid), veszedelmes: öortheií* 
hajt, előnyös; jutröglidj, hasznos, pl. S)ie§ alles ift mir 
unterthänig, mindez engedelmeskedik nekem.

A negyedik esetben álló tárgy.
54. §. E tárgy men? vagy tm§? k it? m it? kér* 

désre felel és csak igétől függhet.
1. Minden átható ige mellett állhat 4. eset. (Sok 

átható ige tárgya főnévi igenév §u=val, pl. anfangen,, 
beginnen, kezdeni; hoffen, remélni; pflegen, szokni, pl. 
er pflegt früh aufauftefjen, korán szokott fölkelni. 26ír 
hoffen ju fiegen (ben ©ieg), reméljük, hogy győzni fogunk. 
A módbeli segédigék tárgya m indig  főnévi igenév, 
pl. er íann nicht lügen, nem tud hazudni.

pl. effen, enni; geben, adni; lernen, tanulni; — 
bemapren, megőrizni; erraarten, megvárni; entfernen, 
eltávolítani; tterlaffen, elhagyni; jerreifjen, eltépni; — 
anfütibigen, hirdetni; beilegen, mellékelni; unterbrücfen, 
elnyomni; umgeben, körülvenni; üollenben, véghez vinni.

Jegyzet. Minden mondat, melynek állítmánya 
átható ige, átalakítható szenvedő alakú mondattá. Az 
átalakítás következőkéjjen történik: pl. $ie Sürfen 
(alany) fájlugen (állítmány) bie Ungarn (tárgy) im 
$aí)re 1526 (időhatározó) bei 9J?ohác§ (helyhatározó) 
— Sie Ungarn (alany) mürben (állítmány ragozott 
része) im Qahre 1526 (időhatározó) bei 2Jiohác§ (hely- 
határozó) eon ben dürfen  (okhatározó) gejdjlagen 
(állítmány ragozatlan része).

1. A cselekvő mondat tárgya szolgáltatja a szen
vedő mondat alanyát. 2. A cselekvő mondat állít
mányát átalakítjuk a szenvedő mondat állítmányává 
és új alanyával számban és személyben megegyeztetjük.
3. A cselekvő mondat alanya üon vagy burd) elül- 
járóval álló okhatározó lesz. 4. A többi mondatrész 
nem változik.

2. Minden visszaható ige mellett áll az alanyi 
névmásnak 4. esete: pl. ich freue ntidj, örülök.
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3u=val álló inf. gyakran áll a visszaható igék 
mellett tárgyképen, pl. er weigert fid) ju  géljén, nem 
akar menni.

3. Vannak érzést kifejező személytelen igék, 
melyek mellett az érző személyt kifejező szó áll
4. esetben :
es ärgert mid), bosszan

kodom
eS betrübt mid), szomor- 

kodom
es bürftet mid), szomjazom 
её freut mid), örülök 
её friert mid), fázom  
■её geíft mid) an, illet

e§ Ifungert mid), éhezem 
её tränft mid), bánt 
её reut mid), bánom 
её fdjaubert mid), borzadok 
её fdjmerjt mid), fájlalom  
её öerbriefjt mid), bosszant 
её munbert mid), csodál

kozom.
Vannak nem átható igék is, melyek tárgyat 

vesznek maguk mellé, ez a tárgy azonban rendesen 
rokonszármazású vagy rokonértelmíí és jelzővel álló 
szó : pl. fam pfen: 28ir íjaben einen fdjmeren ®ampf 
gefämpft, nehéz harczot vívtunk.

Kettős negyedik eset. 2ef>ren, tanítani, a személyt 
és a tárgyat a 4. esetben kívánja, pl. 23er f)at bid) 
j оíd)e S t r e i f  gelehrt? ki tanított téged ilyen csa
pásokra ?

A következő igék : füllen, érezni; ljeifjen, paran
csolni; í)ören, hallani; feljen, látni is vonzanak két
4. esetet, de ezek egyike mindig főnévi igenév. pl. 
Jpörfi bu bie 2íad)tigaílen fdjlagen? Hallod, hogy
énekelnek a fülemilék?

Ezek az igék : íjeifjen, vkit vminek hívni; nennen, 
nevezni; rufen, szólítani; fdfelten, szidni; taufen, keresz
telni szintén kettős 4. esettel állanak, pl. 28er nennt 
mid) einen fyeigíing? ki mond engemet gyávának?

Elüljárós tárgy.
55. §. E tárgy sokféle kérdésre felel. A kérdő 

szó áll mindig a tto szócskából, melylvel összeteszszük 
azt az elülj árót, melylyel a főnév (vagy névmás) az 
ige kiegészítésére áll.' pl. womit? mivel? worauf? 
mire? moburd)? miáltal? stb.

Azon igék száma, melyek elüljárós tárgyat von
zanak, igen nagy. Vájjon elüljárós tárgygyal vagy 
pedig elüljárós határozóval van-e dolgunk sokszor 
bajos eldönteni. Az elüljárós tárgynak legjobb ismer
tető jele, hogy az ige fogalmának szükségesebb
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lényegesebb kiegészítése, mint a határozó és hogy a 
tárgy elüljárója a leg több  esetben  átvitt értelem
ben áll, míg az elüljárós határozóknál eredeti (nem 
képes) jelentése van:

Igétől függő elüljárós tárgy : pl. Qdj bitte níd)t 
um mein Seben, nem kérem, hogy lciméld, életemet.

Melléknévtől függő elüljárós tárgy : pl. @ei 
immer ftreng gegen bid)! légy mindig szigorú magad 
iránt!

IV. FEJEZET.

A h a t á r o z ó .
56. §. A határozó ama mondatrész, mely a 

cselek vés valamely körülményét (hely, idő, mód, ok) 
határozza meg.

A határozókat a német nyelvben különféle 
módon lehet kifejezni és pedig : a) határozó szóval, 
mely néha elüljáróval áll; b) elüljárós főnévvel; 
c) a 2. esetben álló főnévvel; d) a 4. esetben álló fő
névvel.

A helyhatározó.
57. §. A helyhatározó a cselekvés helyét hatá

rozza meg. E kérdésekre felel : mo? hol? tooljer? 
honnan? №0Í)in? hová?

A helyhatározót ki lehet fejezni : a) helyhatározó 
szóval: i)l. ФгоЬеп fteíjet bie йареПе, ott fent áll a 
kápolna, b) 2. esetben álló főnévvel : Фаё @ute íobt 
man aller jDrten, a jó t mindenhol dicsérik, c) elül
járós főnévvel: pl. ijt nőd) íeiit Tleifier tiom 
Rímmel gefallen, tökéletes ember még nem pottyant 
le az égből.

Az időhatározó.
58. §. Az időhatározó a cselekvés idejét vagy 

tartamát határozza meg. A kérdések, melyekre felel, 
lehetnek : maim? miicor? tűié lange? meddig? feit 
mann? mióta? bté mann? meddig?

Az időhatározót kifejezhetjük: a) időhatározó 
szóval : pl. (Фег) ÜKeifter mufl fid) immer plagen, а 
mesternek mindig fáradnia kell. b) 2. esetben álló fő
névvel : pl. ©inmaí bel Qafjrel reife id) in bie $aupt= 
ftabr, egyszer egy évben a fővárosba utazom, c) 4. eset
ben áiló főnévvel: pl. 9Üand)e Spiere leben nur einen
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Sag, némely állat csak egy napig él. d) elüljárós fő
névvel : pí. ükan főtt ben Sag nidjt bor bem Üíbenb 
loben, nyugtával dicsérd a napot.

