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A' magfar ^yelv' általános tannyelvvé

váltával mind inkább érezhe|;, lett oUy

mnnkának szüksége, melly magát e' tanulási

közeget alaposan 's egyszersmind a' t|ido-

mány'jelen fokához mérten terjeszsze elo.

Az academia, sok oldalról nyilvánuk óhajtá-

sokhoz képest is, hivatva érezte magát egy

illy munka' eloállitására ; *'» noha? ez, nyel-

vünk' ismeretériek jelen szakában , távolról

sem lehetett vég szava a' nyelvkérdések' me-

zején: jobbnak hitte egy, habár csak aránylag

. . x
w *
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a' czélnak megfelelhet, munkát adni, melly

. nyelvünk' rendszere' felfogására , számos ké-

tes pontok' eligazítására, 's biztosb és gyü-

mölcsözbb haladásra már most nyújtson

segédkezet; mint azon idt várni be, mikor

tökéletesbet nyújthatand kétség kiviíl , de a'

nélkül, hogy e' tökéletesbüléshez ez úton

a' maga részérl is hozzá járult volna. Ezért,

's mivel különösen csak e^^y teljes szótár'

nyelvtani kidolgozása , tehát a' nyelv' min-

den elemei' egyes és összehasonlító tárgya-

lása után adhatni azt , mit a' nemzet egy

academiától várhat: a' magyar tudós társa-

ság a' jelen munkával továb][)i lépteit meg-

elzni 's megkötni egyáltaljában nem kivánta.

Az elkészítés' módját illetleg megemlí-

* íendnek találtatott , hogy a' betütan és szó-

mértan' kidolgozásával a' n> elvtudományi

osztály CzuczoR Gergely , a' beszédrészeké-

vel Nagy János , a' szóalkotáséval külön

CzuczoR, Fábián Gábor, Jászay Pál és Vö-

rösmarty MmÁLY rendes tagjait bízta meg,

kik közöl csak Jászay Pál nem járhatott el

,
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azon idbeli bokros elfoglaltatásai miatt,

niegbizatásában. 'S miután a' nevezett ta- ví

gok' munkálkodásai köztük bvebb meghá-

nyatás végett köröztek, a' nyelvtudományi"*

osztálynak egy hónapig tartott mindennapi

üléseiben e' dolgosatok' alapján szorosan meg

lnek a' nyelvtan' minden részletei vitatva

;

's e' lelkismeretes munkálkodás' eredménye

a' jelen nyelvtan, mellyet az academia, XVJ.

nagy gylésében,magáénak fogadott; 's ezen-

nel úgy terjeszt el, mint a' melly, mind azon

hiányokkal bár , miket egyesületi munkák

soha el nem kerülhettek , nyelvünk' helyesb

ismeretét elmozdítani bizonyosan fogja.

*

Hogy az 1843-ban megjelent Szókötés

némelly szükségeseknek itélt változtatások-

kal a' jelen munka' harmadik részébe bévé-
*

tetett, természetesnek fog találtatni : miután

ezt illetleg a' t^rgy' állása az óta lényegesen

nem változott. ^^

Es itt is, és üjra, mint mindenkor, ki-

mondja az^cademia : Gyzzön a' mi jobb.



VI ELSZÓ.

Orönimel elvárainak tehát az ért<)k' észrevé-

lelei, 's újabb kiadások' alkalmával, a' meny-
nyiben meggyzk lesznek, mindenkor te-

kintetbe fognak vétetni.

Költ Pesten y a^ m» tudós társaság'' kis

Sí' i/ülésében , nov, 3. \ 840.

/>. Schedel Ferencz s, k.

titoknok.
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ELS RÉSZ.

BETÜTAN.
^- „ -

A' betütan a'magyar nyelv' elemeit, azaz: a'

betket, azoknak szótaggá alakulása' és helyes-

írása' szabályait adja el.

1. §.

A' BETK' SZÁMA.

A' magyar nyelvben negyven Ónálló külön hang

vagyon, mellyek következ betkkel jelelvék: ^

a,^á, b, cs, ez, d, ds, e, é, é^ f, g, gy,

h, 1, í, j, k, 1, ly, m, n, ny, o, ó, ö, d, p,

r , s , sz , t , ty , u , , ü , , v , a , zs.

Megjegyeztetik: 1) Idegen szókl^an és nevek-

ben megtartatnak

:

"

.^

ae=e , mint; Caesar. -

c=cz V. k, mint: Cicero, catholicus.

ch=k ,, rhronica.



1. §. a' betk' száma.

oe=e, mint: oeconoraia.

ph=^f „ philosophia.

q=k „ quietantia.

w=v ,, Walter Scott.
*

* *

x=ksz „ Xerxes.

y=iv.j„ physica , York.

Némelly magyar tulajdon nevekben pedig liia

is elfordulnak;

aa=a
, p. o (ilaa] (Gál).

ch=cs ,, Zicbi (Zicsí), Széchenyi (Szécsenyi).

ew= ,, DessewíFy (Dea^sfi).

eo=6 ,, Georch (Görcs).

gh=g „ Balogh (Balog).

oo^=:ó „ Soos (Sós).

th=t „ Réthy (Réti), Németh (iVémet), Tóth (Tót).

vv=v ,, Wargha (Varga).

y=i „ Fa'y (Fái), Laky (Laki).

2) X hang hallatszik ugyan néinelly szavaink-

ban , mellyeknek gyöke k v. g betvel végzdik ,
*

ba t. i. s2-szel kezddd rag vagy képz járul boz-

zájok
, p. o. íiyug-szih , harag-szik , beteg-szik , tö-

rekszik , cselek-szik stb , de minthogy gyök- és

tszókban nem fordul el, a' bette^< sorába nem
számíttatik.

3) A' dz nem egy, hanem két külön betií,

mert a' kimondásban mindig hosszú szötagot alkot,

p. o. mad-za^ , bod-za , ed-z
^ Ji-ad-zik, lop-ód-zik,

vakar-ód-zik ^ takar-ód-zik , level-ed-zik stb.

4) A' ds habár igen kevés, idegen alakúnak

látszó 's hihetleg kölcsönzött szókban találtatik
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is, mindazáltal üiiállö ej^yliaiif^ot alkot, dsüla

,

fi/ídsa , handsa , /taudsár , látidsa^ dsindsa.

b\ A' rövid a lényeí^escn különbözik a' hosszú

«-tól , mert felcserélve, a' szó' értelmét vagy el-

torzítja, vagy másra változtatja, p. o. hapa, kápa;

har , Ixár ; tar ^, tár; tag ^ tág; mar ^ már ; var,

vár; csak néhány szóban használtatik tájdivatilag

közösen, \). o. árpa , árpa; nyár, nyár; láng,

láng ; hova , hová.

6) Rövid € kétféle van: nyilt, p. o. vezet,

szeret ; é& ^Árt vagyis közép, p. o. tészélt , leszek.

Hogy ezek nyelvünkben külön hangok , tehát be-

tk is, kitetszik onnan, mert felcserélve a' szó'

értelmét gyakran megváltoztatják, p o. e' szóban:

mentek többféle értelem lappang , és csak az e

hangzónak helyes kiejtése által megkülönböztet-

het: menték (itis); métitek (iverunt); menték (im-

munem reddo); mentek (immimes). Azért a' zárt e

betilt (n^elly némelly régibb nyelvtanítóknál két

ponttal: Siratott) egy ponttal különböztessük meg,

de csak nyelvtanban és szótárban, és még néhány

olly szókban, mellyek azon megkülönböztetés nél-^

kül több értelmek, példáiíl a' mondottakon ki-

vl : vesz {\)erit), vész (accipit, emit); szeg (scindii),

szég{c\ii\us); vetettem (ieci), vétettem v. vétettem

(emendum curavi), rététiem (peccavi).

Hol kelljen nyilt e, hol zárt é hangot ejteni,

szabályokúi szolgáljanak e' következendk:

a) Egyes szókban, mellyek a' tájszólás sze-

rint hol ö-vel , hol é-vv\ változtatva ejtetnek ki,
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mindenütt közép á használható, p. o. föl^fél; sör,

sér ; böcs^ becs; vörös, verés; szöm^ szem; körtyér,

kenyér; embör , ember; köll, kéli ; vödör ^ védér ;

fönn , fenn ; pör ,
pér ; mög , még; röttenetös, ret-

tenetes ; szöglet, szeglet; csönd, csend; Szöged,

Szeged stb.

Továbbá zárt é van még némelly e hangzón

végzódó egytagú szókban, u. m. é (kérdó, p. o.

hallod-é? nem: hallod-é), lé, né, sé , té ; nyilt e

ebben x de.

b) Ragozásoknál még határozottabb szabályo-

kat adhatni, mennyiben mind azon felhangu ra-

gok , mellyekben al hangú ragozáskor a foglaltatik,

kivétel nélkül 's állandóan nyilt e, mellyekben

pedig o van , zárt é hanggal birnak , u. m.

# a) Igeragoknál : lak , alak , asz , ?tak , anak

,

am (foglaló-módban), tam, ottam (cselekv rago-

^^zásban), aitam (szenved ragozásban), and, a?ii, na,

ra, at^ tat, al hangú ragoknak mindenütt állandóul

nyilt e betvel felelnek meg a' felhangu ragok p.

o. nézlek (mert=láílak) , vesztelek {mert=foszta-

lak), néztelek, nézesz, vesztesz, fiézuek, vesztenek,

nézzem, veszszem, néztem, vesztettem ^ eresztettem

{cselekv), vesztettem, eresztettem (szenveá), né-

zend , veszend ^ vesztem, nézne, vesztene, nézve,

vesztve, ?iézet stb. Ellenben : ok, om, od, tok, átok,

ótok, ott, atom, ol, atol sib ragoknak mindig:

ék, ém, éd, ték, etek, étek, étt , etem, él, etél

stb ragok felelnek meg p. o. nézek , veszték (mert
>-jr-
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=látok, fosztok), nézem, vesztém, nézed, vesztéd,

nézték, vesztétek; tQ\éihhk néztetek, vesztettetek,

nézett, vesztett, ítézeudék, fiézefidém, fiézetém,

vesztetem , nézetéi, vesztetél, esel stb , de a'melly

zárt é közvetlenül az ö, ü hangzóval biró szótagok

után mindenütt^ö-vé változik, p. o. örülök, rölök,

rölöm , Sröltök , örültök, áe nem röltetök, rö-
lendök , hanem röltetek , rölendék , mert a' köz-

vetlen eltte álló szótagban nem ö van.

§) A',névragozásöknál is hol állandóan a van

az alhangu ragokban , felhangulag mindig nyilt e

használtatik; illy ragok : ;ía^^ ba, ban, ra , aim,

aid ^Xh , te\\'Atnek , be, ben, rc> eim , c/í/ stb, p.o.

kertnek, kertbe, kertben, kertre , kérteim, kér-

teid, hoLpedig állandóan o van, ott zárt é alkal-

mazandó, tehát: on , hoz ragoknak, éfi, Aí^z felel-

nek meg, p.o. kertén, kerthez; föntebb (a pont

alatt) az ö, ü hangzókról tett megjegyzés ide is

tartozván, p. o. trhöz, tzhöz, tzön, áe tré-

hez (nem tréhez), tüzemhez, tüzemén.

y) Ha az alhangu ragokban majd a majd o

fordtil el, akkor az azoknak megfelel felhangu

ragok majd nyilt, majd zárt é hangot vesznek fel.

Hlyének az am, vagy om ; ad, vagy od ; átok,

vagy ótok személyragok; továbbá az ak, vagy ok,

többes, és «/ vagy ot tárgyeseti ragok, mellyek

mindenkor a többes szám' alanyeseténck hangzó-

jához alkalmazkodnak. — Részletes gzabályok a'

szóragozás' általános elveiben adatnak.
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2. §.

A' BETK' FELOSZTÁSA.
^3íl

A' betk hangzók és mássalhangzók.

I. A' hangzók (összesen 15):

a) Vastagok, vagyis alhanguak : a, á,o, ó, u» ú.

b) Vékonyak vagyis felhangnak : e , é ^ ö,
» ,. if

o , u , u,

c) Középhangnak vagyis élesek : é, i, i.

Ezen különböztetésnél fogva a' szók is vagy

al- vagy felhangnak, mert a' magyar hangrend sze-

rint ngyanazon szóban al- és felhangzók meg nem

férnek ; a' felhangu é bett kivéve , melly mind a'

két osztályban elfordul habár csak igen ritkán is,

1^. o^ leány f hérntjó , pelyva, hérétva, gyertya,

hervad. A' mondott hangrend szerint, midón mély

és magas hangzó vegyest fordul eló ugyanazon

szóban, mindig a' végszótagbeli hangzó határoz p.

o. gyertya, hervad alhangu szók. Ha pedig mély

vagy magas hangzóval a' középhangu é vagy /jön

össze , mindig a' mély, vagy magas hangzó határoz

p. o. maradék , tartalék , kocsi alhanguak ; csibe,

czipó 3 illedék felhangüak. A' fó szabály alól kivé-

tetnek az összetett szók, p. o. karperecz , szök-

kút, háztet, ezekben és az idegen szókban az

utolsó szótag határozza meg a' rag' hangzóját.

Az ósi magyar nyelv, némelly nyelvemlékeink

szerint , nenii követte mindenben a' mostani hang-
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rend' szabályait ,'hanem a' ragok' eredeti hangjait

ragozásban is megtartotta, mi niaiglan megtartatik

némelly vidékek' szújárásaiban, p. o. trombitá-vel,

sip-vel , 7terczeg-/iál, püspöh-nál , Nijitrá-re^ vásár-

re stb. EgJ'ébiránt ama' hangrendi f szabályt min-

den ragozásnál szorosan szem eldtt kell tartani, és

a' ragokáf;^' tszhoz-^a' szerint illeszteni; mi a'

ragozásnál bvebben fog eladatni.

Minden hangz ismét vagy rövid vagy hosszú.

j\' rövidek* vagy pontatlanok: a^ e, o, u, vagy

egy ponttai jelelvék : é, t\ vagy két ponttal : ö, ü;

a* hosszúk e^y vonással, mint : a, e, f, o, ú, vagy

kettvel, mint: o, i7.

ií^ hangzók mindig szabatosan ejtessenek ki

a' beszédben , különös ügyelettel azokra , mellyek

között nagyobb hangbeli rokonság vagyon, "^p. o.

tíZ , tz, bír\ bér ^ szór, szr, szr; míg, még;

verték, vertek; vesZf vész, vész stb.

' II. A' mássalhangzók (összesen 25):

1. Egyszerek és összetetté^. Emezek : cs^ cZy

ds, gy, hj, mj, ty, sz, zs, mellyek sz|nte mind ere-

deti egyszer hangok*jelelésére használtatnak, p. o;

kövecs, récze, dsida, nagy, pöhöly, bálvány, korty,

ravasz , rozs. A' dz , mint fenébb érintettük, két

hangot jelent, miért is hosszúvá teszi az eltte álló

szótagot (1. Szómértan)
, p. o.fiad-ztk, kéred-zik,

bod-za , mad-zag. Ehhez hasonlók a* ^$ , dj , Ij

,

nj, tj is, mert ezek szinte csak esetileg a' hangok'

összí'jövetelébl erednek, 's hosszúvá teszik az el-

&7A\t\\^otjY.ií. követség, adjon, alja, fonja, falatja.
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A' többi mássalhangzók egyszerek.

Hol az összetett betiík eredetiképen magában

az egyes szóban már kettztetve hallatnak: csak

az els(5 iratik kétszer : faggyú (nem fagygyií), 2%
(nem ilyly), asszony (nem aszszony) , hattyip (nem

hatytyü). Ellenben hol a' kettózt^és ragozás vagy

összetétel által támad, a rövidítésnek a' gyökér'

fentartása miatt nincs helye
, p. o. öcs-cse ., király-

lyal, tudomány-nyal, vesz-szen, nem pedi^ öccse,

királlyal stb.
'

# #

2) Félhatigzók és némák , azok eldre tett p. ó.

e-/, e-/w, e-s/ ezek hátul vetett hartgzóval ejtetnek

ki, p. o. ó-é, irá, %s-é.

A' félhangzók vagy tisztán /o/ye^ow^fl?^ mint

l, m, n, r; vag}' elegyültek , mint: ly , ny ; vagy

kemény ,'mint. f; vagy s'^iszegok , mjnt : s, sz.

A' némák :

a) Kemények : k, p , t , mint : patak.

hy Szelídek : b, d, g; mint e' szóban: dolog.

^
c) Lágyak .- fi v , p. o. vajha.

d) SziSZégÓk : Zf ZS, CSf scz.

e) Elegyültek : ds , gy , ty. , « # #
A' sziszegók között A6?me/íye56eA;.' s, sz; gyen-

gébbek: ez, cs; lágyabbak: z, zs.

A' h lehelónek is hivatik, a' v, és/ pedig

fúvónak, de ez amannál keményebb. A'/ is vala-

mivel keményebb mint a' v.