A módhatározó.
59. §. A módhatározó a cselekvés (állítás) módját 

vagy fokát és mértékét fejezi ki. Kérdés: lüie? hogyan ? 
toie fefjr ? mennyire ? mié í)0d) ? mié breit ? mily magas ? 
széles ? sth.

A módhatározó kifejezhető: a) módhatározó szóval, 
pl. Sie Qafjre fliefjen pfeiígefdjminb, nyilsehesen repül
nek az évek. b) 2. esetben álló főnévvel, pl. Üíicfjt leidjten 
Äampfe§ fiegt bér ©íaube, nem könnyen győz a hit. 
c) 4. esetben álló főnévvel, pl. SBeidje feinen f in g e r  
breit bon ©otteg ÍB egeit ab, ne térj el egy ujjnyira sem 
isten parancsától, d) Elüljárós főnévvel vagy mód
határozó szóval, pl. ükéin ©ofjn íjat feine Kräfte auf 
bag ä itfsetfte angespannt, fiam erejét a lehetőlegjobban 
megfeszítette. Sag Sieb fjat ung gu Sijränen geriifjrt, 
a dal könnyekig hatott meg bennünket.

Az okhatározó.
60. §. Az okhatározó meghatározza a cselekvés 

(állapot) okát. A kérdések száma igen nagy, pl. marum? 
miért ? moju ? minek ? moburdj ? mivel ? mi által ? 
mofür ? miért '4 unter melier 93ebingung ? mily feltétel 
alatt ? in meldjem ffaűe ? mily esetre ‘4

Az okhatározót elüljárós főnevekkel, ritkán fő
névi igenévvel fejezzük ki.

Az ok különfélesége a következő felosztást ajánlja: 
a) valódi ok pl. Sie meinen bor (Sdjmergen unb fffreube, 
öröm- és fájdalamkönnyeket hullatnak, b) Elérendő ok 
(czcl), pl. Ser SSolf gef)t auf 3iaub aug, a farkas 
rabolni szokott. — Mozgást és nyugalmat jelentő 
igéknél főnévi igenév állhat, pl. mir géljén fpajieren, 
sétálni megyünk. SBir bleiben liegen, fekve maradunk. 
c) ellentétes ok (megengedés), pl. ükandjer bleibt bei 
aller Sparfam feit arm, némely ember minden taka- 
rékossága mellett szegény marad, d) feltételes ok (fel
tétel), pl. £)í)ne ©aat feine (Ernte, vetés nélkül (ha 
nem vetünk) nincsen aratás.
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У. FEJEZET.
A jelző.

61. §. A jelző •valamely főnévnek vagy tulaj
donság- vagy számszerinti meghatározása, pl. Skit 
fitfjer ®o[t unb f r i fc£)em ©djaum íjat er micf) moí)í 
getmfpet, jó étellel, friss itallal jó l tartott.

A kérdések melyekre a jelző felel: ma§ für ein? 
milyen ? mié bieí ? hány ?

A jelzőt kifejezhetjük: aj melléknévvel (mellék
névi igenévvel, névmással,..számnévvel). Ez a jelző a 
jelzett szóval nemben, számban és esetben megegyezik. 
Helye a főnév előtt van, kivételesen (költőknél) utána, 
ekkor ragokat nem vesz fel. 23ei einem SEBirte munber= 
milb, ba mar id) jüngft gu ®afte, egy igen jó Icorcs- 
márosndl szállottam meg vendégül a minap, b) főnévvel 
és pedig: aj 2. esetben álló főnévvel. Helye rendesen 
a jelzett főnév u tán  van, nem ritkán azonban előtte 
áll; az utóbbi esetben a jelzett szó névelő nélkü l 
áll, pl bas> 2Iuge be§ ®efef)e3 macfjt, a törvény szeme 
őrködik; bér Skutter ©egen baut ben Äinbern Käufer, 
az anya áldása házat épit a gyermekeknek; (3) elüljárós 
főnévvel. A jelző e nemét elüljárós jelzőnek mondjuk, 
pl. bér greitag bor Dftern .ift bér ©Karfreitag, ahusvét 
előtti péntek a Nagypéntek.

Jegyzet. Tulajdonnevek és számnevek rendesen 
bon elöljáróval állanak jelzőképen, különösen ha
2. esetük nem ismerhető fel jól. pl. ©ie 33aber bon 
©efdtfe, Teplitz fürdői.

f  ju elüljárós főnévi igenévvel. pl. ©er SBunfdj 
ju  leben ift natürlich, az a kívánság, hogy éljünk, 
természetes.

62. §. A főnév után (és helyettesítője, a sze
mélyes névmás után) állhat magyarázatképen jelzői 
főnév vagy melléknév, ugyanabban az esetben, a 
melyben a magyarázandó főnév áll. E jelzőt é r te l
m ezőnek (bie 9ípbofitioti) mondjuk.

1. A főnévi értelmező
Az értelmezőt rendesen vesszőkkel különítjük el 

a főnevétől, a melylyel, ha az értelmező főnév do
lognak a neve, csak esetben, ha személynév, esetben 
és számban (ha lehet nemben is) meg kell egyeznie, 
pi. ©ie S3icne, bie fíeifjigfte 2lrbeiterin  bér ikatur, 
fbcrut un§ jutít gWfje au, a méh, a természet leg
szorgalmasabb munkása, szorgalomra serkent.

A l b r e c h t  J .  : Kis  NAmet Nye lv ta n . 5
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Czímeket, állást, mellék-nevet, rokonságot, nemet, 
mértéket és súlyt jelölő főnevek is értelmezőknek 
veendők; ilynemű értelmező rendesen a jelzett főnév 
előtt áll: pl. fő ttig  Subáiig, Lajos király; Dnfeí 
granj, Ferencz bácsi; ein S iter SBein, egy liter bor; 
de így is : Äarl bér ©rofje, Nagy Károly.

Ha az értelmező meghatározó szó nélkül meg
előzi főnevét, nem ragozzuk, pl. Sünig Sub»ig§ ©rab, 
Lajos király sírja.

2. A m elléknév i értelm ező. A melléknév, ha 
értelmezőképen áll, ragozott alakban áll. pl. 2)ie 
S31ötter, bie gelben, fallen fd)on ab, a levelek, a sárgák, 
már lehullanak.

VI. FEJEZET.

Az egyszerű (puszta és bővített) mondat 
szórendje. (2 >ic SBovtfolQC.)

63. -§. A szavak kellő egymásutánjátszórendnek 
mondjuk. A szórend a német nyelvben igen fontos, 
mert a ragok gyakran nem mutatják meg pontosan, 
mily viszonyban áll valamely szó a mondat többi 
részeihez; így gyakran csak a hely, a melyen a szó 
áll, oszlat el minden kétséget.

Az egyszerű mondatnak kétféle szórendje lehet: 
A) egyenes, B) fordított. A szórendet egyenesnek 
mondjuk, ha az alany áll a mondat élén, fordítottnak, 
ha az állítmány megelőzi az alanyt.

A) A puszta mondat egyenes szórendje : a) alany, 
bl állítmány, pl. фа§ SSaffer raufdjt, zúg a víz. 
Söer fommt ? Ki jön ? Ha az állímány két részből 
á ll: a) alany b) ragozott c) ragozatlan része az 
az állítmánynak pl. 2)ie ÍRoje íjat geblüht, a rózsa 
virágzott.

Az egyenes szórend a kijelentő mondatok és 
ama kérdő mondatok szórendje, melyeknek a lan v a  
kérdő névmás.