A' mássalhangzók' kiejtésére nézve megjegy-

zend :
'

'
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n^ a' kemény-4Bs szelid beti'íket szabatosan kell,

* és megkülönboztetdleg kiejteni ; felcserélni tehát,

mint a' néinetek szokták , hem szabad
, p. o. bor

,

por, hah ^ pap; tudás, dudás; Dufia , Tuna &th.

b)íJa kemény és szelid hangzók közvetlenül

állnltk egymás n^leU:>x azokat tisztán kiejteni ne-

•liéz, mint: kalapha^, adta, Igukgat ; illyenkor a'

lí^elvszo|£ás szerint a kimondásban mindig az elül

"álló haigiigzó az utolsóhoz illesakedik, illy formán:

kqjlahla, atta , Jyi^gM; de illyenek' leírásában a'

saóelemzés Jfövetendó.

3) A' besztjd' mszereinél fogva

:

9.) foghetüh : s , i^ , sz , %s.

hy^nybetúk : h , g , j.

c) ajahbetnh : b , p , f , v , m.

d) ?iyelvhetiík: d, t , 1 ,hi ,%\ '>

>^ e) torbkbht : h , 's némileg^, g is.

Jegyzet. Némellyek a' //, /-ét foíjbétvínek , az »j!

,

7i-et orrbptú'nek is tartják: #e ezwíóbbiakat tísz<a'*^iagyar

kiejtés szeril^t hibásan. ^'

»* t ''.

3. ^S.

A BETIi, FELCSERÉLÉSE.,

Igen számos szavainkban az egyes betiík vagy

tájszólás!, vagy önkényes köz szokás szerint, vagy

hangrokonság miatt felcseréltetnek. És,^p<ídig

I) A' hangzók közól

1) n, felcseréltetik o-val, mint : ^o/ffs (kakas
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helyett) , taszít (toszít helyett)>^ Némelly ^idéke- ^

)íen dü han , ha, val , fialt, ra szömödosítö ragok
*^

o-val ejtetnek , így : mmgábofi , %ázho , virággoL,

házftok , fáro, de ezek hibás kiejtések. ^

2) a,.ö «-val, mint: baglya, boglya-, bug-

lya , baba , bubal* * * ^ *

3) « e-vel, miv)^: odább {oáéhh) , afrább(sLr-

rébb), hamarább (hamarébb), továph (tovéhhj;

némelly tájszólásbati aa-val vagy ua~vaf^ mint

baatyaam (bátyám)f luancz (láhcz). « #
4) Zárt é ö-vei némelly vidékekeriíátalán, p. o.

rötte?ietös {xéttewGté^) , Szögedötiy(^zé%eáéT\) , sze-

retöm (szeretem), embör (ember).

5) e o-val csak ritkán, ha, ti. más alnangzó

van ugyanazon szóban, mint: gyertya (gyortya),

so/*a (séhk), so/*o/ (sehol), so/io/mm (sehonnai).

6) é o-val és «-vel, vf^gy a-val, mmt ifa^ék
(fázok), A»/fe'^ (hajlok) , szurdéh {s'Lxixáo\i), paréj

(paraj )7 taréj (taraj), Tidhréj (karaj), szép (szíp),

Tiényfis (kínyes), ees (ídes vagy iedes)^ Czé^léd

(Czigléd). ** ^ -^^ ^ ,.1.

7) o a-val, mint: olló (álló), olaj (alaj), asszony

(asszany), no (na).

8) ó 2^val , mint : ló (lii), túró (turiíj.

9) o, ö w, ?/-vel, mint: o(u),Ao (k), lövök

(lüvök vagy lüök).

10) 2^ 2-vel, mint: áJÉ?o(idó'), ügyeksziem {igyek-

szem) ; V. o-vel : szcs (szócs), sr (süró).

11) M v-ve\, mint: szaru (szarv), daru (darv),
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/íflrmw^hamv) ; Ó'Wslíi savanyú (sa.\anyó) ^ koszoró

fkoszoruj. > *

. • Ezenj^áltoztálások által sok alhangu szavaiiik-

bfVelHangii^k valfiak, és viszont, iniiit: rekettye

(rako^íya) f%«rsa (v-erse), galagonya (gelegenye),

csu^ (csücs)^ Aj^cs^ft* (csücske)
, gombocz (göm-

^hiScz) ^Mi'^ikkan [t\y^k^í0
, Aör«/' (kever), karmol

/ %k6Tmü\^. tipeg topog ^ döbög jloiog, esetten csat-

tan, J^eg" lob&g stb. Ezen ^ik'ényés felcserélést

r,(pszint bniuin' gyam'tlílltni, hogy az ei*tedéti osi ma-

^ar irásbaij a' többi keleti nyelvek' hasonlatossá-

gára egyedül n^^ssalhangzökat írl\(|ittak 's. a' hang-

zókat csak olvasás és l^iejtés kOct hasznáfták;

résziii%pedíg oijnan ,* inert az illy féle szavaink ha

klijtjiböznek is i#mileg, de valamint Kiejtésre, iigy

értelemre nx^W is igenek (izei álfának egymáshoz.

\anna?k: 'fovábbá hangzók, mellyek szórago-

záskor változnak el, é6 pedjg 1) azok, mellyek a'

v(?g mássalhangzót elzik meg, mint\- bogár ^ bo-

* garat ; fdmil, fonalat ; tenén^ teKenet ; szekér,

szekéret0^zek. némeUy tájszokás szerint a' gyök-
*

szóban is röviden Iicíngzanák; .p- 0* szekér , tehén,

nehéz.. 2^ A' áfeó' végén az o "o-veí v^^zódók , mi-

dón a' harhiadik személy'* birtokragát vagy i kép-

zt veszik fel, p. o. korió , korsaja; borsó, bor-

sója ^ kend , fitetideje ; elo , eleje; tet , teteje
;'^''

erdeiX^rá), mezei (mez), ssi^saff? (Szikszó) ; az v

H n végünk,' jnint: fzaru ,\zarras ; daru ^darvas ;

tet , tetves ;^ feup'í .,
fenyves.
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II. A* mássalhangzók felcser^tetnek, és ipdiff:

1) A' rokonhangiiak, ininf: szikkmd , ^czihkaa;*

tikkad; meddig, mezzig^ meddzíg ; gpá^, jds%i

hajmó , gajmó ; perje , pernye ^ horju , h'hrnfíb-;*.

medves , nedves /. meder , néder ; lemé^ ?fe$fiez / , n

Nándor, Lándor ;*^art , márt :^£iinör , tykWr , *

gykör ; vüga, viz$ga; pai^, pni^. i" • Ü 4 *

2) MeMyek' Rangjai közt'alig van némi, vagy^. *é

nmcs semmi pdkon#^, p. o. kodtír , k^hoff^: ku-

darcz, kuvarc^; de ezek csak igen rítkán fordulj|

nak eld. * ^ -^
c

3) Künnyey^ kiejtés v. szebb Jiáligzás végett,

p. o. poshad, j^ossad; omt ^ ont ; fehér , fejér;

romt, rot{t ; ömt, önt ; hámt',%ánt 1 ötös , §fvös;

tarsoly, tass^y ; sarló, salló; taWló , tarrá, tq^o;

pariik^ pállik ; izf*ó
^ iifzzó^lAe tartpznfik az oXlty

rokonhangu szk is , mellyeknek cstK^gyil^e bi|

rendszerint ünáll értelemrnel , a' másik egysedül

nagyobb nyomatosság^ kedveért állván mellétté; '
<

p. o. tzók-mók ; c^etb-csala ; d^b-dan^fib ; filit-
*

falat^ csip-csep ; ligg-lógg ; lityeg-lötyög ^b.
* **# .^^ * ^

Jegyzet. Aion szóli*, mellyek az itt*élsorolt bet- #^

csere alá esne^ , részint mind a' két alakba» nelyesek , y *

y. o. rekettye ,' rij^ot^a; csü(^ke, tsucska ; szánddk, szátf ,/*
dok ; körmöl , karmol ; cészint különböz értelmöE szerint

használandók: /e/íÉ"^ /apo^, esetten csattfi?i, lebeg lobog;

részint pedig" mint tájszólási hibák fordulnak el: kdxbo,''.
,

tovebb, meddzig stb. *
.

*
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4. S.

betüszaporítAs és elhagyás.

•^r A' nyelvszokás szerint számos szavaink elre,

# középre^, vagy fégre tett fölösleg betk által sza-

^iporodnak, elbbi értelmök^egmaradván. így:

1} Elre jjett betk által p.o.//a, Pila; Anna,

Panna; Aníhr , Bandoj; izgat , hizgat ; uborka,

Jiuborha ; irkál , Jirhál; inpok , himpóh ; uszit

,

hnszit ; üveder
f
kveder , heveder; anya, hánya,

nyanya; alap, talap,; ámul, hámul sth.

^ Közbe tett betk által, mint : szke, szölke;

csók, csolk ; vénedik, vénhedik; göred, görhed; tu-

t^a, tohonya; gyerek^ gyei^mek ; káva, kánva

;

pázsit
,
pázsint ; izom, izrom stb.

3) Hátra tett betk által, mint: ajy, apa ; auy,

anya ; ip , ipa ; háty , bátya ; nén , méné ; hodzfa,

hodzafa ; für, fürj ; izeder , szederj; rubin , ru-

bint ; tiáf íiól; fó,fl; hangy,Kangya, hangyái ^th.

Ellenben nénfelly vidékeken líT^melly betket

szeret kibagyni a' nyelvszokás. Különös változá-.

sok alá van vetve nyelvünkben az / bet. Dunán

túl ugyanis nébol így beszélnek: indának, porának,

nyargaanak stb, indái-, porol- és nyargalnak he-

lyett. A' palcznál az a/, el sztag au, eii, a' bar-

kónál: 6, -re változik; mint: balta, elment
,
pa-

löczosan : hquta , eiiment ; barkósán : hóta , óment,

A' hienczes magyaroknál az el, oly öl szótag ie , .



5. §. BETÜSZAPORITÁS ÉS BLHjÍGYÁS. t?^ -

tto, wö-re változik, így: iement ,'gonduonah^füö-'

ment , ezek helyett: elment, gondolii|ik, felment. *

Némelly vidéken az / betií egyszeren kihagyatik,

mint: ement , eXvaewt^ föme?it , ftilment helye'tt;

másutt az / bet kihagyatván (a' dunántúl^ me-

gyékben) még az «^ldtte álló hangzó meg is nj^j-

tatik, így: eement , foment , elment, felmeant he-

lyett. Dunántúl is vannak néíhelly maradványai a'*^

barkós kiejtésnek, p. o. alma^ szalaga; palojpzosan: "

auma, szauma; barkósán és néhol Dunán túl : óma^

szórna; hienczesen: uoma , szuoma. Hasonnemii

változásoknak van kitéve az ly b^tú, p. o. bagó,

bagoly helyett; bögó, bögöly ahelyett. Így a' % betú

is néha elhagyatik : emberhe, magáho, kóhö^ ezek

helyett : emberhez , magához , kóhOz.

^ l^Jéha egész seótagok is hagyatnak el , és pe-

dig nem csak beszéd közt, hanem ft-ásban is, mit

egyébiránt csak a' nyelvszokás határoz meg

:

1) a' czímekben pl. ?iagysád (nagyságod), tens

(tekintetes), kelm^^ (kegyelmed)í *
^

2) más gyakoriabb használatú szókban is, p.o.

há (hová), bá\hitydL), eg (mégj , éhomra (éhgyo-

morra), mezítláb (mezítelenláb). ^

3) a' keresztnevekben: Boldizsár, Bódi; Lász-

ló, Lacz, Laczi ; Ferenúz ^ Feri; Erzsébet, Er-

zse ; Katalin , Kata stb.

A M. NYELV RENDSZERE
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BETÜÁTTÉtEL.

.Különös sajátsága az nyelvünknek, hogy szá-

mos sz^ayaiban s^ betket általveti , 's alakra ugyan

új szt, de ugyanazon vagyirokonértelmiít alkot.

Ez pedig nem bizonyos elvek szerint , hanem úgy

látszik csupa önkénybl szokás által történik, pél-

ááúl: bögre, göhre ; döbu, hödöft; emla, elme ; fiú

^

ifjú ; facsar, csfar, csavar ; fekete, fetelte; gya-

rapodik, gyapo^bdili ; guzsorodtk, zsugorodik ; gör,

rög ; morzsol, fssormol; viola, ibolya, ivola ; kö-

löncz , czölöfik ; kenyér , kerény ; kürt , türk ; len-

dek, lednek; katiál, kalán ; pöl^, köp; mazsola,

malozsa ; eszpáka , eszkápa ; csikmák, miicsi% ; te-

?iyér , terény ; világos , vigálos stb.

*SÍGÉDB?TK.
'•<* SS-

Ha ragozáskor a' szó' közepén vagy végén két'<

olly mássalhangzó kerúl ej^ymás mellé , mcllyeket

kimondani nehezebb : se^édhangzó Vettetik közbe,

u. m. alhangú a , o vagy felhangú e, é , ö/ a szó''

minemüségéhez képest, p. o. itig-ni , ing-a-ni; hajtok

tok , hajt-o-tok ; barát-tok , barát-o-tok ; veszt-é-

tek , kert-é-ték, nyal-a-kodik, mar-a-kodik stb.

Ha ragozás által két hangzó kefiíl egymás mel-
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f

lé: gyakran szebb hangzat végett h, ij,y|cgé(i-

beti'ík tétetnek közbe; ]).o. ló, lo-v-a; cs, csö-v-e

;

m , mü-v-el; ri, rt'-v-aszt ; fa-a, fá-j-a ; alma-a ,

almá-j-a ; epe-e , epé-J-e stb,

HANGHOSS^ÍJ^, RÖVIDÍTÉS ÉS OLVADÁS.

Rövid a e hangzón végzdd szavainknak eze|i

hangzói , midón valamelly képzt vagy ragot fel-

vesznek , többnyire meghossziilnal^ , p. o. fa , fá-
nak , fa-akffák; vára, várá-ba s^h\ kivévén ság,

ség, sssa, sze , kor, ként, kép, képen, « stb^ p. o.

durvaság, óra-kor^'^ torda-i, nosza, nesze ^s>th;

az é, ig, ért és 2^//?//4pagok elótt pedig tetszéá sze-

rint
; p. o. diófáig , diófá-ig ; oka-ért, bká-ért ; pél-

da-úl, példá-úl.

Ellenben azon egy vagy két tagu's mássalhang-

zón végzódó szókban, mellyekífek véghangzója

hosszú , ezen hangzó gyakran megrövidül , ha

hangzón kezd^dó' rag járul hozzájok
; p. o. kenyér,

kenyer-et ; levél, level-es ; ér, er-ed; kéz, kez-es

;

madár, madár-as ; bogár, bogar-as stb.

Ide tartozik a' hasonló hangok' összeolvadása

oUy esetben, mikor a' hangzón végzódó szóhoz is-

mét hangzón kezddó rag járult. Illyénkor az

utóbbi nemcsak az elbbihez alkalmaztatik, hanem
vele össze is olvad, p. o. fa-ak , fák; sima-abb

,

simább stb. '

9*
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HANG-UGRATÁS.

Nyelvünkben a' szép-hangzat f szerepet ját-

szik, *s azért, valamint egyfell a' külün hangokat

azonítja , a' hasonló hangokat összeolvasztja, és

könnyebb kiejtés végett segédbetket is vészen fel:

jigy más részrl a' fölösleges hangzókat gyorsabb

's hatályosabb kiejtés végett kiugratja, p. o./íö/ow,

hal-m-ok; félelem , félel-m-es; hurok, hur-h-ot

;

dolog, dol-g-os stb.

9. §.

helyesírás* fó elvei.

A' helyesírásnak a' magyarban két fó elve va-

gyon: ^"

T. A' gyökszókat a' szerint kell irni, mint azok

gondosabb Íróinknál 's a' jobb szókönyvekben írva

találtatnak.

11. A' származékokat és összetett szókat úgy
kell írni , hogy mind a gyök- és tszónak , mind

a' ragnak beti épségben tartassanak , nem ügyel-

vén az itt-ott eltéró kimondásra; p.o. igazság, nem
igasság ; követség, nem kövecscség ; tanitson , nem
tanicscson

; fofija , nem fonynya.
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Jegyzet. Vannak esetek , midn a' származékokban

a* gyökszók és ragok' beti változást szenvednek, p. o.

ront (romt), abba (azba), bont (bomt) , aTxal (azval) , vérré

(vérvé) stb. De mivel illy változások a' szóalkotás és ra-

gozás' szabályai szerint történnek , 1. ezeket.

TULAJDON NEVEK ÉS IDEGEN SZÓ]?:" ÍRÁSMÓDJA.

1) A' magyar nemzetségi nevek megtartják

szokott irásmdjokat
, p. o. Dessewff^, Georch,

Széchenyi , Gaal. ^ , *

2) Egészen meghonosodott idegen eredet ne-

vek és szdk magyar szók gyanánt iratnak, p. o.

Mózes, Krisztusf József, Fülöp, Ignácz, Fridrih,

Zsófia, Fruzsifia, Erzsébet , Nápoly , Párizs , püs-

pök , próba , dragonyos , financzia stb.

3) A! görög nevek és szók' leirására nem le-

vén minden görög betnek megfelel' magyar be-

tnk, ezen szabályok állanak

:

%

a) Írassanak a latin nyelvben ritkán használt

^vagy épen el nem forduló görög szók görögösen,

azaz : a' lehet legnagyobb közelítéssel a' göröghöz

illyképen

:

a* görög í; helyett é, p.o. ^iíAtog Hélios.

„ d" „ th ,, d-eaQxtcc thearchia.

„X „ k „ XEífaXaXyia kephalalgia.

„ l )5 ^ 5> ^svoTQocpia xenotrophia.

„ <T „ s „ 2'anog Samos.
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11. §.

SZÓTAGOLÁS.

1) Többtagú szóban, ha két hangzó között egy

mássalhangzó van : ez az utóbbi hangzólioz foglal-

tatik , az összetett mássalhangzók is egy betnek

vétetvén
; p. o. ha-lom, a-nya, gu-ésaly, a-tya stb.

2) Ha két vagy több mássalhangzó szorul köz-

be: csak az utolsó vitetik által
;
^.o.em-bér, kard-

ról , mad-zag, rok-ka. *

3) Az összetett betk , egy l^ang' jelei levén,

az 1) pont alatti szabály szerint mindenkor az utol-

sóhoz csatoltatnak, "p.o.a-nya, gu-zsaly ; a' hiányos

kettóztetéseknél pedig a' kihagyott bet víssza-

állíttatik , p. o. ollyan , vissza .• oly-lyan , visz-sza.

4) Midón ragozás' következtében valamelly

összetett bet kettztetik : a' végsq' az utóbbi szó-

taghoz csatoltatik^^, o. király-lyal, mulasz-szon

^

vesz-szeu stb.

5) Minden hangzó külön szótagot tevén, ha

több jön össze, akárhol megszakasztathatik a' szó;

p. o. mi-e-ink, v. mie-ink, v. mi-eink ; ti-e-i-tek, v.*

tie-itek , V. ti-eitek.

6) Az összetételekben úgy választatnak el a

szók, mint összetétettek, p. o. elered, el-ered ;
^

kardél y kard-él.



24 • I. RÉSZ. BETÜTAN.

* Jegyzet. Az imént eladott szntagolas helyesírási. De
van szótagolás, melly a' szókat elemeikre osztja fel,'s ezt

elemzési szótagolásnak nevezzük
; p. o. e* szót : eredetemet,

helyesírásilag így választjuk' el : e-rc-de-té-met ; eW^nhen

szóelemzésileg így: er-ed-et-ém-et ; óvnkodásode'rt, helyes-

írásilag: ó-va-ko^á-so-dert ; szóelemzésileg: óv-a-kod-át-

od-erf ; tanítottatok , helyesírásilag : ta-m'-tot-ta-tok ; szó-

elemzésileg : tan-tt-ott-a-tok.

12. §.

írási jelek.

Az irási jelek, mellyek szótagok' és monda-

tok' kijelelésére nagyobb érthetség' okáért hasz-

náltatnak , a' következk

:

a) A' Jtötjel V. hajjcsoló (-) oliyan összetett szó

közé tétetik, mellyekben á*- nagyobb világosság

szükségképen megkivánja az összetétel' fóbb ré-

szeinek elválasztását, p. o. szarvasmarha-tenyész-

tés. Altalán az igen hosszúra nyúló összetett szó-

kat tanácsosabb elválasztva írni. Elmulaszthatla-

núl megkívántatik azonban az -é kérdó betnél

;

p. o. hallod-é? mert ha ez közvetlenül a' szóhoz

kapcsoltatik , könnyen zavart okoz
, p. o. embere

{homo iWm^), ember-é? (an homo?) Végre kötje-

lekkel élünk a' szó' végén, midón több egymás

után álló neveknél, mellyek ugyanazon nem rag-

gal toldatnak meg, vagy ugyanazon egy szóval té-

tetnek össze , rövidség* okáért ugyanazon ragot

vagy összetételi szót csak az utolsó névhez kap-
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csoljuk
, p. o. javai-, szülei' és barátaitól elvák

;

köuyv-f kép- és levéltár ; ásvány-, füvésZ' és ál-

lattant ír.

b) A' hiányjel (
'
) kihagyott betli' vagy szótag'

helyébe tétetik: hogy, a, e\ 'sjgezek helyett:

hogyan, az, ez, és. Szorosan megkívánják pedig

a' hiányjelt a' kihagyott sajátító íieh, nah, 's a'sze-

mélyragos nevek' rövidített tárgyesete
; p. o. ház'

ura ; ne hagyd magacC; ezek helyett : háznak ura,

ne hagyd magadat. Ezek: engem, téged, hiányjel

nélkül is iratnak.

Jegyzet. A' hiányjelt a' névelnél 's a' kihagyott nek,

nak helyett sokan el is hagyják. A' névelnél e' kihagyás

értelmi zavart nem okoz, 's azon ok által is mentetik, hogy
a' nével eredetileg a volt. De miután bi/onyos , hogy
a' 2 bet késbb olly lényeges része lett a' névelnek,

hogy a' hangzók eltt ths^tán (as ember), a' mássalhang-

zók eltt pedig elváltozva tagadhatlanl megvan, mint azt

csaknem országszerte hangoztatni szokták, p. o. a' kq, a'

nép, a' rom , mintha mondanók : ak-k , an-tiép , ar-rom ;

st ugyanezen szók né^elly tájakon így is ejtetnek : uz

k, az nép, az rom ; de továbbá e' nével ugyanezen alak-

ban mint mutató névmás használtatván , a' 2 , összetétel-

és ragozáskor, szinte a' következ mássalhangzóhoz ha-

sonulva állandóan megtartatik, p. o. afféle (az féle), annak
(áznak) stb : a' hiányjel' kihagyása , mint irási követke-

zetlenségre vezet 's a' szótagmértéket megzavaró, hely-

telennek mutatkozik.

Még kevesbbé javaiható a' második nem kihagyás.

Mert ha ez : háznak ura, ház ura, hiányjel nélkül is egy-

iránt érthet ; ha való is , hogy e' hiányjel a' beszélnél

's a' hallgatóra nézve elvesz; de másfélül tagadhatatlan,

hogy hosszabb beszédben az illy kihagyás az érthetség'
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mgy rövidség' kárával történik, 's mivel a' hiányjel nem

beszéd-, hanem Írásjel, 's mivel, mig a' beszéd elhangzik,

az írás szolgál maradandó alapiíl, mcllyhez tnagunkat két-

ség' esetében tartani kell, és lehet: ezen gazdálkodást az

érthetség' rovására el nem fogadhatni.

E' kihagyájjLtehát tulajdopképen nem is gazdálkodás,

mert feltevén hogy józan iró mindenek eltt érthet akar

lenni, az a' hiányjel helyett, valamint a' beszél, a' uak-,

nek-et kénjeiéin kitenni, mi azon kivl hogy nem igen

kellemes hang, 's nyelvünkben különben is elég bven
elfordiil, de id és tér' tekintetében a' hiányjelhez mérve
gazdasí^osnak épen nem tekintethetik, mint szinte nem
volna gazdálkodás ha e' helyett: az erd- mez- berekrl

a' kötjel' kihagyásával akarnánk gazdálkodni, ollyképen,

hogy irnók : erdrl, berekrl, mezrl, tehát két kötjel

helyett a' kétszer ismételt rl ragot.

Figyelembe veend még hogy a' hiányjel' megtartása-

vagy elvetésétl igen sokat függ a' mondatok' kerekded-

sége, kellem^és szabatos rövidsége vagy szétterjeng

pongyolasága , valamint a' kötíer felvételével a' ragok

helyett , mint igen hamar terjedt újítással , mondataink'

alakja szemlátomást kedvezleg megváltozott. Vélemé-

nyünk szerint tehát a' hiányjel' kihagyása visszalépés, 's

mintegy visszautasítás a' beszéd' pongyolaságához.

Nyelvtanban minden kicsiség figyelmet érdemel, ki-

vált ha az az egész nyelvben szétágazik. Az illy kicsiség

észrevétlen bár , de lényeges befolyással van az írói be-

széd' alakítására. Azért tartatott szükségesnek az okokat

e' kicsiségnél is bvebben eladni, hogy ha utóbb az ösz-

gzcs irodalom a' hiányjelek' kihagyására menne át, az

'legalább minden ellenokok' méltatásával 's ne pusBta di-

vatból történjék meg.

c) Vessz vagy vonal(,) használtatik a' kisebb

mognyugvásnál vagyis több mondatok' folyamában

olly egyt's mondatok- és szóknál, líieilyek egymás-
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hoz szorosan nem tartozók; p. o*faluk, városoW,

vidékek szenvednek gyakran az áradások miatt.

Vesszt teszünk akkor is, ha egyij^ mondás a' má-

siknak fnevét irja köri , vagy igéje' bizonyos

határozatát adja el, vagy fnevénej^. valamit tulaj-

donít; nem különben a' magyarázó, korlátozó, ki-

vev és kizáró, a' folytató, következ és összefog-

laló mondatok eltt, p. o. vettem az ajándékot,

melhjet küldöttel. Továbbá a' mondatok' együvé

sorozásakor azoknak hasonnemii részeit u. ín. ala-

nyait, állítmányait, jelz neveit, tárgyait stb vesz-

szvel különböztetjük meg; p. o. Afidort , a' köl-

tt, a' hat gyermeknek atyját, a' köz tisztelet

férfiút , néhány nap eltt , saját házánál yltözel a'

fótatiodához , családjátiak kimondhatiatlan fájdal-

mára, trrel átdöfték. De ha a' mondatok és, 's,

vagy, mind— mind korzókkal kapcsolvák: elhagy-

juk a' vesszt, 's csak akkor teszszük ki, ha új

mondat következik. '
'

d) Potitos vessz v. po?itvonal (',) a' vesszénél

hosszabb nyugvást, szünetet jelent. Illy jel tététik

tehát a' feltev , szétválasztó, hasonlító , okmutató,

ellenkez és következ mondatok' el- és utórészei

közé
, p. o. teste szép ; de sokkal szebb lelke. Ha

több elmondat egy utóval , vagy egy elmondat
löbb utóval van összekötve : az egyes el- v. utó-

mondatokat pontos vesszvel választjuk el
; p. o.

e' föld valóban szép ; sokat foglal magában, mi
bennünket gyönyörködtethet ; de még sem mara-
dandó lalihelyiink. Végre a' felosztásokban, ha min-
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denik fó- vagy alrészt külön is eldadjuk , az azon

rend részek közé pontos vesszt teszünk
; p. o.

a becsületes ember a) fiem fetihéjazó ; b)nem ismer

önhasznot / c) ?iem szü/iik meg rejtekben is jót

tenni; d) máspk' hibáit nem kürtöli^ st inkább

födözgeti.

e) A' ketts pont v. két pont (:) valamivel

hosszabb szünetet jelent mint a' pontos vessz.

Használtatik a' körmondatok' el- és utórésze kö-

tp zött; p. o. valamint az arany az érezek közt leg-

nemesebb : úgy az ember az állatok közt legfbb

helyett áll; vagy: ?iem az arany vesztegeti meg az

embereket ; ártatlan az olly nemzet' kezében^ meXly-

nél egyszerség uralkodik .- de veszedelmessé lesz,

mihelyt becsét az ál örömek fölötte nagyra eme-

lik. Továbbá a' magyarázó vagy idéz mondatok

után , p. o. di földnek öt résm van, u. m. : Európa,

,^ Ázsia stb.

f) Powíoí(.) Írunk a' beszéd' végén, tehát mind
az egyetemes , mind az alrend és azonrendií ité-

.^. letek után
, p. o. E" föld az eszes lények' munkás-

ságának téré. Az eszes lények?iek örök rettdeltetése

van. Ki tehát örök rendeltetésére eljutni vágy;

éljen e földön örök rendeltetéséhez vezet eszkö-

zökkel. Pontot teszünk a' rövid, kielégít, bár e^y

szóból álló felelet után is, ha általa a' felelet tel-

jesen meghatároztatik
; p. o. eljártál dolgodban?

Igen. A' pont kurtítások' jelelésére is használtatik

így: p. o. (példának okáért); a. m. (annyi mint);

stb (és a' többi); v. (vagy).



13. $. NAGY KEZDBETK. W 29

g) Idézó jel („— ") vagy (,— *) használtatik

az idézett szók vagy mondatok' megkülönbözteté-

sére. ^
h) Nyg- V. figyelemjel (—) tetetik , ha az ol-

vasó' figyelmét felébreszteni akarj^, vagy vala-

mit a' beszédben elhallgatván, ennek kitalálását az

olvasóra bizzuk.

i) Zárjellel ( ) a' beszédhez mellékesen vagy

közbevetleg tartozókat különböztetjük.

k) Kérdjel (?) kérdó szó vagy moncmt után

tétetik.

1) Felkiáltást jel(\) az índulatszók vagy indu-

latos mondatok után tétetik.

13. §.

NAGY KfezDBETÜK.

Nagy bet használtatik

:

1) Beszéd és verssor' elején. *^'

2) Pont után.

3) Ketts pont után is, ha valamelly idegen

mondat hozatik föl.

4) Minden szorosan vett tulajdonneveknél; p.

O.Magyarország, Nagyvárad , Duna, Zemplén,

Csepel, Mátra, Lajos stb. Mikor ellenben a' tu-

lajdon név melléknév gyanánt használtatik, vagy

belle melléknév képeztetik, ez kis betiível kez-

dessék; p. o. pesti lakos, dunai hal , taci^*-:si szel-

lem. De a' nemzetségi vagy családi elónevek nagy
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betvel Írassanak, hogy így a' családnév más hely-

névtl megkülönböztessék, p. o. Széki gróf Teleki,

Felsóbüki Nagij Pál stb.

A' megszólítás' egyes szavai is , akár rendes

czímek, akár Önkényes tiszteletadások ; ügy köny-

vek' idézett czimeiis nagybetvel kezdetnek
; p. o.

Felséges Úr! Érdemes Férfiú! Tekintetes Tábla"

biró r ! A' magyar tudós társaság' Evkötiyvei stb.

«
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MÁSODIK RÉSZ.

SZÓTAN.

A' szótan a' beszéd' részeinek a) eredetét; b)

viszonyulásaik' szabályait adja eld. Az elst a' Szó-

alkotás , ezeket a' Szóragozás tárgyalja.

f^

I. S2#KASZ

SZÓALKOTÁS.

"44. §.

BEVEZETÉS.

Mieltt a szóalkotás' értelmezését adnók, szük-

séges meghatároznunk: mi értetik a' gyök szó és

tszó alatt; mi különbség van a' rag és képz
között.

Minden értelmes vagy sejthet értelm, ele-

mezhetetlen szótag gyökszónak neveztetik.

Ahhoz tehát, hogy valamelly szó gyökszónak

M
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^ elfogadtassék, megkivántatö, hogy legalább is sejt-
*

heto értelemmel birjon, továbbá hogy értelmes

szótagokra többe elosztható ne legyen.

Tszónak neveztetik minden önálló , határo-

zott értelm szó vagy beszédrész, melly a' rago-

zásban vagy szóalkotásban alapiíl szolgál.

Tehát maga a' gyök is lehet tószó, de a' tószó

nem mindig gyök , egy gyökbl néha két , három

tószó is kerülvén. így a' hat ige, gyök- és tószó

;

^ de már nem gyök a' hatalom, hatalmaSf hatalmaz,

hanem mind megannyi toszok.

ICépznek neveztetik azon bet vagy szótag,

mellynek hozzáadásával éló vagy elavult gyökbl,

vagy tszóból önálló szó vagyis beszédrész alkot-

tatik.

Ragnak, neveztetik azon bet vagy szótag,

melly önálló szóhoz vagy beszédrészhez ragasztat-

ván, annak értelmét személy, szám, mód, idó,

hely 's egyéb kül- és belviszonyok szerint módo-

sítja; 's az így alakúit szó rendesen, vagy legalább

teljes, ragozást többé nem vehet fel.

Jegyzet. A' ragok kzött is vannak , mellyek önálló

és ragozható szót alkotván , a' képzk közé is volnának

sorozhatok. Hlyek a' személyragok és a' többes szánirag;

de mivel rendesen sem azok ezt, sem ez azokat fel nem
veszi, különben pedig a' ragozásban minden névnél ismét

új alapúi szolgálnak : a' rend 's könnyebb áttekintés vé-

gett a' ragok között hagyatnak meg. Hlyek az igékben az

idragok is.
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Szöalkotésnak nevezzük azon szabályok' üsz-

szegét , mellyek szerint több gyök- vagy tdszö*

egybefogása által egy új önálló szíí vagy beszéd-

rész képeztetik.

A' szóalkotásnak két része van : szóképzés és

összetétel.

A' szóhépzés azon szabályokat adja eló, mely-

lyek szerint avult vagy éló gyökök- és tószókból

más, hangrend szerint alakuló gyökök' hozzátétele

által új , önálló szó , vagy beszédrész alkottatik

,

mellyet származéknak nevezünk.

Az összetétel azon szabályok' összeségét adja

eló, mellyek szerint két 's több éló tszónak min-

den elváltozás nélküli egybefoglalása által más ön-

álló szó alkottatik.

A' különbség tehát a' szóképzés és összetétel

között abban áll, hogy a' képzett szóban, vagy a'

tószó vagy a' képz, vagy mind a' kettó avult, vagy

legalább hangrendi változásoknak alávetett gyök,

midón az összetételben mind a' két vagy több rész-

nek önálló és változatlanul egybefoglalt szónak kell

lennie.