A puszta mondat fordított szórendje: a) 
állítmány, b) alany. pl. (Scheint bie ©ottne ? süt a nap ? 
Ha az állítmány két részből á ll; a) ragozott része 
az allitmanynak. b) alany, c) ragozatlan része az 
albtmanynak. pl. § a t bie Díofe geblüht? Virított a 
rozsa f v
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Fordított szórendje van rendesen a kérdő- 
(kivéve ha kérdő névmás az alany), felkiáltó, óhajtó 
és^parancsoló mondatnak.

64. §. A bővített mondatnak is lehet A) egyenes, 
B) fordított szórendje.

A) Egyenes szórend: 1. Melléknévi jelzők ren
desen megelőzik, a főnévi jelzők követik főnevüket. 
Igv tehát a jelzős alany áll első helyen, a második 
helyen az állítmány, pl. Ser ebíe 9Jíenfd) berkeif)t, 
a nemeslelkű ember megbocsát. — Set; Gsrnft be§ 2eben§ 
erjiefjt (be§ 2eben§ 6rn[t erjieljt) az élet komolysága 
nevelőleg hat.

2. A tárgy az egyszerű állítmány után á ll; ha 
az állítmány két részből áll, a tárgy e két része közt 
áll. pl. 2Bir meiben if)rt, kerüljük öt. Süían ttnrb bér 
2írbeit jatt, az ember belefárad a munkába. 23ir 
tuoííen auf © ott bertrauen, bízzunk Istenben.

Ha egy mondatban több  tárgy van, a 3. eset
ben álló megelőzi a 4. esetben állót, a 2. esetben 
álló és az elöljárós pedig követik, pl. Ser Seljrer 
nerjpracf) bem Knaben eine 93eíof|nung, a tanító 
jutalmat ígért a fiúnak. Ser 3 eu9e ben 2lngeflagten 
be§9Jiorbe§bejá)UÍbtgt, a tanú gyilkossággal vádolta 
a vádlottat.

Jegyzet. На a 4. esetben álló tárgy személyes 
névmás, m egelőzi a 3. esetben álló tárgyat, pl. 
(ír £)at if)n mir geliehen, nekem kölcsönözte.

3. A határozók az állítmány után állanak (össze
tett állítmánynál a két rész között) pl. Sein §reunb 
ift in bie 33erge geteilt, barátja a hegyekbe utazctt.

Ha egy mondatban több határozó áll, első 
helyen áll rendesen az idő-, azután a hely- úgy a 
mód- és végre az okhatározó, pl. Söir íjaben ne útid) 
aus UnadHfamíeit etmaé in bér Sdjuíe nergeffen, 
minap figyelmetlenségből elfelejtettünk valamit az isko
lában.

A tagadó nidjt szó is ide tartozik. Ha az igét 
tagadja, az egyszerű ige u tá n  áll, pl. (ír lernt ni<f)t, 
nem, tanul; ha két részből áll az állítmány, közvet
lenül a nem ragozott rész előtt áll. pl. (ír tnirb bir 
nicht fjeífen, nem fog neked segíteni. Ha más szót tagad, 
az illető szó előtt áll. pl. 9?icf)t in ben SBnlb tuoűen 
tnir get)en, nem az erdőbe akarunk menni.

Ha egy mondatban tárgyak és határozók vannak, 
az idő- és "módhatározók rendesen megelőzik a 4. eset

5'



6.8

ben álló tárgyat, míg a hely- és okhatározók rendesen 
csak utána állanak, pl. ©ic 'gieijenbeu betrachteten tange 
mit Vergnügen bie @egenb, az utasok soká élvezettel 
nézték a vidéket. SBir traben unsere ß̂flidt)t über alt 
getíjan, kötelességünket mindenütt teljesítettük.

На személyre és tárgyra vonatkozó tárgy van a 
mondatban, a határozó a kettő közé is tehető. pL 
©er Krieg I)at ben 33c№ohnern feit nieten m onaten 
großen @d)aben berurjaájt, a háború hónapok óta nagy 
nagy kárt okozott a lakóknak.

Jegyzet. A személyes névmásokkal kifejezett 
tárgy rendesen megelőzi a határozókat, pl. Sßir hüben 
i^n feit äkonaten nicht gefeiten, hónapok óta nem láttuk.

B) A fordított szórend lényege a bővített mon
datban is az, mint az egyszerű puszta mondatban, 
hogy t. i. az állítmány áll az alany előtt. A fordított 
szórend beáll a kérdő, (kivéve ha kérdő névmás az 
alany) parancsoló és óhajtó mondatokban, pl. 353 üre 
both uujere gute -mutter noá) unter un§! Bárcsak 
édes, jó  anyánk még köztünk volna !

2. Kijelentő mondatokban, ha (az alanyokon 
kívül) más mondatrészt akarunk kiemelni és e vég
ből e mondatrészt a mondat elejére teszszük, pl. 
©ejtem toar bér traurigfte ©ag meines? £eben§, tegnap 
volt életemnek legszomorúbb napja.

MÁSODIK KÉSZ.

A z  ö s s z e t e t t  m o n d a t .
(3>et áufammettgefe t̂e
65. £}. Az összetett mondat két vagy több mon

datból all és ennélfogva egynél több gondolatot 
tartalmaz. Az összetett mondatot alkotó részeket az 
összetett mondat ta g ja in a k  mondjuk.

E tagok lehetnek csak főmondatok, melyek r 
1. egymástól függetlenek, akkor mellérendeltek; az 
ily mellérendelt tőmondatokból álló összetett mondat 
nemet neve: bie©ajjüerbinbung(mellérendelt mondatok),.

. tügghet az egyik a másiktól, azaz alá van ren
delve es teljesen csak a föléje rendelt taggal együtt
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érthető. Az önálló tagot főmondatnak (Jgauptfajj), az 
alárendeltet mellékmondatnak (9tebenfa|) nevezzük. Az 
ily összetett mondatok német neve: ba§ ©ajjgefüge.

A) A mellérendelt mondatok. (Die $ 0(5= 
DcrbinDung.)

66. §. Két (vagy több) mellérendelt mondat közt 
többféle viszony lehet, nevezetesen: 1. a második 
mondat bővíti (magyarázza, rendezi, részletezi) az 
elsőnek tartalmát, ily modatokat kapcsolt mon
datoknak (bie copulatiöe @af5;erbinbung) nevezzük.
2. a második mondat ellentétes gondolatot tartalmaz: 
ezeket ellentétes mondatoknak (bie aböerfatiüe @а(з= 
berbinbung) nevezzük. 3. a második mondat az első
nek megokolását tartalmazza: ezek az okadó mon
datok (bie caufatiöe ©afjüerbinbung). 4. a második 
mondat következtetést von le az elsőből: következ
tető mondatok (bie confecutibe ©agüerbiubung).

A mellérendelt mondatok e különféle viszonya 
szerint, különféle kötőszavak is szolgálnak a mellé
rendelt mondatok kapcsolására. Kötőszók azonban 
nem állanak mindig, el is maradhatnak, vagy pedig 
valamely mutató névmás vagy határozó szó léphet 
helyökbe

A kapcsolt mondatok.
67. §. Ily mondatokat kapcsolnak: unb, és; 

fotool)l — alá aud), mind — mind; roeber — nőd), 
sem — sem (tagadott mondatokban); tljeifé — tí)eit§, 
részint — részint, eiuerfeitS — anberfeité, egyrészt — 
másrészt.

Némi fokozást fejeznek ki: aud), is; aufjerbem, 
azonkívül; indít nuc — fonbern aud), nemcsak — hanem is,

Sorrendet jelölnek : erftenS, jtoeitené, — fdjíiefjlid), 
először, másodszor — végre; juerft — bann — í)ierauf 
— ferner — enblidj, először — azután — majd — 
továbbá — végre; balb — balb, majd — majd, pl. 
©tiller luirb e§ um un§ Ijer; aHe§ gef)t jur Síuíje, 
csendesebb lesz minden körülöttünk, minden nyugalomra 
tér. ©efunbe* ÍBlut gibt frozen 9Jíutf) unb froher 90?utt) 
gebt über Selb unb ©ut, jó  egészség jó  kedvet okoz és 
a jo kedv ■pénznél, birtoknál többet ér.
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Az ellentétes mondatok.
68. §. Az ellentétes mondatokat a következő 

kötőszók kapcsolják: 1. ha a második mondat az 
elsőt teljesen kizárja : nid)t — fonbern, nem — hanem; 
2. ha a második ellentmond az elsőnek : ober, vagy; 
enttoeber — ober, vagy — vagy; fonft, hülömben. 3. ha 
a második mondat az első tartalmát csak megszorítja 
vagy helyreigazítja: aber, de; allein, de; bennod), 
mégis; bagegen, ellenben; inbe£, inbeffert, de, ellenben; 
tro^bem, daczára. E kötőszókra az előző mondatokban 
egy határozó szokott utalni, pl. freiíidj, persze; mof)I, 
gtoar, ugyan, pl. ©rnft ift ba§ Seben, fjexter bie Sunft, 
komoly az élet, derült a művészet. @o!b unö perien 
finb ein fd)öner ©djmud, aber SSerftanb unb Sugenb 
gieren nőd) meíjr, arany és gyöngy szép ékszer, de ész 
és erény még jobban díszít.

Az okadó mondatok.
69. §. A kötőszó i t t : benn, ja, hisz, mert, ugyanis.
E mondatokban a második tartalmazza az első

nek okát. pl. íraue iftnen nicfjt, fie finb falfdj, ne higyj 
nekik, hamisak, ©potte be§ 2Ílter§ nie, benn bu tuitlft 
ja aud) alt toerben! Ne gúnyold az öregeket, hisz te is 
akarsz megöregedni.

A következtető mondatok.
70. §. Kötőszók: aífo, foíglid), tehát; bafycr, bemnacf), 

ennélfogva; beeíjaíb, bestuegen, barum, ezért, ennélfogva. 
E mondatokban az első mondat foglalja magába az 
okot, a második az okból folyó következést, pl. $ie 
©onne ift untergegangen, foíglid) toirb её nun üftadjt, 
a nap lenyugodott, az éj tehát beáll.

Az összevont mondat. ($cv 5u|ammcn=
gezogene Satj.)

1̂- §; Néha két mellérendelt mondatnak, — le
gyenek tő- vagy mellékmondatok — egy vagy több 
közös mondatrésze van. Ha e közös mondatrészeket 
csak egyszer teszszük ki, az összevont mondatot kapjuk.
'í r  ^  közös mondatrész lehet: 1. az alany, 2. az 
állítmány, 3. a tárgy, 4. a határozó vagy pedig az 
emhttettek közűi kettő. pl. ©djaben, ©orge, föíage, 
toad) jen alle Jage, kár, gond, panasz napról napra nő.
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72. §. Összevont mondatokban az alany és állít
mány egyeztetése a következő módon történik:

1. Ha külömböző személyi!ek az alanyok, az 
állítmány mindig többesszámban á ll; első személyű 
lesz az állítmány, ha van első személyű az alanyok 
közt, második személyű, ha van második személyű 
alany és nincsen első személyű pl. Qáj unö bér 
33 tub er lernen, én és fivérem, tanulunk. Sein 33 ater 
unb bu werbet luieberlommen, atyja és te visszajöttök.

2. Ha az alanyok mind harmadik személyűek, 
az állítmány is harmadik személyű és többes számú; 
csak ha a több alany egy egésznek veendő, vagy 
ha az állítmány az a lan y o k  k ö zö tt á ll, egyes- 
számú lesz, pl. äftadjt unb ©eíb regieren bie 2BeIt, 
hatalom és pénz kormányozza a világot. 9Jtacf)t regiert 
bieSBelt unböelb, hatalom kormány ózza avilágot és a pénz.

B) Fő- és mellékmondatból álló összetett 
mondatok. (£а<з Satzgefüge.)

73. §. Az alárendelt vagy mellékmondat, mint 
a 65. §-ban mondottuk, csak főmondatával együtt 
érthető. A mellékmondat épen tigy része a fő
mondatnak, mint valamely mondatrész.

A mellékmondat annyiféle lehet, a hány mondat
rész van, t. i. 1. alanyi, 2. állítmányi, 3. tárgyi,
4. határozó, 5. jelző mondat.

A mellékmondat külső  megismertető jelei: 1. 
hogy a főmondathoz valami szó (vonatkozó [kérdő) 
névmás vagy határozó, alárendelő kötőszó) kapcsolja. 
2. hogy az állítmány (két részből álló állítmánynak 
rag o z o tt része) m indig  végén áll. 3. hogy az állít
mány’’, ha nem valódi, tehát elváló összetétel, sohasem 
válik el a határozó szótól.

A mellékmondat állhat: 1. főmondata előtt (ЗЗогЬег* 
2. főmondata mögött (97аф[а|), 3. főmondata 

részei között (ЗийЙефй).
A főmondatban sokszor találni egy (mutató) 

szócskát, mely a fő- és mellékmondat közti értelmi 
v iszonyt határozottan megmutatja, pl. ЗВаё bem férjén 
gefällt, Ьаё íudjen bie Singen, a mi a szívnek tetszik, 
azt keresik a szemek.
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Az alanyi mondat.
74. §. Az alanyi mondat a főmondat alanya 

helyett áll és e kérdésekre felel: mer ? máé ? ? mi?
Alanyi mondatot a főmondatához lehet kapcsolni: 

1. bajé kötőszóval, 2. ob, шо, wann, »nie, irarum hatá
rozó szókkal, 3. mer, ma§, bér, bie, ba§ és meídjer, 
méláié, melájeé vonatkozó névmásokkal.

Jegyzet. A főmondatban a hiányzó alany helyén 
néha e§ vagy a mutató bér, bie, bal áll, pl. ©s ift 
linzer innigster SBunfá), baf§ bér König lange lebe, leg- 
bens'íbb óhajunk, hogy a király sokáig éljen (bas lange 
Seben be§ Königs ift . . .). 2BaS nicf)t taugt, ift aud) ge= 
fdjenft ju treuer, a mi nem jó, az ajándéknak is drága 
(baS Untaugliche ift . . .).

A bafS kötőszóval kapcsolt alanyi mondatok 
rövidíthetők, ha alanyuk az általános alany man 
vagy ha alanyuk a főmondatban mint valamely 
mondatrész előfordul. Ilv mondatok pl. @S ift eine 
fáimere ©афе, bajé man noch im filter lerne, nehéz dolog, 
hogy az ember még öregkorában tanuljon.

Az ily mondatok rövidítése (bie SSerfürjung) úgy 
történik, hogy alanyukat és kapcsoló szavukat el
hagyjuk, állítmányukat pedig az eliiljárós főnévi 
igenévvé alakítjuk át. A fent adott példa rövidítése: 
©S ift eine fdjmere Sache nodj im Sííter ju lemen.

I. FEJEZET.

II. FEJEZET.

Az állítmányi mondat.
75. §. Az állítmányi mondat csak az alanyt ki

egészítő állítmányi főnevet (lásd a 47. §.) pótolhatja; 
ige állítmányt vagy más kiegészítőjét az állítmány
nak nem pótolhat.