A' szóképzók közé ollyak is soroztatnak, mely-

lyek változatlanul maradnak, 's a tszót meg nem
változtatják, mint kora, szer , féle , mellyek tu-

lajdonképen az összetétel' szabályait követik; de

mivel önálló képzókl szolgálnak , vagy inkább

gyakran fordulnak eló , rövidség 's biztosabb uta-

sítás' okáért itt is eladatnak.

a' m. nyelv' rendszere. 3
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15. S.

SZÓALKOTÁS' ÁLTALÁNOS ELVEL

Szóképzéskor vagy a'tdszóvagy a'kcpzd vagy

mind a' kettd némi változásnak van alávetve, mely-

lyeknek f szabályai következk :

1) A' képz hangrendet követ, 's a' mint a'

tszó fel- vagy alhangu, hangzóját a' szerint ala-

kítja ; csontos, nedves, hadaz , szerez stb.

2) Midn a' tszó él, önálló, határozott alaku

beszédrész, az a<í (számnév-képz), a/^, as , az

képzk eltt íkvesztésre, hangugratásra, hangzó-

változásra nézve az alább adandó általános rago-

zási szabályokat követi: százak, század/ munhák,

mufikás ; hadak, hadas; kötelek, kötelez ; levelek,

leveles, levelez; hatalmak ^ hatalmas , hatalmaz;

havak , havas , havaz (cselekv).

Szinte az ottani szabályokat követik az éles

hangnak is, p» o. hidak, hidas, hidaz ; színek,

színes, színez.

3) Hol a' tszó elavult gyök vagy bizonytalan

elemzet) ott az általános hangrend' szabályain

kivül egyéb útmutatást alig adhatni, határtalan úr

levén a' nyelvszokás , melly majd a' tszó', majd

a' képz' hangzóját löki el, majd összeolvasztja egy

hosszú hangzóba, majd az egész képzt megfor-

dítja, vagy valamelly segédhangzóval vagy kép-
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zóvei toldja meg. A' gyakrabban elforduló esete-

ket következ pontok alá vonhatni

:

a) Hol a' rövid hangzn kezddd képz, p. o.

ab y ad, al , aly , as, at, az hangzóját megnyújtja,

igen hihet, hogy a' gyök- vagy tszó' végén is

hangzónak kellett állania az összetételkor, mint

például : csáb (csa-ab), család (csala-ad), szól, ha-

lál, veszély , lát , szemét stb.

h) Xz l, m , r , s , sz, néhaj», t mássalhangzók

után az ab , ad, ag, ali -, as , asz, at , az képzk
igen gyakran ellökik hangzójokat, kivált midn
közép képziil szolgálnak

, p. o. gomb , görbít

,

hold, refidy mofid, kaland, vakatid , csapdi, térd,

kard, csalárd, esd^ küzd; hallgat, mosolyg ^ za-

jong, rongy , sürget , keresgél, porozgat , irkál,

ront , foszt , cssz, borz. Hlyének még a* hely-

nevek ijcözl a' Detk, Ebeczk, Szepetk, Agárd,

fíerend, Petend, Körme?id sth.

c) Némelly hosszú hangzón kezdd igekép-

zk (tt , úl , ni) eltt a' tszó véghangzóját ellöki;

p. o. néma, némít , némul; ferde , ferdít , ferdül.

dj A' rövid és hosszú hangzók egyébiránt gyak-

ran csupa szeszélybl, vagy egy kis hangzatosság

miatt cseréltetnek fel, így : járdogal , járdogál

;

sírdogál, sírdogál; fonal , kötél: fonál, kötél;

nyögdécsel , nyögdicseí , döngécsel , döngicsél stb.

c) A' h betú néha hangzatosságért közbe vet-

tetik; p. o. vénhedik, bnhdik.
Mieltt a' szóképzkre általmennénk , követ-

kez általános jegyzeteket tartunk szükségeseknek.

3*
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Nyelvünk' mélyebb vizsgálása arra látszik ve-

zetni , mit a' fenmaradott példák is ersítenek,

hogy a' képzk vagy mind, vag'y legnagyobb részt

él értelmes szk voltak , 's hogy eredeti hangjok

és értelmük összetétel és hosszas nyelvszokás ál-

tal mddoslt olly hangú- 's értelmvé, millyen

most. Kétséget nem szenved azonban^ l»ogy a' mint

az él sz az egyetemes beszéd' özönében eredeti

értelmével és hangjával együtt elmerült, igen sok

szavaink puszta hasonlat után képzdtek. Az így

képzett szk gyakran messze távozván a' már fe-

ledésbe ment eredeti hang- és értelemtl , fölötte

nehézzé , sok helyt lehetetlenné teszik a' képzk'

eredetének kikiitatását. Miért is a' mit e' részben

a' képzkrl állítani merünk, nagyobbára. puszta

véleménynek, találgatásnak kivánjuk vétetni, ál-

taladva csekély ismereteinket útmutatásul , ha le-

het, egy fejlettebb kornak, 's egyszersmind meg

nem kötve az utdok' kezeit, hogy e' hiányos mun
kát el nem fogúit buvárlataikkal kiegészíthessék.

Továbbá a' szóképzés szelemzéssel járván

,

közönként némelly szk' eredetét kimutatni töre-

kedénk, 's ezek között ollyak is találtatk, mely-

lyeket e' korig idegen eredetúeknek tartottak. Mire

nézve szükségesnek véljük számot adni azon el-

vekrl , mellyeket az efféle kutatások' alkalmával

szem eltt tartottunk.

Igen sokan ez iránt így vélekednek: Midn két

nyelvben ugyanazon sz fordul el, eredetét azon

nép' nyelvében kell keresni , melly uralkodó , a'
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másiknái míveltebb, hatalmasabb ; minthogy az illy

nép vagy nemzet tudomány , mvészet 's az ipar*

minden ágaiban 's minden egyéb tekintetben is fej-

lettebb levén, gazdagabb a' másiknál 's inkább köl-

csönözhet, mint az.

'S e' nézet elméletileg nem is tagadható, de al-

kalmazásában fölötte ingadozó alapokat nyújt.

Ugyanis ki fogja nem csak minden népre, faj-

ra, hanem minden néptöredékre kijelölni az idót

,

mellyben az illy szók két vagy több néppel közö-

sek lettek, 's ki fogja azon kornak míveltségi és

hatalmi fokát minden néptöredékre nézve kimu-

tatni minden egyes esetben ?

De másfélül e' szabálytól még némelly kivétel

is van, mert az uralkodó, míveltebb nép is igen

gyakran vesz által szókat az elnyomott, míveletlen

néptói, mire a', minden nyelvben olly számos, táj-

szók mutatnak.

Ha tehát a'fönebbi nézet általában elfogadható

volna is, egyes szónak eredetére nézve, igen kevés

esetet kivévén , alig adhat útmutatást. így a' ma-

gyar ver és a' diák verberat, a' lassú és lassus szók-

^ ra nézve mit használ tudnunk, hogy a' romai nép^É^
hatalmas és uralkodó volt, kiváltba nem feledjük>^™

hogy nem tiszta, hanem több fajból keveredett

nemzet.

A' szók' eredetérl mit sem mondani, midón

képzkrl van szó , csaknem lehetetlen ; eddigi

nyelvbuváraink' nagyobb részének példáját követ-

ve, minden közös szót azonnal idegen eredetnek
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bevallani, igen kényelmes ugyan, de sem nyel-

vünkre, sem egyéb nyelvekre nézve nem eléggé

tanulságos; mert Iia minden nyelvbuvár u' kuta-

tások' ezen legels fokánál megállapodnék , az

egyetemes emberi nyelv' bels történetének fel-

világosítására kevés adattal járulhatnának.

Mi tehát ez úttal a' nyelvvizsgálásnak azon

kis körií, de nem szinte fáradságtalan nemét vá-

lasztottuk , melly magából a' nyelv' kútfejébl tö-

rekszik meríteni.
-t

A' közös szókra nézve pedig a következ elve-

ket véljük legbiztosabbaknak

:

a) Minden gyök, melly a' magyar nyelvben

találtatik, magyar, míg történeti adatokkal be nem

bizonyíttatik, vagy köz tudomás szerint is el nem

ismertetik, hogy kölcsönözve van. így magyar

gyök a' kor, kör , hab stb; idegenek: rang, vers,

\ dL'L ujabban eléggé ízetleni felkapott vitz.

b) Minden szó, mellynek a' magyar nyelvben

gyöke és családja, azaz ugyanazon gyökbl szár-

mazott rokonai vannak , eredeti magyar szónak

tekintend. >

Ha a' nyelvek ezen elvek szerint elemeztetnek:

igen gyakran megtörténhet, hogy ugyanazon szót

két vagy több nyelv követelendi, mi magában épen

nem veszélyes dolog, de másfélül tanulságos ; mert

elvégre is minél számosabb nyelvek* si rokonsága

vagj^ egysége fog kivilágolni.

így például : kürt, kürt , kert a' her , kör y

kür gyöktl ered, mit ha kimutatunk, nem kell
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aggódnunk , hogy e' szk részint ugyanazon , ré-

szint a' tótól külcsönzütt értelemmel más nyel-

vekben is megvannak
,
például a' latinban : gyro

,

círcaf ctrcus , circulus, hortus ; a' görögben: xÓQ-

xoq, yoQÓüj'^ a' németben: Garten , Gürtel stb. An-

nak fölfedezését: vájjon a' magyar her, kör, kür

lett-e a' latin : gyr, cir, a' görög : x^^t yog, a* német

:

gar , gur , gyökökbl, vagy ezek amabból, ré-

szünkrl igen meddó, sikerre alig számítható ku-

tatásnak tartjuk.

EGYSZER KÉPZK.

16. §.

ÖNHANGZÓJÚ EGYSZER KÉPZK.

a , e.

E' két képzó, noha jelentésére nézve igen ro-

kon , különböz eredet. És pedig

:

1) A' részesül' elváltozott ó 6 képzje van

azon mellék- 's fnevekben, mellyek gyökök- vagy

tószókból puszta a vagy e hozzáadásával származ-

nak : bitgyoga , kora , le?ige , zsenge , szüle , sürget

banga (bangó) , ürge , huza-vona stb.

2) Rámutatást, figyelmeztetéstjelent indulat-

szó van ezen szókban : hallg-a ! od-a , id-e , tov-a,

fel-e, mi-a stb.
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Jegyzet. Az így képzett szók szolgálnak tszóul a*

névutókban 's nénielly határozókban, midn o névmással

egyesülve lesz: ala-a, alája , alá; fele-e , feléje, fele &th.

3) Segédbetiíként szolgál vagy könnyebb ki-

ejtés, vagy különbüztetés' kedveért illy szókban,

mint: torzs-a , gomb-a sth.

E' képzd részint élo, részint elavult minden-

nem gyökükbl 's tdszkból fd- és mellékneveket

képez és csak hangrend szerint változik
; p. o.kora,

sürge ; kivéve tán az illy szavakat : durva , dudva,

pudva (1. M , //).

A' segéd a, e betii nem csak gyök-, de képzett

szókhoz is járul; ^,o. furulya, fuvola, berkenye,

áfonya, tatwda , gomba, borona, katona stb.

Helytelenül használtatik ezen szavakban : zúz-

a, szarv-a, m4j-a, méh-e ; zúz, máj, szarv, méh

helyett.

E' képz által igen sok szó alakiilt , kivált gyökök-

bl , 's bajos volna kimutatni, mellyik szónál micsoda ma-

gyarázatnak van helye ; miért is jónak tartjuk minél több

példát elüsorolqá, részint elavult gyökeink' kimutaíására,

de különösen azért is, hogy e' jó hangzata *s igen ajánla-

tos képzt az elsorolt s/.ók' különféleség'e által minél

érthetbbé 's ajánlatosabbá tegyük
; p. o. aha, baba, bába,

hiba, suba, szoba, guba, gebe , liba, rsába , kába, bibe,

hehe (húrja), kacsa , öcsé , rucza , czucza , recze , récze
,

csoda, csuda, dada, duda, Buda, mende, monda, kefe,

nyiift , maga , csiga , buga , rege
,
gyüge , fürge , sürge

,

kerge, csörge , zsenge, lenge, ragya, megye, pipogya,

roha, csuha, léha, puha, pihe (pihi), mostoha, buja, saja

(finom), héja, perje, cserje, csuka, boka , toka , kuka.
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baka , fika , szuka , zeke , eke , teke , mula
,
gúla , kila,

csala (csere csalával jár), gulya, gólya, hülye, csiraa,

rima , koma , eme (nstény), Duna , dana , róna , fene ,

zene (bona), néne, anya, banya, bánya, kánya, csúnya,

konya, apa, kapa , kupa, csupa, csipa, szipa, epe, kepe,

czipe (czip) , ara, dara, mára (zxízmara) , kora, csere

(bére), tere-fere , tere-bura, kása, mese, vese, kusza,

kósza, pisze, pösze, isza (bornemisza), csésze, besze

,

suta , sete , buta (bot-a ollyan mint a' bot), esete (bodza-

bogyó), csuta , csata (esete-pata), atya
,
gatya, kutya, to-

tya (totyogó), csáva, csóva, cséve , kéve, teve, kova,

siva, boza (ital), búza, laza stb. ; ^

é.

Igen kevés fó- és melléknévben maradt fen e

képz, hihetleg o névmásból (részesüld' képzje)

elváltozva; csaté, csádé, málé (mál-ó málló, a' mi

elmállik), dádé (dad-ó, dadogó), góbé (gubó), góré,

csóré. Vidéki szójárás szerint így ejtetnek: karé,

taré, gané ; mi ismét a' részesülre látszik vissza-

vezetni : kar-ó , tar-ó
,
gan-ó ; mi ragozva az e^y

birtokú harmadik személyben: karaja, taraja,

ganaja, 's ebból rövidítve lón: karaj , taraj , ga-

naj, így lett a' személyragozott /o melléknévbl

feje=fej fónév , ío-ból : tej stb. így lett a' nó-

(asszony)ból ne-je, fie-e, né: Kuné, Kis ?iejee=

Kis' felesége.

I.

Igen termékeny képzó; jelent valahonnan, Va-

lamibl vagy valamire valót, valamihez illót. Az ó

vagy o részesüld képzdbdl átalakúltnak látszik.
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Járul a) ép vagy összevont fnevekhez , a' rö-

vid hangzót maga eltt röviden hagyva, p. o. budai,

pesti, testi, lelki (léleki), ligeti, berki (bereki),

vargái, kolmáf'i stb.

Az igy képzett régi családnevek i helyett több-

nyire y-nal iratnak : Gyulay , Erdódy.

b) névutkhoz és ragokhoz a' to/o' kikerülése

végett; de kivált az utóbbival óvatosan kell élni:

ház melletti kert ; alatti, házliozi, kertbeíii.

c) határozókhoz: gyakori, mostam , hajdani,

sehonnai (sehoni).

d) igékhez: játszi , szegdi, hánya-reti ^ ugri

(füles).

Az i képz iiémelly szóknak kicsinyez vagy

giinyos jelentést ad : bodri, ^?/ssí (kis kutya), czudri,

sziiszi , miiszi , csiri-biri, oktondi^ buksi, csapdi

,

szeleverdi stb.

A' keresztnevekben leginkább kicsinyez ér-

telemmel bír: Gazsi, Pali, Juczi, Biri , Józsi,

Kati stb.

Az 2 melléknévképzo elváltozik y-re is, 'sekkor

fneveket képez, de nehéz kiejtése miatt magában

gyéren használtatik. Hlyének: szomj (szom-i), fürj

(für-i, fürge madár), tárj, marj, szederj, eperj,

hoporj; de iratik '\%y is : für, szeder , eper.

Gyakrabban fordul €l mint középképz más

képzk eltt, vagy segédhangzókkal toldva, mint:

cserje, perje, pozdorja^ borjú, varjú, gyapjú , ifjú ;

terjed, gerjed; tömjéuy , tarjány , burjány (m\ sl

földet elborítja), surjány stb.
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E' középképzo néhol hangzatosság és külön-

böztetés' kedveért ajánlható. így Ion ugyanazon

tszóból, ugyanazon végképzóvel két külön szó:

saru, sarjú , temé/iy{-tG\en) , temjény. így képzd-

hetnék burjáuy mellett a'/ kihagyásával egy más

értelm szó: burány , surjátiy (nyúlánk, felnyúlt)

mellett surány stb. Mit egyébiránt csak figyelmez-

tetésül kívánunk vétetni.

Ezen részesül képzó nem egyéb , mint a

személyes névmás o, melly hangrend szerint ó-ra,

vidéki szójárás szerint u-, w-re, 's ezekbl néha

0-, C-, «-re is változik.

Alkot a) minden éló törzsií igébl részesült

az igékrl adandó szabályok szerint, p.o.járó, ke-

l, ugró, rovó (a' ki vagy mi jár, kel , ugr-ik, ró).

b) Néha átható igetbl , szenved értelm

fneveket: adó, 2Vó(-asztal).

Ezen részesülk melléknév' tulajdonival bír-

nak ; de mint minden melléknév , igen könnyen

fnévvé foglaltatnak el , mint : iró , szerz , gomb-

köt. Alkot

c) Elavult vagy él tigékbl , de némi érte-

lemmódosítással mellék- és fneveket, mellyekbl

többet elsorolni azért tartunk szükségesnek, hogy

a' megmenthet 's talán használható gyökök ki-

tnjenek: gubó, dobó, szabó, dics, bacsó, ocsó

(az ocsó nyulakat fektékbl felverni. Faludy), fed.