Az állítmányi mondat is e kérdésekre felel: mer ? 
ma§ ? ki ? mi ? Kapcsolása rendesen a vonatkozó 
névmásokkal történik, pl. Фег ©íaube ift её, bér unS 
tröftet, a hit az, ami bennünket viqasztal (bér ©laubc 
tft unfer Sroft).
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A tárgyi mondat.
76. §. A tárgyi mondat a (2., 3., 4. esetben álló 

és az elöljárós) tárgyat helyettesíti. — A kérdések, 
melyekre felel: toeffen ? ment? tuen? nm§ ? és mind
azok, melyekkel elöljárós tárgyat kérdezhetünk. Ha 
a fó'mondat a tárgyi mondat előtt áll, её, és a mutató 
névmás valamely esete, vagy valamely határozó utal 
a következő mellékmondatra.

Kapcsolása ugyanazokkal a szavakkal történik, 
melyekkel az alanyi mondatot lehet főmondatához 
fűzni: 4ásd a 74. §.), pl. Tér ffiaule ift nicfjt wert, Ьа)ё 
matt iíjm íjelfe, a lusta nem érdemli meg, hogy segítsük 
(bér gauíe ift berítiífe  nicfjt wert) 9Jlan foil nur bem 
Sírbeit geben, bér fleißig ift, csak annak kell munkát 
adni, a k i szorgalmas (SJlatt foil nur bem fyíeifjigett 
Sírbeit geben). SSer weiß, ob er noch morgen lebt ? K i 
tudja, él-e még holnap ? 307art fjofít immer, bajé man 
noá) am Sehen bfeibt, az ember mindig reméli, hogy 
még életben marad.

A Ьа)"ё kötőszóval álló mondatok rövidítése lehet
séges, ha ugyanazon alanyuk van, mint főmondatuk
nak vagy pedig ha az a főmondatban mint tárgy 
előfordul vagy legalább kiegészíthető. A rövidítés 
épen úgy történik, mint az alanyi mondatoké (74. §.), 
pl. ©ott gebietet ипё, bajé wir unferen Släcfjften lieben, 
Isten megparancsolja, hogy felebarátunkat szeressük 
(©ott gebietet ипё unferen Síadjften ju lieben).

A baf§ és ob kapcsoló szókkal álló tárgyi mon
datok még úgy is rövidíthetők, hogy a kötőszó el
marad és az így megcsonkított mellékmondatnak fő- 
mondati szórendet adunk, pl. £}cf) fiifjle, Ьа)ё её íjeute 
fetjr falt ift, érzem, hogy ma naggon hideg van. (Qcf) 
füljíe, её ift beute feljr falt.)

77. Egyenes és függő beszéd. (Tirecte unb 
inbirecte ÍHebe.) Egyenes beszédnek mondjuk valaki 
szavainak szószerinti idézését. Az idézett mondatok 
( Sir.fübrungeidße) kettőspont (:) után és idéző jelek 
i ..“ közt állanak. Az idéző mondat állhat az idézett 
előtt, annak részei közt és utána is lehet vetve; a 
к ct utóbbi esetben fordított szórendje van. pl. Salamon 
jagt: „Tie gurcfjt Ьеё феггп ift bér Anfang bér SBeié»

— Salamon mondja: Az Ur félelme a bölcseség 
: L .deled — „Tie tfrurdjt Ьеё феггп", fagt Salam on,

Ш. FEJEZET.
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ift bér SInfang bér ÜBeieíjeit." — ,,©ie 2íurd)t be§ феггп 
ift bér Anfang bér ^Betétjeit," jagt ©alanton. Az idézett 
mondatok tárgyai ugyan az idéző mondatnak, de 
nyelvtanilag függetlenek tőle.

Ha valakinek (akár a magunk) szavait nem szó- 
szerint idézzük, hanem nyelvtanilag függőkké teszszük 
az idéző mondattól, a függő beszéd keletkezik. Az 
idézett mondatok a függő beszédben mellékmonda
tokká lesznek és kötőmódban állanak; kötőszavuk 
baf§, mely igen gyakran elmarad s ilyenkor a mellék- 
mondat, (mint a 76. §. végén megmutattuk) főmondat 
szórendjét nyeri. A függőkké lett kérdő mondatok 
(kötőszó ob) majd jelentő, majd kötőmódban állanak, 
a szerint vájjon a kérdőmondat tartalmát bizonyosnak 
vagy kétesnek akarjuk-e feltüntetni. A függő beszéd 
intézett mondatai tárgyi mellékmondatok, pl. ©alanton 
jagt, bajv bie gurdjt be§ §errn bér Ülnfang bér SBetéíjeit 
jei. ©atomon jagt, bie gurd)t be§ Jperrn jei bér Sin* 
fang bér SSetáfjeit. — @r joű und jagen, ob er arbeiten 
miti (motte), mondja meg nekünk, akar-e dolgozni.

35. §. Az egyenes beszéd átalakítása függő be
széddé. 1. Az egyenes beszéd jelentő módja a függő 
beszédben kötőmóddá változik. 2. a függő beszéd 
állítmányai a kötőmód főideibe, teendők, 3. Ha a 
jelentő mód nem külömbözik a kötőmódtól, veendő : 
a kötőmód jelene helyett a kötőmód folyamatos ímílt- 
j a ; a kötőmód múltja helyett a végzett múltja, a 
kötőmód jövője helyett a körülírása mürbe alakkal.
4. Az egyenes beszéd parancsoló módját körül kell 
írni (jollcn vagy mögen módbeli segédigék kötőmód
jának jelenidejével.) 5. Az előforduló névmások az 
elbeszélő álláspontjából választandók. Az előadóra 
nézve az előforduló személyek ugyanis rendesen a szó
ban levők (harmadik személy); de az az eset sincsen 
kizárva, hogy saját szavait beszéli el valaki, akkor 
első es második személyű névmások is fordulhatnak 
elő. 6. Megszólítások, felkiáltások, melyek az egyenes 
beszédben előfordulnak, a függő heszédbőlkimaradnak.

Egyenes beszéd.
®er röntifdfe SfaiferSitnS 

^flegte^ufogéit: „©eríEagan 
bem id) nichts ®nte§ getíjan 
í)obe, ift für midi beríoren.

függő beszéd.
©er г. й. X. pf. ju fogén, 

baf§ bér Sag, an bem er 
nidjtS ®ute§ getlfan Ifabe, 
für ií)n oeríoren fei.

htus, a római császár, azt szokta mondani: „Az a- 
nap, melyen nem tettem jót, rám nézve elveszett.“
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A határozó mondat.
78. §. A határozó mondat a tőmondat valamely 

határozóját pótolja és annyiféle lehet, a hányféle£a 
határozó.

a) A helyhatározó mondat.
A helyhatározó mondat a helyhatározó helyett 

áll és ugyanazon kérdésekre felel, a melyekre a 
helyhatározó.

Kapcsolása too, tooljer, tooíjin határozó szókkal 
történik, a melyekre egy a fó'mondatban álló ba, baí)er, 
border, baljtn, bortíjin határozó utalni szokott, pl. 3&o 
S tiebe i ft, ba ift aud) Siebe, a hol a béke honol, ott 
szeretet is van.

b) Az időhatározó mondat.
79. §. Az időhatározó mondat az időhatározót 

pótolja és ugyanazokra a kérdésekre felel, a melyekre 
az időhatározó. Az időhatározó mondat vagy időpontot 
vagy időtartamot jelöl. A toamt? mikor? kérdésre 
felelő, tehát időpon to t jelelő időhatározó mondat 
cselekvése vagy egy időben történhetik a főmondaté
val (egy ide jűség , bie ©leidjjeitigfeit), vagymár 
előbb történt (elő idejűség , bie 23orjeitig!eit), 
vagy csak utóbb fog történni (u tó ide jű ség , bie 
Síadjseitigteit).

Az egyidejű mellékmondatot álé, ba, inbeé, jobaíb, 
íoroie, toanit; toenn, toälgenb, tote (mikor, midőn, mi
dőn, mihelyt, amint, mialatt) kötőszókkal kapcsoljuk, 
pl. 9llé bér § e rr  3toöIf Qaíjre alt toar, gieng er 
mit feinen 61tern nadj ^erufaíem, a mikor az Úr 12 
éves volt, szüleivel Jeruzsálembe ment.

Az előidejű mellékmondatokat leginkább ttad)bem, 
miután kötőszóval kapcsoljuk; állhatnak azonban 
még alá, fobftlb álé, fotnie és toie is. Megjegyzendő, 
hogy e kötőszók után mindig oly időnek kell állania, 
mely a cselekvést a főmondat cselekvésénél előbb 
történtnek mutatja, pl. 37ad)bem $ e tru é  ben §errtt 
breim al öeríőugnet hatte, frdíjte bér fjafjn, miután 
Péter az urat háromszor megtagadta, kukorékolt a kakas.

Az utóidejű mondatokat etje, beCor, mielőtt kötő
szókkal kapcsoljuk, pl. 33eöor bu ju r  Tf)at fdjreiteft, 
bebenfe oDeé reifítcf), mielőtt valami tettet véghezviszel, 
gondolj meg mindent jól.

IV. FEJEZET.
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Az időtartamot jelelő mondatok e kérdésekre 
felelnek : »ie lange? meddig? feit »ann? mióta? bté 
tmnn? meddig, mily időpontig? Kapcsolásuk bii, 
tnbem, feit, feitbem, folange és »älfrenb (míg, amíg, 
mialatt, ameddig) kötőszókkal történik, pl. ©e it bem 
bér $ürft feinen ©ofjn uerloren íjat, traut er 
feinem SJienfdfen mefjr, a mióta a fejedelem elvesztette 
fiát, senkiben sem bízik már.

Az időhatározó mondat átalakítása egyszerű idő- 
határozóvá lehetséges, ha az állítmánya átalakítható 
főnévvé, pl. Unb id) fal) ein Sidjt Don »eitern, eben álé 
её jtrölfe fd)íug (Schlag gШöIf Uljr faj) id) stb.), 
fényt láttam messziről, épen midőn 12-t ütött az óra.

Ha a wenn kötőszó elmarad, az időhatározó 
mondat kérdő főmondat szórendjét kapja, pl. £jft её 
^erbft getoorben, jiefyen bie @d)»atben in »ärmere ©e= 
genben (»enn её íperbft ge»orben ijt), ha beállt az ősz, 
a fecskék melegebb vidékre vonulnak.

Ha az időhatározó mondat alanya egyszersmind 
a főmondat alanya, töbhféleképen rövidíthető. 1. A 
mellékmondat, a kötőszó, alany és segédige elhagyása 
után értelmezővé lesz, pl. ípannibaí fd)»ur, а!ё er erft 
neun З а*)ге alt » a r , ben Römern ewige geinbfdjaft 
(Cannibal fdfwur, erft neun Qaíjre alt, ben . . . .), 
Hannibal örök gyülölséget esküdött a rómaiaknak, 
midőn csak 9 éves volt. 2. Egyidejű időhatározó mon
dat állítmánya, kötőszó és alany elhagyása után, 
jelenidejű melléknévi igenévvé változik, mely a fő
mondatban időhatározóképen szerepel, pl. @r fdjlief 
ein, »äljrenb er bei ber Arbeit fab (Sei ber Sltbeit 
fi^enb, fdflief er ein), elaludt, míg munkájánál ült.
3. Előidejű mellékmondatoknak (fein vagy »erben 
igékkel ragozott) állítmánya múlt idejű melléknévi 
igenévvé változik át, pl. 9íad)bem er faunt geteilt 
war, machte er fid) »ieber auf ben 2Beg (Saum ge* 
fjeilt, mad)te . . .), alig hogy meggyógyult, útnak eredt.

c) A módhatározó mondat.
80. §. A módhatározó mondat az egyszerű módhatá

rozót pótolja és úgy mint amaz, acselekvésmódját,fokát, 
mértékét fejezi ki; kapcsolása inbem, oíjne bafl (- va, -ve 
állapothatározó, anélkül hogy) kötőszókkal történik.

Ama módhatározó mondatokat, melyek két 
cselekvést összemérnek, összehasonlító mondatoknak 
(Sergleufjungéfübe) mondjuk.
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Az összehasonlító mondatokat tote, alá (mint), 
tote — fo, a mennyire — annyira, je — befto, jenacfjbettt, 
minél — annál, aszerint, infofern alá, amennyiben, 
infofern — itttoiefern; amennyiben — annyiban, és ha 
arra akarunk utalni, hogy a hasonlat csak lehetséges, 
bizonytalan, alá ob, alá toemt, tote toemt (mintha) szókkal 
(a kötőmód folyamatos és végzett múltjával) kap
csoljuk.

Ama módhatározó mondatokat pedig, melyek a 
cselekvés vagy állapot következményét tüntetik fel, 
következményes mondatoknak (Gonfecutiüfö|e, f̂ olge* 
füjje) mondjuk. Ezeknek kapcsoló szava (fo) bafá, hogy 
ju — alá bafá (az utóbbi a kötőmód folyamatos és 
végzett múltjával).

A kérdés, melyekre mind a valódi módhatározó 
(a), mind az összehasonlító (b), mind a következ
ményes (c) mondatok felelnek: tote ? hogyan ? tote fef)r ? 
mennyire ? auf toeldje SBeife ? mi módon ? pl. a) $aá 
Ungíüd bridjt perein, oljne baá matt eá aíjnt, a baj 
meglep, anélkül hogy sejtenők. b) 2öie bér ©(fjeim ift, 
fo bénít er, a milyen a hunczut ember, úgy gondolkozik. 
Qljr etil, alá toenn iíjr glitgeí íjöttet, úgy siet 
(asszonyom!), mintha szárnya volna, c) Gr ift fo ftolj, 
bafá er alte anberen SRenfdjen mifáadjtet, oly 
büszke, hogy minden más embert lenéz.

A valódi módhatározó mondatok (a) rövidíthetők, 
ha a lan y u k  ugyanaz m int a főm ondaté; az 
inbem kötőszó és az alany elmarad, az állítmány 
melléknévi igenévvé változik, pl. Фег ffjeinb jog fid) 
jurüd, inbem er forttoöljrenb feuerte (gorttoäfjrenb 
feuernb jog fid) bér geinb jurüd), az ellenség vissza
vonult, mialatt folyvást tüzelt. Az oíjne bafá kötőszóval 
állók pedig úgy, hogy a bafá kötőszó és az alany 
elmarad, az állítmány pedig ju elüljárós főnévi ige
névvé lesz, pl. Dtiemanb toirb beftraft, oíjne bafá er eá 
oerbiení tjütte (9tiemanb toirb, oljne eá öerbient ju  
íja ben, beftraft.), senkit sem büntetnek meg, anélkül, 
hogy meg nem érdemelte.