44 ' II, RÉSZ. SZÓTAN.

gadó(-cza\ gedd, idd, meddd (medd), radd (vere-

kedd), redd, südd, tudd; rigó, bogyd, vd(vc-d, ve-

v-d), bohd, golyhd, hajd, sid (hegyi patak), did,

Sajd; akd, ba^d, csikd, czakd, fakd, Makd (hely-

név), eld, cseld^ jczeld(-ke), kalld, vald, veid, csül-

Id; csomd , ddmd, gamd, gümd, kamd, kajmd,

szamd(HCZa), kumd (kumni, hunyni, innen kunyd,

kunyhÖ), mand, ünd, nend (öreg néne), tind, anyd;

fenyd (fenyü), panyd(-ka), hernyd, ernyd, szunyd

(-ta, szunyáta), apd, csapd, csípd, csepd (csepü),

czipd, czipd, szipd (vérszipd), köpd (kapd), kam-

pd, pempd, erd, czurd (czurhd), dard(-cz) , fúrd

(fiiru), gyrd (gyürü), merd, tarld (tarlik), tarrd,

talld, esd, aszd, üszd, gyüszd (gyüszü), kszd

,

tüszd (tüszü), bitd, csatd, sajtd, ajtd, tetd, botyd,

nrotyd (batyu)
,
pityd(-ka), avd (avik, avul), divd

.'. (did), javd(-»), savdvgüzd (güzü, gözü), mezd*).

Innen láthafó , milly egyszeren alakultak régiebb

szavaink, 's^ge és név melly közel a'llottak, vagy inkább

hogy ugyanazon szó annyira él erej volt az eszmének

egész terjedelmében , hogy egyszersmind név és i^e gya-

nánt szolgált-íjlmillyek p. o. a' zár, zavar , ég, nyom név-

igék. A' szóalkotás' ezen ága még korán sincs kimerítve,

még igen sok gyökszó hever, melly e' képzvel egyesülve

rövid és jól hangzó szókat képes adni , ha kivált figye-

lemben tartatik , hogy ugyanazon gyökszd a' hangzónak

változtával külön vagy legalább egymástól némileg eltér

értehnet vészen fel. így .- gaynó (kampó)*, giitnö (kerekded

kifKivés) külön értelm szókká lettek , noha gnin , gom

*) Könnyen észrevehet, hogy az erny , kampó, tarló

>ítb összetett kép/vel alakitvák.
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(gom-oly gom-b)
, göm (göm-b)

,
gilm , eredetileg egyértel-

mek 's valami kereket, gömbölyt, hajlottat jelentenek.

Innen származott talán a' gyümölcs meglágyult g-vel a':

güm-öl-cs-bl. így adhat például a' gar^ger, gor , gSr

,

gur f gür külön szókat: garó , goré (vibrans), ger (a* ki

vagy mi gerjed), gó'r , gnró, giirö (a' fni görög, gurul).

így származott talán a' gyr is megl^yúlt g-vel gür^
bi stb. De feléleszthetk volnának szükség' esetében

magok a' gyökök is, mint : rad, red, gar, ger, gam, csm,

szám vagy zam stb ; mit nem azért emelünk ki , hogy va-

laki új szókkal áraszsza el a' már is igen megterhelt

nyelvet, hanem naponként óhatatlanul készülvén új szók,

mszóra pedig csaknem minden tudományban számtalanra

levén még szükség, a' figyelmet olly kútfhöz akarjuk

irányozni , melly egyszerségében tiszta
, jó hangzatú és

gazdag egyszershiind.

Az óf ó képznek néiiielly szavakban nagyító

ereje van, p. o. anyó, neno , bátyó , apó. Fj* bc^
ad a' kicsinyít ke szónak nagyító éxtelmet ezen

szókban : szemók , pofok.

A' keresztnevekben is nagyító életeimé van,

p. o. Kató, Erzsó, Dezsó, Pet, Jankó, Palkó stb.

Jegyzet. Az eddig mondottak szerint az o , o képz
«-, ii-re, st a-, e-, í-re is átváltozik , azonban a' hang-

zók' jelleme szerint némi értelmi módosulással. így míg
az 0, folytonosságot vagy nagyítást jelent .- /o/yo, vágó,

nyer, anyó, bátyó stb ; az a, ^ inkább rámutatást^ pusztán

meglev tulajdonságot fejez ki: lenge , zsenge , konya,

pisze; az i kicsinyez vagy gúnyos értelm : játszi , há-

tiya-veti ; az 7í, ü a' tárgynak minségét, határzott tulaj-

donságát fejezi ki; lajm, kapu, gyep, köpü, gyönyör,
szomorú, nagy lábn, kis kez. Melly különbségekre az líj

szók' alkotásában ügyelni kell.
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* Eredetre 's értelemre az 6 képznél van el-

adva. Alkot él^ és elavult gyökökbl
a)»Fd- és ípellékneveket : bábu, kedü (kedv),

ned (nedv), redü (redv) , ocsu (gabona' alja), bú-

csú, adi, odu , udu (odv), ágyú (álgyu), bárgyú,

buliu (Bagolyfaj), csuhu, fi, hiú, lükü, külü (kö-

ly a' köz,nyelvben), falu, szalu, gyalu, válu, elü

(elv), nyel (nyelv), ölft (ölv, innen karval=kar-

ölü), ban^i (hamv), csepü, csöpü, kapu, köpü,

lapu, szapu, ojfu (orv^, ború, daru (darv), der,

sérü (sérv) , karú (karv , innen karva% vagy karos

l_]^egedú), áru, szaru (szarv), örü (örv, örvény),

ürü, gyürü; lassú, aszú, boszii
,
gyüszü, hosszú,

tüfzü (tüsÉd), batu, bet; saíu, tet, batyu, kátyú,

^ gCzü (gúzü),^serget5%, ergety, kallantyu, nyi-

retty, pörgetyü, förgetyü. ;

E' kép4ore mutatnak még e' segéd a betvel

toldott szók: dudva (dudu-a), piedva (pudu-a),

, (///r#a (duru-a), (a dur ^'szóban is : durczás valami

zordont, hajlatlant, keményet jelent), rsorra (cso-

ru-a), murva (müru-a), (mor a' morzsában , zuz-

morában is valami aprót jelent); 2rj!j^//i'« (zagyu-a).

Talán- ide tartoznak e' folvamnevck is : fíi'ívu ,

Zagyva , Zsitva , RomvU.

Ide tartozni látszanak még a' körire (kör-et=

kort, mint kürét=krt, innen segéd c-vel kört-e

vagy ly képzvel körtve-ely , körtvély ; a' törzsök

minden esetre kiirt, mibl az egyszerúebb hört-c
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SZÓ is szánnazik) ; hervad , sorvad, sorvaszt, *

olvad, olvaszt , szenved stb, hol elször is a' herii,

horu=herv , horv , sorú , sorv , olu ,> olv , szenü,

szefiv szóknak kellé képzodniyk, iftint hamu-híA

hamv , hamvad; könyü, könyv, hönyvezik. ^
b) Alkot leginkább mcllékuevgket , elavult de,

most már nagyobbára fölélesztett fnevekbl : sa-

vaíiy-ú , szomor-ú , szigor-ú , keser- , gyönyör-ú , <

köi.]yör- (könyörületes), homor-ú, dombor-ú, sz-

tör-ú.

Ide sorozható: szomjú. E' szónak gyöke szóm,

hozzá járult az i képzó, meljyy-re változván, lón:

ssow/fónév, ebból u képzvel szomjú mn. Hason

eredetueknelc látszanak a' gyapjú, varjú, borjú,

ifjú , sarjú 9 aminthogy hangzón kezdódó ragok

elótt (sarj-at kivéve) , a' gyapj , borj , vag , ifj tó-

szók is vétetnek alapúi. ^ v ^

Alkot továbbá néhány fnevet, de mellyek,

midón képzdtek, melléknév gyanáfit szolgálhat-

tak: koszorú, köszöni, háború.

Mint mondók , az itt alapúi szolgáló fónea^ek

nagy részt már életben vannak: gyö/q/ör , szigor

,

kötiyör , savany. >l

így lehetne a' hábor~t (a' háborúnak korláto-

zott értelme levén) szélesebb , általánosabb ^rte^

lemben venni
, p. o. lelki hábor.

c) Alkot minden fnévbl melléknevel, midón

szükségkép más melléknév elózi m^. Ez esetböh

minséget *s tulajdonságot fejez ki, 's á'A összeté-

telkor semmi változást nem okoz a' hana:us:ratáson
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és segéilbet' felvételén kivtil (mirdl lásd Ragozás'

általános elvei): nagy lábú , kis kezií , mély go/tdol-

kf^ású, éles %zarú , nagy hatalmú, stb ; azaz : a' ki-

nek nagy lábcf^ kis keze, mély gondolkozása, nagy

hatalii|^ van. ^'

, E' két meljjj^koév néha egy. s^ová alakúi 's ösz-

szeiratili: tiagylelkú , kicsinysziv.

k' könnyelm (könny elmé)<szokatlan hangzik

vesztésse^alkotott szó; de röv^^ége miatt aján-

latos. . ^ «

E' he^'ett ajánlandónak véljük , hogy az ó, 6

hangzón i/^gzddó szókból alakulS melléknevek in-

^kább rövid aj-, ej-}e\ mint o/-, 6j-^ vagy «pen
puszta Ó-, o-vel, i^i szinte kimondhatlanná Válik,

alkottassanak; Így: //«^y bimbqjú virágjobban hang-

zik, mint nagy bimbóju^ v»gy épen nagy bimb.óu.

17. §. .

ONHANGZÓ KEZDET ÉS MÁSSALHANGZÓN^VÉGZÓDÖ
* . EGYSZéíl. KÉPZK.

ab , eb f áb , éb , ib , öb.

E' képzó' eredeti értelmét biztosan meghatá-

rozni nem lehet. E' siókban : dar-ab (valaminek^

öregebb résfee), Ar^cíó (hasa-ab nagyából hasgatott

fa), leahárol (összetör, összezá!), az ab ,. részt je-

lent , rokonul az ap-\)9.\ , mi az ajyró szóban szinte

részt jelent. De ezen szókban : aba fapa a' ki na-
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gyobb, öregebb), öh-öl (öb-bo=boség, tágasság)

a' nagyság, bdség' eszméje, is'megvan.*^ Néhol fiang- ,

utánzónak is látszik, mint dörömböl, zörömböí, 4e

az o/>-pal képzett szavakkal hásíyjlixva isjuét azon

különbséggel, hogy azok, mint: csiiépel, csöMmpöl,

valami kícsinyszeriíbb hangnak^gjÉkoribb, sürtíbbr"

ismétlését jelentik', míg amazok valamÉly na-

gyobb, tompább hangnak gyérebb ismétlését fejezik

ki. Mint képzoíek e' két rokon értelme gyanít-

ható. Mint fdnév-kepzd nagyobb, öreg^ebb, durvább

részt, vagy azoknak egybe foglaltságát, valami

nagyot, öreget, valamelly ÍUlajdonságot; nagyított

vagy szil árcteltabb alakban, mint igeképzó' nag^ító^

gyakorítást jelent. Képez pedig ,

a) Fneveket, ^o.darah ; hangzó vég tdszó

után áb i éb-ve változr^: hasáb, 9iyaláb. —-. A' ha- »

szab, gereb, geréb szókban az ab (aba, apaj látszik ,

elemiíl sjlólgálqi. A,' küszb-hen aW öb(-öl) gyök van

meg mintegy az öbnek (nyilasnak/ kizc , ktizdd

pontja. , * ^

AJkot'^ fneveket han^ó kilökéssel : czómb^

domb , gömb , gomb , lomb , doromb. ^' *

Mint közép képzó áll e' szókban: bamb-a, bimb-

ód czimb-ora, csomb-6k, gomb-ócz, komb-ár, gömb-

öcz, csorb-ee, görb-e , omb-oly, gömb-ölytií^ hömb-

ölög , tereb-ely
,
^arab-ohj ,'fgereb-lye stb.

Segéd a, e fetí vesz fel e^szókban: kasztb-a,

galiba, ,kacstb-a, iromb-a , goromba, otromú-a.

b) Alkot nagyítva gyakorító igéket : rombol,

tombol, szrbl , dörömböl, zurbol, zürböl stb. Sok

A M. nyelv' rendszere. ' 4
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helyt e képzt az w, ü 's ezekkel (ás a* 6-vel is

rokon v képzótol is lehet rnagyarázni. így lehetett

a' g^óV/i-bdl .• güm, gömii, iuncn gö^nvöli/üy *s végre

a' D b-re változván, gömböly. Ij^y domó , domu,

domv=domb stb.

abb , ebb.

Nem egyéb mint az ö6(-öl), h gyök, mi b-
séget , tágságot jelent, némileg rokon az elbbi

képzvel. JKépzi melléknevekbl a' hasonlítás' kö-

zépfokát, ékvesztésre és a' segéd i? betiíre , liang-

zváltozásra 's a' hangugratásra nézv% a' ragozás*

általános szabályait követi azon egy különbséggel,

hogy szabály szerint csak abb és ebb alakban jele-

nik meg: vastagaófi, keskenyebb, hátrább y dur-

v«ó6, \\evebb stb. Kivételesen képzdtek

:

/íct^í/oM,

jobb , szebb (szép-ebb-bl összevonva), kötmyebb

(mert a' többesben nem mondatik könnyek, hanem

könnyk, könnyiíek).

Hol a' kiejtés nem fölötte alkalmatlan, más-

salhangzó után is ellöki hangzóját 's csak egy 6-t

tart meg : magas-b, öreg-b stb ; lásd alább a' mel-

léknevek' ragozását.

Néha fneveket is fokoztat : emberebb , ördö-

gebb.

Középképz gyanánt szolgál az ik, ka, ke, acs-

ka, ecske, ad, ed stb név- és odik, ni sth igeképzk

eltt; nagyobbik, nagyobbka, nagyobbacska, nagyobb-

dad{-dn) , jobbad(-i'in), nagyobbodik, nagyobbal sih»
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acs , ecs , ics , ocs , öcs. ^
»

Kicsinyezó értelm 's egy az ec«, öcs (ecse,

öcse=iQabb, kicsin) szdvál. Alkot fáhneveket, p. o.

uracs, kulacs y yipacs, ripacs, szivacs (ujab|) szár-

mazású), hapocs , gtibacs , kövecs y^avics , gubics,

kukucs. *

A' dugacs, kapocs, kutacs eszközt jelentenek
;

de eredetükre ide vihetk vissza.
íf;.

Az összetételben néha, middn hangzóval talál-

kozik, összeolvad 's hangzója megnyiijtatik : bo-

gács , kalács, kopács , kalapács y forgács (faraga-*

Sics)',>- Likacs^ Barócs y Gercs , iwa^öcs (helyne-,

vek). Néha hangzóját mássalhangzó után is ellöki

:

bölcs , gáncs f dancs , görcs , gyolcs, kincs, kulcs,

korcs, tencs {kötet foní^), moncs (beváltó bot' neve

gyermekjátékban), gyümölcs., szemölcs, hibircs

,

szömörcs , tekercs , vakarcs stb.

Néha 71 bett vesz fel hangzatosság' okáért

,

vagy talán az ©m képzd változik el néhol eltte.

így alakultak: bakancs, kullancs (kullancs), gö~

rÖ7ics , varancs , bogáncs. .>.

Néhol e' képzó viszszafordí^tik, p. o. tócsa,

szárcsa.

Középképzóiíi szolgál különösen a' ^^kícsinyzó

elótt: tócska, szépecske, tiagyocska; de ezt, meny-

nyire lehet, gyéríteni kell.

Továbbá középképzdúl szolgál más képzk
elótt is , mint : kancsó , lépcs, hágcsó, ócsó, Jan-

csó , Palcsó, sísöi^ícso (szöcskö) ; szerencse, tölcsér,

4*
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Kalocsa, kölcsön, kicsin, hörcsök. Továbbá ige-

képzk eldítt : szürcsöl , ro?icsoh

acs.

> *,(

E' képzó egy a' most is éld ács szóval *s tága-

sabb értelemben valamivel bánót, mesterembert

jelent. Innen kovács (ko-ács, koh-ács), szakács,

takács.

^ acz , ecz , icz , öcz , ucz.

Kicsinyzó , finomító , néha hasonlító értelm,

egynek látszik az ecs képzvel csángó kiejtés sze-

rint, minek nyoma Molnár Albert' szótárában is

van. Alkot fó- és mellékneveket: malacz, kupacz^

nápicz , hébicz , gömböcz, kukacz (kuk-acz=né-

mácska), perecz (perge , valami kerek , kicsiség),

ketrecz (kert-ecz), libucz , kurncz.

A' tószó véghangzójával Összeolvad, 's ácz,

écz , 0C2V ócz-ve változik : darócz, gombócz, mar-

talócz, pakrócz. így alakultak e' helynevek: Vácz^

Regécz , Turócz, Szelcz.

Néha mássalhangzó után ellöki hangzóját:

boncz (arany láncz), koncz, láncz , ráncz, táncz,

pörcz , perfz , harcz, arcz, érez, bérez, korez,

porcz (íii), germcz, snhancz , ifjoncz , különcz

,

kölöncz, gubaficZf ribaficz.

Megfordítva hasonló értelm szókat képez

:

kancza, Bencze, Katicza, barcza, dercze , repcze.
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jércze , gócza, lócza, Verócze, tácza (tálczf^), liap-

cza , kelepcze , gi'hcze , hendericze stb.

Küzépképzdl szolgál más képzk eldtt : diur-

czás , baraczk , taraczk , palaczk , mpoczka , höp-

czös ; vánczorog (vánszorog), timiczol, honczol

(bomczol), ko?iczol, ferezel, seipczeg , perczeg

,

korczog , varczog , karczol , marczona , orcza

,

hurczol, porczog.

ad stb.

E* képzó két eredetre vihet vissza; az od

helynévre, middn egyedül helyneveket 's helyet

jelentd szókat alkot, 's az ad igére , middn több-

féle beszédrészeket alkot, 's ekkor értelme.külön-

bözdleg módosul.

1. ad, od, ed, öd, helyképzd.

Képez a) helyneveket : Várad, Szeged, Füred.

Hangzóval összeolvad 's hosszúvá lesz: Csa-

nád, Szemere'd.

Néha mássalhangzó ntán ellöki hangzóját: Ud-

vard , Bogárd, Telekd.

Néha mcgfordíttatik : Torda, Kis-Várda.

b) Valami tárgynak v. foglalkodásnak, iddzés-

nek' helyét jelenti
,

's többnyire segédhangzót vesz

végiíl, vagy mcgfordíttatik : kal-od-a, ir-od-a, tan-

od-a , nyom-da , csár-da , csónak-da.
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2. ad, ed, id^ öd, ud, iid név- és igeképzo.

Alkot a) számneveket 's ekkor sort vagy részt

jelent: másod, harmad^ huszad stb, 's mint kö-

zépképzd áll e' szókban: második, ötödik sth.

b) Alkot nfiellékneveket kicsinyez, finomító

értelemmel, midn hangzója vagy Osszeolv ad vagy

ki löketik: édesd , gyengéd, köimyed., könnyd, ki-

csid stb.

ej Alkot leginkább fneveket részint megnyúj-

tott hangzóval: család, cseléd, ebéd, negéd, gálád;

részint hangzóvesztéssel mássalhangzók után, mi-

dn a* tszó' eszméjének ersbitését, szilárdultsá-

gát látszik? kifejezni : jTflyVi, hold, csend, gond, rend,

bárd, kard, térd, zord, mord.

Illy alakban néhaköz^pképz gyanánt is szol-

gál, \ii%y segédhangzót vesz fel végül: borda,

dárda, rozsda -^ me?idemotida , boldog, undok, un-

dor , koldus, ondó, komondor, bendó , gazda,

gazdag , szurdok , kondás , bunda , sunda , sanda,

fájdalom, göndör (gora-ad-or), kondor (kom-ad-or,

kamóból), fondor (fon-ad-or).

De középképziíl gyakrabban ép alakjában

használtatik: irodalom , forradalom , engedelem,

bizodalom, forradék, omladék, menedék stb.

Hangzatosságért u segédbetiível vagy az öm

képzvel egyesültnek látszik c' szavakban: galand,

bolond {a ki ho\yong, tébolyodott), ^rt/rt/zfí, vakand

(vakandok), szándok, ajándoh, szelindek.

d) Alkot cselekvést, kezdést, folytonosságot



17. $. ÖNH. KEZD. ÉS MÁSSALH. VéoZ. EGYSZER KÉPZ. 55

jelent igéket: fogad, enged, ragad ,fálad ,
gyu-

lád, hazud, marad f mered, ered.

E' képzd eldtt néha a' tdszó' mássalhangzója

kettztetik: higgad, szikkad , tikWad ; n^ha A-val

toldatik: J90s/mrf, korhad, rohad. Hangzó után meg-

nyjtatik: ima-ad=^\miá. NémelFy igékben (kivált

midón küzépképzdul szolgál) hangzóját veszti; áld,

hld, üld, told, mond, old, kezd, hord; sejdít, kap-

dos , verdes , ordít , serdúl , ferdít , fordít , fürdik,

mosdik, érdekel , fuldokol.

af stb.

Csak az egy kanaf szó van e' képzvel. Talán

még sl dölf-öt lehetne ide sorozni döl-öf-ból össze-

vonva , 's csúf-ot csu-if-ból.

Jegyzet. A' dölf talán így is elemezhet: dl-,
dl-ü=dlv=dölf. így lehetett a' csal-oból csahi, csalv,'

csalf, csalfa. Ha ez elemzés helyes: igen használható

lesz olly szók' alkotására, mellyekkel valami rósz vagy

nevetséges indulatot akarunk kifejezni.

Puszta /-fel azonban több szó végzdik, több-

nyire hangutánzók : piff paf! puf, nyif, nyaf

^9f^ PW^ J'^f^Sy ny^PS^ f^y^fog , röfög; de itt

az/nemképzó, hanem a* gyökérhez tartozónak

látszik.

«ÍJ fSi ^'g^ og, ög, ug.

E' képzó többféle eredetre mutat, uralkodó

értelme azonban többszörözés, ismétlés, gyakori-
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tás, mi a' következ szavakból tnik ki: mcg^ so-

mogyiasan ég igeküto, mi gyakorlatot, folytatást

jelent. Az igékben is : kesereg, didereg az ég gya-

korít értelm.

.Illy értelmek mind az og^ ög, ég, w^'-gal kép-

zett szók.

Alkot a) fd- és mellékneveket: horog, szúnyog,

köcsög, üszög, kéreg, féreg, méreg, boldog, hazugi

bádog, válog.

b) benható igéket: lebeg, lobog, hibog, hebeg,

robog, rebeg, bugyogd ragyog, inog (in), csepeg,

kopog, ropogj irég (er-ég az ér szóból, honnan

ered, ereget), csorog, csörög, forog, fürög, sürög,

görög, morog
,
pérég , zörög, susog, szuszog, izég

(íz), mozog, nyüzsög, kevereg, mosolyog, fanyalog,

didereg stb.

E' képz hangzóját az ?i bet után ellöki : do-

rong, korong, cse?ig, bong , dong , döng , ing, kong^

leng, reng, teng, zeng; de a' többi \^;y képzett

igékben is / és r után, kivált ragoztatáskor , vagy

middn az og középképzóvé lesz, hangzót veszt:

m,osolyga, keserge, zörgött, morgott, zörget
, for-

gat stb.

Középképzóiil 's megtoldva vagy megfordítva

áll e' szókban: sárga, ürge, nyuzga^ perge , fürge^

gyenge , venyige , vonogó , donga , adogat , borogat,

hagyogat , ereget .^ vereget, forgat, kerget , rán-

gat , rofigál stb.

Néha n bett vesz fel vagy hangzatosságért,

vagy va|amelly más képzbl , melly megelzi.
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Illy képz vagy az öwi, mellynek nagyító értelme

van (igy változott a' rom-g-ál, rongál-lá); vagy az

in, on (1. mi, en stb), mi indulást, mozgást vagy

megállapodást , tartósságot jelent. Hlyének : Ite-

ring, kerefig, rjöng, pirong, csapong, bolyong,

horofig y dereng, mereng stb. Ezekben az in a

mozgást, valamire hajlást, indulást, az eg annak

folytonosságát jelentheti. A' hangot jelent igék-

ben az öm képzó látszik elemül szolgálni^ 's ekkor

nagyító folytonosságot, gyakorítást jelent: zajong,

zsibong.

Hogy az/znem mindig csupán hangzatosságért

vettetik közbe , több ok gyaníttatja. Els az, hogy

az ing , reng , döng , dong , bong , kong, leng , teng,

cseng stb szóknál már a' gyökérben is megvan

;

továbbá némelly szók /^ betií nélkül épen nem is

használtatnak, mint kereng, mereng, dereng, eseng,

csatafig{-o\), rjöng, forrongd csapong, pirong ; a'

hol pedig mind a' két alak elfordul, értelmök

némileg különböz. így a* bolyong , zajong tohb

minta' bolyog, zajog , s bennük vagy a' mozgás-

nak vagy a' hangnak nagyított folytt»nossága fe-

jeztetik ki.

Rokon, de az elbbitl némileg különböznek

látszik az ag , eg képz, melly a' gyakorításnak

mintegy öszvegét: keményet, szpontosultat je-

lent, 's magyarázatát az e^-esís (egybefoglalt, együtt-

álló, osztatlan) 'ssJ rét-eg (egész rét p. földréteg)

szavakból veheti.

Alkot a) avult törzsekbl f- és mellékneve-
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kel: asztaf;, köpöfiyeg , hólyag) csillag, réteg,

süveg, szalag, tzeg, gombolyag , gömbölyeg, üveg,

fircg , gazdag, hanyag , beteg , öreg.

b) at , et ige- és névképzó' segítségével leg-

inkább mellékneveket: hallgatag, csüggeteg , lan-

katag, hervatag, sorvatag , rengeteg
^ fergeteg ,i

permeteg ; hasonló eredetnek látszanak e' szók

csiatag , sivatag.

Jegyzet. A' virág , világ , vagy a' vir , vil és ág (ra-

mus , radius)-ból állott össze, vagy a' vira, vila, és ag

képzbl.

Néha hangzatosságért vagy más képzbl köl-

csönözve w-et vesz fel : bitang , harang, czafrang,

salang , sallang , ballang , barlang (talán ez bar-

lak, baromlak), matring , mócsing, katáng, fur-

fang.

Mint igeképzó tisztán csak e' szóban fordul

eisí: vonag{-\\k) és /i-nel toldva ezen igékben, csa-

tangol, bitangol , barangol; de ezek helyesebben

az elbbi képzó alá sorozhatok.

Kevés szót képez, 's azokban is igen külön-

böz eredet:

E' szókban ür-ügy (hiú vagy nem levó i^^y)-)

tárgy (tár-ügy, nyilt ügy), az ügy szó látszik ele-

mi szolgálni.
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Elegy, belegy, irigy, mirigy, valamint ez

összevont szókban: rongy (rom-eg, romg, rongy),

Sy^^^Sy (gümeg= gümg= gong= gyöngy), tölgy,

hölgy, latigy, völgy, ángy, ha?igy(-a), kalafigy(-a),

Ttelengy{-e), a' meglágyult ag vagy og képz vagy

sl' gy/'f (gyl) sz lappang, melly szinte kicsinyzo

értelemre mutat, minthogy több részekbl össze-

állott tömeget jelent.

Ugyané' képz van w-nel toldva e* szókban:

rara?igy
,
göröngy , hol az ecs kicsinyzvel is fel-

váltathatík : varancs
, göröncs.

Némelly szókban az od, ed, ád , ed, helykép-

zbl lágyult el: Somogy, Somod, Almágy (Gö-

mörben), Almád (Zalában), Palágy (Ungban), Palád

(Szatmárban), Szilágy (Erdélyben), Szilád (ISyitri-

ban).

ah, eh.

Mint képz alig fordul el. A' tereh, vefiieh

(terh , vemh) szóban talán az indulatszó van meg

:

ah, eh, mi anyagi vagy lélekbeli nehézséget , fáj-

dalmat fejez ki. A' h mint segédbetií fordul el e'

szók' végén: düh, koh, keh, rüh , doh, oláh stb 's

ragozáskor mássalhangzók eltt ki sem mondatik,

's így a' szótagot hosszúvá nem teheti : dühvel,

kohhól, rühbl. Némelly képzknél szinte segéd-

betií gyanánt szolgál : korhol, köhög, korhad, pos-

had , vénhedik , büzhödik , hamnhodik stb.

Renyhe, léha, marha, csürhe, irha szókban
f

m
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szinte csak segédbetií, p. o. renye (mint henye)

helyett , hangzatosságért mondatik : renyhe. A*

konyha eredetileg koh-ony-a.

«/> ^J-

Többnyire hangot jelent szókat képez, hihe-

tleg ezen indulatszbl kölcsönözve: hajf hej/

aj ^ ej! mi többek közt figyelmeztet , kiáltó szö

gyanánt szolgál.

Képez csupán fneveket: dobaja zuhaj, moraj,

zöreje zsibaj.

A' ganaj, taraj, paraj szók' magyarázatát 1. e'

alatt.

ak, ek, ik, ok, ok.

A' ke kicsinyzó megfordítva. (Magyarázatát 1.

ke alatt.) Képez mellék- és fneveket : patak, kutak,

csutak 3 csutak , alak , telek , peczek , kuvik , po-

czik (poczok), zsizsik (zsuzsok), vakandok, buczok,

hurok, bürök, csrök, bütyök. Némellyekbcn az

ak vissza is fordítható: óícsa^=bicska, sipak=^

sipka, tasak=tcLsk3L', néhol e' megfordítás más ér-

telmet ad, mint sisak (fónév), siska (melléknév),

mit méltó megjegyezni.

Némelly szókban ragozáskor a' hangzó kilö-

ketik, mint: torok, hurok, farok , marok, sarok,

murok , tülök , telek, étek , kölyök, bütyök, mocsok,

piszok; torkot, hurkot stb.
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ak, eh, ok, ék, ök.

E' képzd ragul szolgál a' többes szám' alany-

esetében: ház , ház0^ stb. (1. Többes szám.)

E' rag, mint képzd, az elbbivel ellenkezleg,

többszörített öszveget jelent , következ szókban

fordul el: undok, szándok , ajándok , köldök,

szemöldök stb.

QiR , e/if

Az elbbi képz, melly megnyújtott hangzó-

val a' tszó' eszméjének nagyított, összesített meny-

nyiségét, tulajdonságát fejezi ki: fonák ^ tudák

(-os), iszák{-o%), szándék, ajándék, vidék, szerdék,

mellék , tájék , környék , ivadék , sarjadék , hulla-

dék. Néha o^-kal is felváltható: szándok, aján-

dok stb

Illy szókban: horiték , biztosíték, takarék,

vezeték , maradék , haladék , keverék , zagyvalék,

vány y vény , ás , és , at , et , ó , képzkkel is

felváltható : horiték , borító ; biztosíték , biztosít-

vány stb.

Az ék középképziil szolgál ony , eny képz
eltt, *s ekkor hajlamot, könnységet jelent: vál-

tozékony , érzékeny (ki könnyen változik, kinek

az érzésre hajlama van): így os , es stb képz
eltt is : akadékos , mellékes stb.

^
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Ók , Óh.

Az elbbi képz ó, ó képzvel Összeolvadva,

nagyító értelm. Képez csupán neveket : pofok

,

pirók, szemók, csombók , pók (poh-k, kinek nagy

poha van) ; Istók , Bertók , Mihók , Erzsók stb.

Mellék- és igeképz, mi sort, rendet, kény-

szerülést, állapotot jelent.

Képez a) a' melléknevek' középfokaiból, név-

mások- és számnevekbl mellékneveket: nagyob-

bik, mellyik , egyik, másik, második.

b) cselekvigék' tszavaiból középigéket : hal-

lik, törik, múlik, nyúlik stb; többnyire pedig kép-

zett igethöz járul: játszik , látszik, ugrik, vá-

gódik stb.

Az at, et, tat, tet képzk' segítségével szen-

ved igéket képez : adatik , ejtetik stb.

al , el, ol , öl.

Nem egy eredet. Az a/-nak (honnan alsó)

értelmét tartja meg e* szóban : hónai, hihetleg

így lett az : oldal , Tokaj (tok-al mint : hegy-al

,

hegyalja).

Gyakrabban használtatik az e/-tl kölcsönzött

értelemben. De valamint az c/-nek kétféle csaknem

ellenkez értelme van , úgy a' képzett szavaknak
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is. Az el (honnan: eld, elsd) kezdetet, kezdést ^

jelent ; az igeköt ^/ pedig valamelly cselekvésnek

eredményét vagy befejezését jelenti 's i^y az el

kezdd és végzd határként szolgál az eszme' terje-

delmének' kijelelésére.

Képez a) mellékneveket: háncsai , fiatal.

b) fneveket: jövetel ^ metietel , étel, ital,

fonal, hivatal, öböl, hebel , höböl, viadal, Cse-

pel stb.

c) cselekv igéket többnyire kicsinyzd vagy

kezddértelemben : fuval, lehel, hohol, terel, töröl,

porol, perel , botol , torol stb. Ragozáskor né-

mellyike hangiigrat : perel, perlett stb.

d) küzépigéket; de mellyek ih-eseiv is vegyest

használtatnak: bomol, bomlik; romol, romlik;

botol , botlik; ömöl, ömlik; omol, omlik.

Igen gyakran szolgál középképzd gyanánt

mind név- mind igeképzdk eldtt: tarló, komló,

himl, eml ; osztalék, függelék ; koholmány, csi-

nálmány ; fanyalog , támalog , émeleg ; gyámolit

,

tévelit, gyúlad, fúlad; rugdalózik, fészkeldik ^th.

Hangzó vég tdszk után a' hangzóval össze-

olvad 's hosszúvá lesz : halál , fonal , kötél , fedél,

(mondatik: fonal, kötél, fedél is, kivált némelly

ragok eldtt); mesél, cserél , kapál, boronál, ze-

nél, hegediíl stb.

így származtak : gyúl, szól, dúl, hl, fúl,

fúl, gyl, dúl{A6\) s talán ide sorozhatnók a' s<sw7,

száll, vál, kél, tol (to-el), múl , nyúl , nytl{'\\i) sih.