A ju — alá bafá kötőszóval kapcsolt következ
ményes mondatok is rövidíthetők; elmarad ugyanis 
az alá bafá kötőszó és az alany, az állítmány pedig 
jtnt jn-val álló főnévi igenévvé változik, pl. Gr iff 
ju banfbar н т  bér SBoljttíjaten nid)t ju  geben fen.

ü
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d) Az okhatározó mondat.
81. §. Az okhatározó mondat a 60. §-ban felsorolt 

okhatározókat pótolhatja s ennélfogva megkülömböz- 
iethetünk :

a) (valódi) okhatározó mondatokat;
ß) czél (elérendő' ok) határozó mondatokat;
r) megengedő (ellentétes ok) mondatokat;
o) feltételes (feltételes ok) mondatokat.

a )  A valód i o k h atáro zó  mondat.
Az okhatározó mondat okhatározót helyettesít. 

Kérdése: mariim ? meéííjalb ? miért ? moburd) ? momit? 
mivel V miáltal ? stb. Kapcsolása baf§, hogy, meií, mert, 
ba, minthogy kötőszavakkal történik. A főmondatban 
rendesen valamely szó ibaran, baburcf), barauá) utal а 
mellékmondatban foglalt okra, pl. SB eil (ba) ba§ 
Seben fú rj ift, utuj3 man jeben Slugenblicf benü$en, 
mert az élet rövid, minden pillanatot ki leéli használni. 
URandjer Skenfd) ermirbt fid) baburd) ein SSermögen, 
baf§ er anbere betrügt (átalakítva: Skandjer 
ermirbt fid) burd) ba§ betrügen  anberer ein SSer= 
mögen), némely ember azáltal szerez vagyont, hogy 
másokat megcsal.

A meil és ba kötőszókkal kapcsolt mondatokat 
az ismeretes előzmények mellett rövidíthetni; a kötőszó 
és az alany elmarad, az állítmány melléknévi ige
névvé változik, pl. iEie fö'artljager baten, meil fie 
gcínjíid) erfdföbft marén, enbtid) um grieben (jjie 
Xiart|ager baten, gänglicf) erfdjöpft, urn grieben), а 
carthagóik békét kértek, mert végkép ki voltak merülve.

ß) A czé lh a tá ro zó  m ondat.
A czélhatározó mondat megmondja az okot, miért 

<mi czélra) történik a főmondat cselekvése. Kérdése: 
moju ? minek ? ju meldjem groede ? in meíá)er Slbfid)t ? 
mi czélra ? mi szándékkal ? Kapcsolása baf§, bamit, 
hogy, kötőszókkal történik. Ig é je  rendesen  kö tő
m ódban á ll, pl. Ser ne in bér Qugenb, bamit (baf§) 
bu im Sllter miffeft, tanulj ifjú  korodban, hogy 
vénségedre tudj.

Ha fő- és mellékmondatnak ugyanazon alanya 
van, a czélhatározó mondat rövidíthető; elmarad t, i. 
a kötőszó és az alany, az állítmány pedig um ju 
(néha csak ju-val) álló főnévi igenévvé lesz, pl. Serne 
in bér Qugenb, urn im Sitter ju miffen.



у) A m egengedő mondat.
A megengedő mondat ellentétes okot tartalmaz.

A kérdés melyre a megengedő mondat felel, tuarum 
szó valamely ellentetet jelölő határozó szóval, pl. 
tuarum bod) ? tuarum bennodj ? miért mégis ? és hasonlók. 
Kapcsolása a következő szókkal történhetik: obtuof|l, 
objdjon, obgleid), objtuar, tuenn aud), tuenn gleitf), menu 
jd)on, habár, hamindjárt, ámbár, jóllehet; tute tuoí)l, 
trogbem bajé, daczára hogy, ungeachtet bajé, nem tekintve, 
hogy; azonkívül a vonatkozó névmások és határozó 
szók aud) szóval kapcsolatban, pl. mer aud), tuo audj 
stb. Dbmoí)í bie Arbeit ermübet, gemährt fie uné '  
bod) greube, hamindjárt fáraszt is a munka, örömet 
mégis szerez.

Rövidítésük, ba alanyuk egyszersmind a főmondat 
alanya, lígy történik, hogy az alany elmarad, az ige 
pedig a megfelelő melléknévi igenévvé lesz: a kötőszó 
igen gyakran megmarad, van azonban eset, hogy ez 
is elmarad: pl. Dbtuol)l unjer $>orf Remiid) fíein ijt, 
fjat eé bőd) ®d)UÍe unb Äirdje (obtuol)! jiemlid) fletu, 
fiat unjer ®orf bőd) ©d)uíe unb ft'ircfje), ámbár a mi 
falnunk elég kicsiny, mégis van neki iskolája és temploma.

Az ob vagy tuenn szók elhagyásakor, a megengedő 
mellékmondat kérdő mondat szórendjét kapja, pl. 
Grmiibet uné aud) bie Arbeit, getuäfjrt fie uné bod) jjreube.

S) A fe lté te le s  mondat.
A feltételes mondat a főmondat cselekvésének 

lehetséges (feltételes) okát tartalmazza. A kérdés, 
melyre felel: ín tueíd)em jfaŰe ? mily esetben ? Kap
csolása tuenn, ha, falié, ha, im ffatle — bajé, abban az 
esetben, hogy-, szókkal történik. A főmondatban igen 
gyakran jo, akkor utal a mellékmondatra.

Megjegyzendő, hogy a lehetséges feltételt a kötő
mód folyamatos múltjával (fő- és mellékmondatban); 
a lehetetlen feltételt a jelenre nézve a kötőmód ugyan
azon idejével, a múltra nézve a kötőmód végzett múlt
jával fejezzük ki. A feltételes mondat főm ondatá
nak állítmánya (a lehetséges és lehetetlen feltételi! 
esetben) a kötőmód azon körülírt alakjába tehető, 
melyet feltételes módjának mondottunk, pl. 2 ö e n n  
bu ©uteé t f ju f t ,  luirft bu glüdíid) fein, ha jót teszel, 
boldog léssz. S ö e n n  a l l e  ü!Jtenfd)en gut m ä r e n ,  jo 
bebürfte man feiner S trafe ,  ha minden ember jó  volna, 
«с.-л kellene büntetés.
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A tuenti kötőszó igen gyakran elmarad, ilyenkor 
a feltételes mondat kérdő' főmondat szórendjét kapja, 
pl. (£§ íiefje fid) alle§ trefflid) fd)lid)ten, íönnte 
man bie ©adje jmeimal öerridften, mindent pompásan el 
lehetne intézni, ka egy dolgot kétszer lehetne elintézni.

A feltételes mondatok rövidítése [ha alanyuk 
ugyanaz, mint a tőmondaté,] úgy történik, hogy el
hagyván a kötőszót és az alanyt, az állítmányt a 
megfelelő melléknévi igenévvé változtatjuk át. pl. 
Sllljuftraff gekannt, jerfpringt bér Sogen (SBenn bér 
Sogen aűjuftraff gekannt toirb, jerfpringt er), ha az 
ijjat nagyon megfeszítik, eltörik.

V. FEJEZET.

A jelző mondat.
82. §. A jelző mondat valamely (főnévi vagy 

melléknévi) jelzőt helyettesít és úgy mint az, e kér
désre felel: tra§ für ein ? milyen '{

Kapcsolása baf§, hogy; ob, vájjon; a vonatkozó 
névmások, (de mer és ma§ csak a legritkább esetek
ben) és vonatkozó határozó szók segítségével történik.