Sok rag szinte illy összeolvadásból veszi szár-
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mázasát: bol (be-el), ro/ (ra-el), tol (ta-el), fia-el

(nál), vei (va-el , vél , vei).

e) Két /-lel iratik e' képzd vagy különbüzte-

tés vagy hangzatosság^ kedveért vagy talán az a?i

(határz) vagy öm képzvel összeforrva ezen igék-

ben : wíig-yo// (nagyonol) , sokall , kevesell, zöldell

(-ik), ;iyí7a//(-ik)=nyilamlik.

Ezekben
:
/o^/o/^ érlel, kémlel, kérlel, a*

kettztetett képz van összevonva. A' gyomlál,

szemlél, táplál stb szókban talán így alakült az

összeo\vsi(\éiS : szemle-el , gyomla-al , tápla-al ath.

oly, ály, ely, ély , oly, oly.

Némelly szókban olly névmás rejlik : gömbö-

ly, gombolyag (ollyan mint a' gömb, gomb).

Nagyobb részt azonban e' képz nem egyéb,

mint az al , ál stb meglágyítva, honnan vidéki

szójárás szerint ugyanazon szók y nélkül is hall-

hatók: veszel, dagál , vtszál.

De még inkább világos az azonság , midón

középképzó gyanánt szolgál. í^y írjuk : viszály s

viszo/kodik. így íratnak hol /-lel hol ly-e\ e ha-

sonképzetü igék: gyámolit , émelyit , támolyog,

fanyalog (fanyarog), tévelyeg , közeleg stb; sót né-

mellyek kétképen is használtatnak: támolog, tá-

molyog; tévelégj tévelyeg stb.

Képez a)' fneveket : csigoly^ guzsaly, szipolyt

fogoly , hüvely , zugoly , bögöly , bagoly , viszály

,

veszély , szenvedély , osztály , dagály , ragály , ve-

> .
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iély , seregély , személy , homály , sirály
, fekély ,

hatály stb.

b) mellékneveket: komoly, csekély, sekély.

am , em , om , öm.

Értelme az «»» (omol), öm (ömöl) szóból ve-

het , mi bséget jelent , vagy a' mi névmásból

,

melly e' szókban vala-mi, sem-mi szolgál képzül
's tárgyat jelent.

Az ám, ém ugyané' képznek hangzó utáni

megnyújtása.

Képez a) fneveket gyökökbl: alom, elem,

ólom, bölöm , gyalom, halom, malom, tetem, orom,

öröm , üröm, , három , korom , köröm, , szirom , ve-

rém , terem
,
perem , sólyom , súlyom , folyam ;

karám, villám, hullám, csillám.

b) fneveket, mint végképz más képzk
után ; hatalom, , engedelem , alkalom.

E' fnevek ragozáskor nagy részt hangugra-

tók : orom' , ormok ; hatalom , hatalmak.

c) Mint igeképz tisztán csak egyszer fordul

el: terem.

Mint küzépképz ép vagy összevont alakban v.

megfordítva áll e' szókban: elme, alma, szalma, kel-

me, torma, karima, goromba, otromba, iromba,

csámpa,permet, harmat, gyarmat; huzamos; \^é^-

hen: futamik, sudamik, iramik, fogamik {tá.n\\e\yc-

sebb ix^fogamk-ná\), futamodik, sudamlik, iramlik,

fogamszik, gyüremlik, türemlik, nyilamlik, %'eteme-

A M. nyelv' rendsziíre. 5
%
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diki vetemi/l,ftitamt't , vetemit ^ zörömböl, döröm-

bölj csörötnjwl stb.

Jegyzet. E' képz némelly szók' eredeti értelméhez

vezet. Így az öröm eredetileg tanczot, körben ugrálást je-

lenthetett, mire mutat az örv, örvé/iy , örök szók' gyöke

az ör (kerek , kereng , körben forgó) 's az öm , mi annak

sokszorosságát, nagyságát jelenti. A' természet' fiai ma
is így fejezik ki örömüket. Orom, telem, az or , orr (ma-

gas , kiálló), és tet (kitetsz , kiemelked) gyökbl stb.

an, on, e?iy in.

Különböz eredet 's értelm képz. Némelly

szókban az ou állapító raggal egy, midón helyne-

veket képez; 's többnyire y-nal lágyíttatik. Néhol

maga az any (lásd afiy képzó); y nélkül más szók-

ban egy a' határzó képzvel e' kérdésre: hogyan?;

igékben az m-tól (nervus, tendo), honnan az in-og,

ifi-dul szók származnak, kölcsönzi értelmét 's itt

az m és on épen úgy látszanak találkozni , mint az

itt és ott. Az m és ofi ismét két véghatár, amaz

indnliíst, emez (ha igérl van szó) valamelly fog-

lalkodásban megmaradást, tartósságot jelent. így

a' taszi/it-h'Aw valami könnyd, alig megkezdett

cselekvés van, a* bolyong-han valami tartós, foly-

tonos , a' taszint kevesebb , könnydebb mint a*

taszít f
a' bolyong több, tartósabb mint a': lolyog

;

néhol kivált nevekben öm képzbl látszik elvál-

tozottnak.

Képez: a) mellékneveket: rokon ^ kicsin, pi-

czin , mereven, eleven, alacson.
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b) fneveket: haszon, özön, vagyon (vágyom),

szégyen, hölcsöíi, hódon, hödöti (bodony, bödöny),

halin (ha.])
,
paplan , katlan, ködmön.

Hangzó után «w, én-ie változva e' szókban for-

dul eló : csalán , halán , tehén ; de ezek fordított,

vagy talán eredetibb képzvel igy is mondatnak:

csanál, kanál; b! tehén a' tején-h6\ származtatható,

annyival is inkább, mert a'A^-vel gyakran felcse-

réltetett, p. o. fehér , fejér,

c) Alkot cselekv igéket: suhan, rohan, izén,

köszön, zuhan, pihen stb.

Jegyzet. Teszerty vészen, megyén, vagyon stb igékben

ön névmás rejlik.

d) an , ^w-nel határzókat e' kérdésre: ho-

gyan? hányan? szépen , gyorsan, öten, hatati sth.

Nagyon, szabadon, örökön kivételesek.

Mint középképzó használtatik nevekben: be-

lénd, bolond, vakand, gerenda, bitang , dorong,

korong, poronty, göröngy, szelindek stb; hely-

nevekben: Peteíid, Körmend, Börgönd. Megfor-

dítva szinte helynevekben : Tolna, Torna, Várna,

{Baranya már lágyítva van).

Igékben : éoro/zg-, mereng, dereng, csatangol,

suhant , suhifit , legyint , köhint -, fogant(ó) j eme-

lint , tapint stb.

5*
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and f end.

Mint idoképzd jövd idt jelent : adnnd, hé-

rend. Bizonytalan eredet. Hangzó vég igetután

f7-vel toldatik : vi, vivand, ló, lövend; kivéve a' rend-

hagyó igék' gyükéit: té ^ vé, lé,vi, ki, é, i, mely-

lyek rendcsen V nélkül alkotják a'jOvót: téend,

véend, léetid, vt'end , hiend, éendik , iandik.

ánk, étik.

Összetett vagy //-nel megtoldott ék képzó; csak

neveket SL]kot : falánk , fulátik , nyalánk, félénk.

Nagyitó ervel bir.

any , eny , ony , öny , dny , ény.

Az a/zy(anya) szóból magyarázható: só-any-ú

(sav-any-), keser-any-os (kesernyés) , viz-any-os

(vizenys), por-auy-u (porhanyó). Továbbá a' meg-

lágyult an stb képzbl. Gyakran dny , ény alak-

ban fordul el, midn tudniillik a' tszó hangzó-

jával összeolvad.

Alkot a) mellékneveket: t?^^o«y, keskeny, so-

vány, halovány, televény, hitvány, zsivány.

b) fneveket: arany, heveny, takony, zá-

tony, torony; iszony, közötiy , mákony , higany,

parány (uj szók); dohátiy , cserény , hiány, sö-

vény , görény , terény (tenyér) , kötény , lej)ény.

Helyet vagy helységet jelent neveket: lapány

,
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edény, Baltony , Szako?ii/ , Mosofiy, Turá?iy , Mu-

rány, Berény. Néha hangzóját elluki, mint e' szók-

ban: szörny f árny , szárny.

Mint középképzó elfordul következ szók-

ban: savanyú, vizenys, kesernyés, czikornya,

porhanyó, erny , körtiyék , hornyol, ernyed.

Mint összetett képzó áll az ékony, ékeny vég
szavakban: hajlékony, érzékeny.

Mint a c-vel toldott képzó , vagy megfordí-

tott alakban gyümölcs- és faneveket alkot: afotiy-a,

dinny-e , berkeny-e , laspomja , gelegofiya , cseres-

nye. Vannak azonban ssíámos más értelm szók,

mellyek hasonló módon alkottattak : satnya, szok-

nya , kocsonya.

ap , ep, ipy op.

Különböz értelme van. Némelly szókban va-

lami megfeneklót, alant maradót, megmaradót je-

lent, mire az isz-ap , ap-dd szótag vezet. Má-

sokban értelmét az apró szó' gyökébl veszi, ro-

kon az ab'hal , csakhogy kicsinyezve gyakorító

értelemben. Néhol hangutánzó.

Alkot fneveket leginkább az elsó értelemben

:

alap , iszap , közéj) , zsilip , czölöp , ülep , telep ,

herep (hid) , harap (láng' ereje) , cserép , gyarap ,

kelep, kalap, terep{-'é\y)\ cserép, közép rendesen

megnyújtva iratnak.

Mint igeképzó ritkán fordul eló : harap , tép

(te-ep), lép (le-ep), lep.
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Hang^zóját vesztve áll ezen szavakban : talp ,

selj/p, pehjp ; vagy segédhangzóval Joldva : tompa,

csámpa , törpe , korpa.

Mint küzépképzó leginkább igékben fordul eld:

o//«j»(-odik), csí7/a^('-ít)'s hang-Zíit vesztve kicsinyzd,

vagy hangutánzó értelemmel : szörjml, horpad f

terpeszt , hörpöl 3 csörömpöl, hömpölyget , csiripelj

kalapál stb.

ar , er , or , ör , ár, ér.

E' képzó több , nag-y részt rokon kútfre ve-

zet. Er {wen^): er , ered , eredet. E' szerint jelent

valamit, a' minek ere, ereje van, jelent eróból

származó cselekvést, eredetet, származást. Ör,

honnan az örv , örvény , öröh ,
jelent valami ke-

rekdedet, szüntelen visszatért, s így gyakorító

értelme is van. Az or , orom is egynek látszik

ezzel.

Ar, vizet, bséget, terjedést jelent.

Ér (tangit ; valet), 's innen az ért (észszel éri),

félig rokon az or-ral (pretium) , a' tszóban rejló

eszmének értékét, becsét fejezi ki; jelent valami-

hez tudót, értót, továbbá határt.

Ar (pretium) jelent árust, árért foglalkodót,

tisztséget.

Hozzá adva hogy az ar, er néha hosszúvá, az

ár , ér néha röviddé változik a' szóalkatásban , e'

rokon bár de mégis különböz értelm szókat alig

lehet biztosan kijelelni, miért csak azoknak adand-
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juk magyarázatát, mellyekrl kétség nem támad-

hat, í^y példáiy világosak : vasár^-os), vásár, kádár,

bodnár (bodonárus), csiszár.

A' dombor(-ú)^ homor(-ú)y bodor, fodor, czu-

czor, csucsor, sátor, talán az or , ör-bdl; ledér

,

siker, szikár, ösztövér, kövér, talán az ér- (véna,

rivuliis)-bdl. Szellemi er-téknek, e'r-telemnek, érd-

nek mennyiségét látszik mutatni ezekben: badar,

czudar , botor, bitor, bátor, tudor (uj szó), siker.

M folyár, búvár az ár (víz vagy bdség) szóból. A'

madár , egér, bogár, agár, szekér, sugár, sudár

(mert némelly ragok eldtt mind röviden mondat-

nak) az er-eá szógyokérbdl a' megeredésnek, moz-

gásnak , fürgeségnek
,
gyorsaságnak értelmét köl-

csönzik.

Alkot a) mellékneveket ar, or alakban: czu-

dar, badar , fukar , pazar , fanyar, bátor, bitor,

botor, bodor , fodor , fosztor , kofidor , tömör,

göítdör , fondor , ^owor (meghajlott : a' ^aw-ból),

ár, ér-rel: szikár, siker , folyár, kövér, ösztövér,

ledér.

b) ar, or, er alakban fneveket : agyar, ma-

gyar, vihar, zivatar ,^udvar , ihar (juhar), j«vor,

fodor, apor (apró), kapor, bodor , csömör , gyo-

mor, ostor, sátor, bútor, meder (med=ned=
víz), veder , iker, hunyor, csupor, csöbör, ten-

ger, tükör , ökör, gödör , csdör , ke?tder, henger.

Ide tartoznak az ujabban felélesztett fnevek:

szomor, fiyomor , dombor , homor , gyönyör %th.

Gömör (megye' neve , hegyes tájat jelent).
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Az inger az in és ger-h6\ látszik eredni.

Ar er-rel : madár , sugár , sudár , bogár , ito-

sar, szekér, egér, gyöhér.

' Jr e'r-rel, melly ékét mindig megtartja: boj-

tár, kantár, sajtár-, csótár, tölcsér , hajcsár,

defievér, sügér , határ , kontár, tanár, vilár

,

esár (iij szók). Továbbá árut, árust, mester-

embert , árért szolgálót jelent : vasár (vasáros)

,

fioí///or (bodonárus), kádár, csiszár, csaplár (csap-

láros); a' káplár, bognár stb idegen eredetek.

Szr , szr , csr, nyár, gyér, br, tor, bér,

dér , vér , kár , szár, vár, zár , összeolvadt hang-

zók által rovidültnck látszik e' képzbl.
Mint középképzó' elfordul következ nevek-

ben : ^?/öwí/ör?í; , nyomorú, koszorú, köször, dont-

ború, homorú, szomorú, szigorú, kanyaró (liimló-

faj), keser, kesernyés, czikornyás, bojtorjány

,

szivárvány , habarcz, vakarcs, tekercs, kökörcs stb.

c) képez határzót , és kötszót : hamar, *s ösz-

szevont alakban: mar ^ bár.

d) képez kezdó' , hatályosan cselekv' igéket:

habaf, hadar, hidor , sodor, fodor, facsar, akar,

csikar , takar , peder, teker, vakar, kapar, kotor,

zavar , kopor (tájszó).

Összeolvadt hangzóval ugyan e' képzbl ere-

dettnek látszik: bír , kér, fér, tér ^ zár , sir, tár,

vár stb.

Mint középképzó áll ezen igékben: kesereg

,

szendereg, csepereg, didereg, zugorgat, biberkél sth-

Tulajdon nevekben az úr, or szóból, mi az
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er-ve\egy gyiikú, látszik elváltozottnak :>J/?or,

Czobor , Zougor , Csomor , Bocsor stb. így szár-

maztatik nagy-ur-hó\ -. ?iádor.

Bögre f czifra f czafra, csutora, Sukoró, ka-

nyaró, czefre, vidra stb szókban vagy fordított

képzd vagy közép 's megtoldott képzóul szolgál.

as , es, OS , ös , is.

Az és, és is kötszókból veszi eredetét, honnan

értelme összeköt, folytonosítö, gyakorít.

Middn összetétetik, a' hangrendi változáson

kiviíl az általános ragozás', különösen a többes-

szám'szabályait követi így lesz a' lap-h6\ lapos(neia

lapas), t'o7/-bl vállas (nem vállos), dCkert-hl ker-

tés(nem kertes), a' nép-h\ népes (nem népes), mert

a' többes szám : lap-oA, \k\\-ak, kert-e^, nép-e^stb.

Alkot a) mellékneveket minden fnevekbl:

ágas, tüzes, édes, hatalmas , öblös, vermes stb.

Middn melléknevekhez adatik, kicsinyítd ér-

telme van : édeses , vereses
,
pirosas , kékes , zöl-

des stb.

Néha mássalhangzó után is elveti hangzóját:

7iyers , nyárs , bors , gyors , tors , sors , hars (haris

helyett).

A' régiek 's némelly vidékek szerint is, us

alakban is fordul eld: lapis, kris (hamis ma is így

mondatik, régente hámos volt)
, piritus mondatik

néhol ma is pirítós helyett. így íratott hajdan : Al-

mus ^ Marus.
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Míddn hangzó után összeolvadva ws-ra válto-

zik , leginkább kereszt- 's némelly vérségi nevek-

ben, kicsinyzó értelme van: Gedus, Ferus, Ka-
tusr^ Ilus^ aims^anyus; midn os 05-re , nagyító:

após, anyós, kapós ^ csíps stb.

Hangzóval összeolvad b a e után megnyjta-

tik: kapa, kapás, kapu, kapus , epe, ej)és.

így származtak az egytaguak : bús , hús , hs
(heves), dús, gús (gúzs).

Midón i képzs melléknevek után tétetik,

rendesen megtartja hangzóját, p. o. uri-as, házi-as,

fiépi-es.

Mind ezen melléknevek gyakran fnévvé fog-

laltatnak el azon különbséggel, hogy mint mellék-

nevek a, e, mint fnevek o, é, ö hangzóval irat-

nak rendesen. Í^y város (civitas), ráras (a' minek

vára van), nyerges (nyerégcsináló) , nyerges (a' ki

nyerget visel) , ágos (kútágos) , ágas (minek ága

van).