A vonatkozó névmás avval a főnévvel, melyre 
vonatkozik, nem ben és szám ban megegyezik; mily 
esetbe teendő, attól függ, mily mondatrésze a mellék- 
mondatnak. Minthogy a jelző mondatokat legtöbbször 
a vonatkozó névmásokkal kapcsoljuk, vonatkozó mon
datoknak is nevezzük, pl. Sie Hoffnung, baf§ mir 
un§ mteberfe^en, ftürít un§ beim 2lbfd)iebe, az a 
remény, hogy újra látjuk egymást, erőt nyújt a válás
kor. Sie 9íatur ift ein Sud), ba§ über aílle íjrreid) ift, 
a természet könyv, a mely mindenhol tanulságos.

Az átalakítás jelzővé lehetséges, ha a mellék- 
mondat nem nagyon hosszú, pl. Sie üftatur ift ein 
überall íelpreidjeé Sud).

A baf§ kötőszóval álló jelző mondat rövidíthető, 
ha alanya a főmondatban is előfordul; kötőszava és 
alanya elmarad, állítmánya pedig ju*val álló iníini- 
tivussá változik, pl. Sie Hoffnung un§ mieberjufeíjen 
ftürít un§ beim 2lbjd)iebe.

A vonatkozó névmással kapcsolt jelző mondat 
eginkább akkor rövidíthető, ha ragozott állítmánya 
fein valamely alakja, vagy ha szenvedő szerkezetű; 
mindkét esetben a kapcsoló szó és a segédige elmarad
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s a mi így megmarad, a meghatározott szónak értel
mezője lesz. pl. 6 in ígérj, meícE)e§ ücm (Sbeímutf) 
bemofjnt mirb, ift burd) fid) feíbft belohnt (Sin ígérj 
Don Sbelmutí) be№of)nt, ift . . .) oly szív, melyben 
nemes érzelmek laknak, önmagát jutalmazza.

VI. FEJEZET.

Az összetett mondat szórendje. (SSot'tfoíije 
int pinmmcnflcic^tcn Sa^c.)

83. §. A mellérendelt mondatok szórendje épen 
olyan, mint az egyszerű bővített mondatoké. Meg
jegyeztük, hogy vannak oly kötőszók, melyek után 
fordított a szórend és olyanok, melyekre majd egyenes, 
majd fordított szórend következik.

A kapcsoló szó rendesen a második főmondat 
első helyén áll; vannak azonban olyanok is, melyek 
nem a mondat élén is állhatnak, ilyenek : bőd), ba* 
gegen, alfo, üieímel)r, nämlid) stb.

Említettük а 73. §-ban, a m ellékm ondat szó
rendjét ; az ott mondottak kiegészítéséül csak annyit, 
hogy a kapcsoló szó mindig az első szó a mellék- 
mondatban, kivéve ha praepositiótól függ, mely eset
ben a praepositio áll előtte, így pl. mit meícbem . . . 
burd) ben . . . stb.

A mellékmondat részeinek rendje tehát a követ
kező : a) kötőszó, b) alany, c) 3. esetben (2. esetben), 
d) 4. esetben álló tárgy, e) határozók abban a rend
ben mint a 64. §. A) pontjában jelöltük, f) nem 
ragozott, g) ragozott része az állítmánynak.

A jelzett rendtől csak akkor tér el a mellék- 
mondat, ha kötőszavát elhagyjuk. Ekkor (kérdő, 
fe lszó lító ) főm ondat szórendjét kapja, melyről a 
64. tj-ban В) 1. alatt van szó. Mely esetben lehet 
elhagyni я kötőszót, arról az egyes mellékmondatok 
rövidítésénél szólottunk (Lásd a 76. és a 79. §§., a 
81. §. 7) és V) végén.)

A mellékmondat u tán  álló vagy részei közé 
ékelt főmondatnak mindig fordított szórendje van, 
(77. §.) mivel az elülálló mellékmondat a főmondat 
hangsúlvozott és így kiemelt részének tekintendő, 
uu4v esetben mint a 64. §. 13. 2. alatt mutattuk, a 
. . rendnek- fordítottnak kell lennie.

A l b r e c h t  J .  : Kis Német Nye lv tan . G
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VII. FEJEZET.

A többszörösen összetett mondat és a 
körmondat. (0cv mdjvfrtri) jutommcngcfeljtc 

0(11,5 Ulti) ÍUC Hcviüöc.)
84. §. Mindeddig oly összetett mondatokról volt 

szó, melyek k é t (fő- vagy egy fő- és egy mellék) 
mondatból állottak. Képezhető azonban oly összetett 
mondat is, mely három, négy és több mondatból áll. 
Ily nagyobb terjedelmű mondatot többszörösen össze
tett mondatnak nevezünk.

Ha az összetartozó, részint kötőszók nélkül, 
részint kötőszóval álló mondatok mind (bővített vagy 
összevont) főm ondatok , m o n d a tso rt (Safjreiíie) 
nyerünk, pl. SBerge befielen au§ einseinen Steinen unb 
Sanbförnern; Ströme befielen au§ öieien tropfen; 
Slugenblide madjeii Qaljre unb Diele Keine §anblungen 
ntadjen ba§ Seben, hegyek egyes kövekből és homok
szemekből állanak; folyamok sok csépiből állanak; 
pillanatok esztendőket tesznek ki és sok apró cselekvés 
az életet teszi ki.

Az együvé tartozó mondatok lehetnek azonban 
fő- és mellékmondatok is; lehet: 1. hogy a két vagy 
több mellékmondat mind a főmondattól függ; ez 
esetben a mellékmondatok egymás mellé rendelt 
mondatok lesznek; 2. lehet, hogy a mellékmondatok 
egyike vagy mindannyia nem a főmondattól, hanem 
a mellékmondat egyikétől függ, ez esetben a mellék- 
mondatok alárendelt viszonyban állanak ahhoz és 
ezeket másod-, (harmad-, negyedfokií) mellékmonda
toknak mondjuk.

Pl. 1. Scitbem bu genefen bift, f>aft bu beiuen früheren 
grofjfinn toiebergefunben, bér und allen oft froíje Stunben 
bereitet í)at. Mióta meggyógyultál, megjött megint előbbi 
)o kedved, mely mindannyiunknak sokszor vidám 
órákat szerzett.

2. 28er oerlangt, baf§ man ,il)n feine§ 9íeid)tí)um3 
toegen öereíjre, bér fönnte aud) nerlangen, baf§ man einen 
SSerg öerebre, bér ©olb in fid) birgt, a ki követeli, hogy 
az ember gazdagságáért tisztelje, azt is követelhetné, 
hogy az ember egy hegyet tiszteljen, melyben arany van.

többszörösen összetett mondatnak van olyan 
* ajtaja is, mely két részre oszlik, melynek főgon- 

o ata kettősponttal (:) elválasztva a második részben
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áll, mig az első rész az olvasót függőban tartja, 
előkészíti a főgondolatra: ily mondategészet kör
mondatnak (fertőbe) nevezünk. A körmondat első 
részét előszaknak (3?orberíafe), második részét utószak
nak (iJladpafe) nevezzük; mindkettő rendesen több 
mellérendelt mondatból á ll; a körmondat egyes 
részeit tagjainak (©lieber bér ißeriobe) nevezzük, e 
tagokat egymástól pontosvesszővel választjuk el, pl. 
Qcfe lebe unb weife nidjt ttie lang; icfe fterbe unb weife 
nicfjt wann; id) faferc unb Weife nicfet wofein: micfe 
wunbert, baf3 icfe fröfelicfe bin, élek és nem tudom meddig; 
meghalok és nem tudok mikor; járok-kelek és nem 
tudom hová: csodálkozom, hogy '•<ókedvű tudok lenni.
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