így származtak némelly mesterembernevek :

órás , szappanos , kalapos , üveges stb.

Igékbl alakultak e' képz által: takaros,

nyomós , szívós , szaladós , zavaros
,
jn'rítos. Elég

példa arra, hogy ezt utánozni, ha szükség lesz rá,

ezentúl is nem csak szabad , hanem ajánlatos is.

Nyelvünkben minden szótag él, azt elavulni hagyni,

annyit tenne, mint nyelvünket él erejétl meg-

fosztani.

b) alkot gyakorító értelm igéket

:

/m/o«, re-
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pes , tapos , hapos , rákos , keres , kapdos , ^sípdes ,

döfdös , lökdös.

Mint küzépképz áll e' szókban: tapsi, tepsi^

töksi , buksi ^ alsó, els
, fels, küls, korsó, borsó,

orsó, futosgál , rakosgat, viaskodik.

ás , és.

Cselekv értelm fneveket képez minden

igébl, hangrend szerint alakúi, de soha röviddé

nem lesz: látás, tudás, hallás, alvás, vetés
,
fekvés.

Némelly szókban az öm névképzó után is el-

fordul: tudomás, látomás, vallomás, hallomás.

ász , ész.

Az ész-h\ látszik eredni, 's jelent valamihez

értót , foglalkozót, vagy magát az illy dologért-

nek cselekvését, foglalkozását.

Alkot a) nevekbl fneveket és cselekv igé-

ket vagyis az így alkotott szók többnyire nevek 's

igék is egyszersmind: halász, csikasz, 'rákész,

rákász , vadász , madarász , agárász , egerész

,

eprész , kertész , ökrész , böngész , csenkész. A' ka-

lász, kárász szó más eredet lehet. A' fohász

hangutánzó.

b) alkot néha igékbl is neveket, mint: me-

rész, termész(-et); mvész, költész
, festesz (újabb

szók).
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Hliigzóvesztve elfordul e' szókban: cssz,

túsz*

Mint középképzd áll e' szókban: tollászkodik,

huwnyászkodik , gubbaszkodik.

« asz, esz.

Az es2(-köz) gyökbl magyarázható egy részt,

különben nem egyéb , mint as vagy az képznek
meglágyítása.

Alkot a) neveket : dugasz , támasz , szakasz,

tapasZf rekesz, retesz (eszközök), csupasz, kopasz,

pimasx, ravasz, a' csupas, kopás vagy inkább csu-

Baz, kopaz stb-ból lágyultak el.

b) Hangzót vesztve alakjában alkot rendha-

gyó és középigéket: tesz (te-esz) , vész , lesz (\e-

esz), visz , hisz ; aluszik , alkuszik , feküszik stb 's

ez esetben a' jelent mód' jelen idejét kivéve , az

sz a' ragozásban mindig kihagyatik 's a' képzótlen

szó lesz igetóvé: té-ve ^ lé-v-6 , alu-v-ám stb. E'

képzó némelly igékben ad képzvel is fülcserélte-

tik : öttgszik , öregedik.

Ezen igékben és nevekben : kúsz, csúsz, mász,

hósz, kész, úsz stb szinte ezen összevont képzó

látszik lappangani.

Mint középképzó áll e' szókban: tapaszt , re-

peszt , maraszt , áraszt , apaszt , epeszt, vigasztal,

e?igesztel stb.
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«í , et y it , ít , ot , ut. ,

«

Az «/ (at-a, atya, nemzd, valaminek szerzje)

vagy megfordítva a' vele egyértelm te (tesz, ele-

het) szóból veheti magyarázatát.

Mint igeképz cselekv és míveltet igéket

képez ; mint névképz a' cselekvés' eredményét

fejezi ki, vagyis szenved értelm fneveket al-

kot, így: di tudás , ütés cselekv munkásság; a'

tudat ^ íitet , a' tudásnak, ütésnek eredménye* A*

régi nyelv jobban ügyelt e' különbségre, a' mai

azonban nem egy hibásan elcserélt szót mutat el,

p. o. tojás, irás, tojat , irat helyett.

Alkot a) fneveket: nyugat, kelet, csalit, kar

lit , csapat , guvat, gyapot, rohot , dohot , állapot,

csipet , hurut , pamut , sziget (szeget : Alsó-Csaló-

közben).

Jegyzet. Ide tartozni látszanak az át , e't vég szók:

barát, lapát , evét ^ pemét ^ szemét, fuvát; mellyek több-

nyire röviden is ejtetnek : pemeí , evei, szemei, í\x\at.

Az ót, ót végüekben a' nagyító értelm'' o, 6-

vel egyesültnek látszik e' képz: bozót , hanót.

Ót, ót (ott-ból) alakban helyet is jelent : Ha-
hót , Babot , Rátót.

Mint középképz áll e' szókban: birtoh, bör-

tön, fertó, fészelfefitó, körtve, morotva, estvesth.

b) at , et, ít alakban képez cselekv igéket:

ugat , üget , arat , szeret , mutat , nevet y követ,

taszít, tanít.
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J<i§ít/zeL 1. Néha hangzatosságért vagy más képzk-
bl kölcsönözve n bett vesz közbe 's ez utóbbi esetben

saját hangzóját elveszti: bozont ; igékben illyenkor ki-

csinyz ereje van: tainnt , legyint , jelent ^ emelint stb.

2. Mássalhangzók* különösen j, l^ m, Uy r, #,

sz után hangzót veszt, e' szókban: bojt, rojl , sejt (cel-

\\\\B)'y csont y bolt ,. kplt , folt y kert
i kürt , fürt , mart

,

imrt 3 szirt \ szúrt, rest, füst; árt, ért, irt vagy ort

,

ült, költ, vált, kiált, lejt (lé-it) , rejt, fjt,fejt,jojt,

tujt , bujt, hint (hiui-at), int {t'm indulatszóból és ^í-ból

vagy az iu és at képzkbl összevonva), o«/" (omlik, óm-

at, omt), önt , hont, ront, hánt, szánt , hányt , d'Jnl , oszt,

foszt , veszt , fest, gyárt, márt , tart. 'S a' fönebb említett

int kéfizs igékben: tekint, kacsint, bólint j suhint, kö-

hint , legyint. Továbbá van , ven-ne\ képzett igékben

:

(Reppent , roppant stb.

,\ : Midn hangzóval találkozik , összeolvad 's

hosszúvá lesz:/oí (Ia!-at), tát (a' to-v-a, tá-v-ol

sz' gyükébl és at képzbl : ta-at). Illy eredetre

mutat: szít , vét , ht , lót (l-at),yw#.

\%y lettek e' nevek is : hit (hi-et), vét (vé-et),

tét (té-et) , lét (lé-et) , vit- (vi-et-)el , ét- (é-et-)el

,

gát, ^M, hét, hét, nyit (mert nyilik is van); pót,

É.rót, rút.

Mint küzcpképz áll e* szkban: div«íos, ra-

vaíal
,
jüvcíel , hivo^al , csalatkozik , szövetke-

zik stb.

c) at , et alakban míveltet igéket alkot, 's

ekkor ha hangzóval találkozik, azt rendesen rö-

viddé teszi 's V betilt vesz közbe : ado/ , szedi?/ ,

hivat, lövet.



17. §. ÖNH. KEZD. ÉS MÁSSALH. VÉG2. EGYSZEÍW KÉPZ. 79

Jegyzet. Minden egytagú ige némi kivételle\|í(l. fáf

,

tet) 2l míveltet képzt at , 'et alakban veszi fel : dob^t

adat, szedet , döfet, fogat , fogyat , rakat, tolat , folyat

,

nyomat , fonat , ketiet , hunyat , kajiat , töret , ásat , csusz-

át , bontat , lövet, hozat stb.

Midn valamelly' igetd hangugratás által egy-

tagúvá lesz , szinte at, et-te\ képeztetik ; de több-

nyire cselekv értelemmel : perget , csurgat.

Némelly rendhagyó igék , fkép mellyekben

A-val toldott 052^ esz stb képz van, hangzvesz-

téssel veszik fel e' ragot: véfiheszik, vénheszt, büu-

höszt'k, büuhöszt. Hlyének némelly ad, cíZ képz-
jüek, mellyek asz-at öss/jetett képzvel alkoljják a'

míveltett: szalad, szalaszt ; széled, széleszt;

fárad, fáraszt; eped^ epeszt 's némelly más igéS

múlik, mulaszt, vagy mulat, no, növeszt vagy >/ó-

vet. A' terem, termeszt, teremt két külonértelmú

igét alkot e' képzvel.

Ezekrl azonban megjegyzend , hogy inkább

cselekvk 's csak szükségbl foglaltatnak el néha

míveltetkké.

Jegyzet. Az at , et , ot , öt tárgyesetképz ^^gynek ,

látszik az elbbi képzvel, aminthogy a' cselekv igékkel

áll egyenes viszonyban.

aty, ety.

Az at , et-h\ ellágyiiltnak látszik, és pedig

vagy összeolvadt vagy elvetett hangzóval: konty,

korty , j)ÍHiy , poronty.
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így lágyul meg az at, et mint közc^pképzó, a*

játék vagy foglalkozás' tárgyát, eszközt jelent

szókban, midón e' hang néha meg is kettztetik:

szivattyú, csetigetyü, pergetyü, fergetyí}^ ergettyü

stb szivatu, csengetü, pergetü, fergetü, ergetü

helyett.

Középképzóiíl szolgál még más szókban is , 's

mint hangutánzó, a' dísztelenebb vagy nevetséget

hangok' kifejezésére használtatik: forrtyati, hor-

tyog , szortyog, tortyog.

Paty , Kéty y helységnevek.

% az , ez, íz , oz , öz.

Az özön szóból, mi bséget vagy az ^a-ból,

melly szájízt, ételízt 's ezenkiviíl részt, gyakor-

latot, ismétlést jelent (így mondjuk: több ízben,

izromban), veszi eredetét. Értelme állító, nagyító,

gyakorító.

Képez a) neveket : száraz , igaz , csitnaz , le-

mez, flemez f csiriz, Csiliz, zseliz, koboz, toboz.

ÉÉf
eltte álló hangzóval összeolvad : ádáz,

ádáz (hadá-z), vitéz, szz, tz, víz, méz, kéz,

láz, máz, váz, száz stb.

Folyékony félhangzók (1, m, n, r) után hang-

zóját ellöki: borz, torz stb.

b) alkot cselekv gyakorító igéket : oroz,

oroz, óriz, érez, okoz, fokoz, köröz, poroz,

himéz^ széréz. Ragozásban hangzóját többnyire el-
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löki : rzök , (>zérzék , cserz , vonz , crfz , liíár ^z

igetben is így használtatnak.

Más képzkkel egyesülve szinte gyakoríto

igéket: öntöz, hapdoz, fáradoz , epedéz stb, ineiy-

lyekben hangzóját a' ragozáskor is megtartja.

A* véghangzóval egy hosszúvá olvad , kivéve

azon szókat , mellyek a' többes számban v t vesz-

itek közbe; hibáz, tanyáz, idéz, igéz, tétováz

,

havaz, lovaz, kövez stb. így származhatott: néz

(ni !-ez), húz , nyúz , z ,fz stb.

Mint középképz alkot az ik képzvel egye-

sülve középigéket, hangzóját jóhang vagy külön-

böztetés' kedveért hol elvetve hol megtartva, mi

a' ragozásban is szabályul szolgál : áldozik, öltözik^

habozik y habzik
,
porzik , álmadozik

, fejledezik ,

borsódzik , himlódzik , kérdzik , rögzik , ágazik.

Hangzó vég szavakban: szikrázik, káprázik^ te-

kézik stb.

Középképzl egyéb igékben is szolgál : bo-

rozgat , idézget, berzenkedik sth.

zs, özs , ázs , ézs. w

Hihetleg a' z , vagy 5-nek megkeményítése,

igen kevés szót képez : parázs , darázs , Kolozs ,

Körözs helynevek. Mint l;özépképz hangzót veszt-

ve, vagy fordítva e' szókban fordul el: morzsa,
torzsa , zsizse , pizse , rzse

,
porzsás , torzsalko-

dik , dörzsöl , nyüzsög, horzsol, körömzsél, kapzsi.

a' m. nyetV rendszere. 6
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Úl, Úl.

Összetett képznek látszik azw_, // és c/képz-
bl: lap, lapu i lapul; ter , terú ^ teri; derú,

deri stb.

Képez a) cselekv igéket : tanúi , herl.

b) benhat igéket: éjiül, készül,Javul,fordtd stb.

c) határzkat e' kérdésre : mikép í mi gya-

nánt? p. o. köri, józanul, emberül, orl (or gya-

nánt).

Jegyzet, kta, e hangzón véí^zd szók, az ul , ül

mint 4|iatárzó-képzü eltt megtartják hangzójokat és pedig

Vagy röviden az líjabb divat szerint, vag:y megnyiíjtva

;

mint igeképz eltt e' hanfrzók mindiíf ellöketnek : pe'lfJra/í

\agy például , hénaúl vagy /y<?W//i/ (határzó), he'núl (ige).

18. §.

FORDÍTOTT VAGY TOLDOTT EGYSZER KÉPZÓK.

ba
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kezük. A' Iiol valamelly gyökben vagy tszóban,

mclly képzje* hangzójával együtt épen maradt,

végiíl az a, e hangzó áJl : ott ez vagy henye betii,

vagy képzó (1. «, ^); p. o. csut-a, eset-e , húsz-a

,

pisz-e, buz-a, laz-a. Ezekben a' tiszta gyökök tol-

dattak meg.

Illy szókban : kacs-ib-a , hial-od-a , bor-on-a

,

af-omj-a , berh-eny-e , lah-om-a , har-im-a a' kép-

zk vannak a' henye vagy képzó a e betvel meg-

toldva.

Képzett szókban , de mellyek hangzójokat

vesztették, e' szótagok kétképen magyarázhatók;

ugyanis : vagy azt kell hinnünk hogy hangu|rató

szókká lettek 's végi könnyebb kiejtés vagy kü-

lönböztetés' kedveért a, e hangzót vettek föl, p. o.

gomb gomba , tors torsa vagy torzsa ; vagy hogy

hangzójokat hátra vetették, azaz fordított alakban

állanak, például: görbe, csorba, tócsa, verese,

orcza, dercze, ronda, csorda, ferde, csalfa, don,"

ga , zse?ige , halatigya, mesgye , marha, irha,

csürhe (ezekben a' h talán hangzatosságért vette-

tett közbe), vitorla, merehle (meróke), láff^lya,

dereglye, alma, kelme, elme , barna. Tolna, sat'

nya , pernye, szehernye , árpa, horpa , csempe,

czafra, czefre, varsa, emse, hajsza, fejsze, sánta,

tiszta^ körte, hörtve , durva, borza, morzsa sfcb-

Midón az itt elsorolt képzket a, e helyett

i , o, u, ö, ü hangzók zárják, ezeket mint külön

képzket a' gyöktl vagy az elttök álló képztl,
egyes ritka eseteket kivéve, a' szó-elemzéskor el

6*
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kell választani. így sl kacsó nem a'Aa-c«d-bl, ha-

nem kacs gyükbl és o képzbl állott lissze; a

lépcs nem lép és í^so-bl, hanem a' kicsinyz ecs

és részesül o-blillyképen: lép-ecs-ó=lépcsó. így
az erdó (er-ed-)yfürd (für-ed-), töksi (tök-ös-i),

kapzsi, ^a/>52 (kap-o-si) stb.

19. §.

MÁSSALHANGZÓ KEZDET KÉPZÓK.

beit, béli.

A' bels, bél szókból van átvéve ; valahonnan,

valamitl, valamiben valót jelent. Mint képz hang-

rendet nem követve változatlan marad, de a' mu-

tató névmás' a betjét, szinte mint a' mássalhang-

zón kezdd ragok, kezd betjéhez hasonltja

p. o. javabéliy kézbeli^ járásbeli, kerületbeli, ölbeli,

ebbeli stb. Midn fnevekhez járiil , i képzvel is

fülcseréltethetik : kerületbeli , kerületi ; tisztelet-

beli, tiszteleti stb. Midn az így alkotott mellék-

nevek fnévvé lesznek, mint: kézbeli (xiaz: bot,

fütykös), ágybéli (d^yi ruha, ágyba való holmi), a'

béli /-vei fel nem cseréltethetik. A' lábbeli helyte-

lenül alkotott szó ; de a' köznyelvbl ki nem hagy-

ható.

E' képz némileg a' ragok' tulajdonságával is

bír, mert mind a' többes mind a' személyragos
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alany-esethez járiíl. így korombeli , korodbeli, ko- ^^^

rabéit stb; a' tanyákbeit népség stb.

dad, ded. ^

Kicsinyzó és hasonlító ervel bír. Az eltte

álló rövid a , e hangzót hosszúvá teszi 's hangren-

det követ: kisded, gyengéded., kerekded, tojásdad.

féle.

Értelme világos, dü fél, felekezet szóból. Ere-

detére nézve a' t'^/-lel egynek látszik. Eredetre,

származásra visszamutató 's némi hasonlatot ki-

fejez neveket képez. Hangrendet nem követ, sem

a' megelz rövid hangzót hosszúvá nem teszi; de

eltte a' mutató névmás' 2 betiíje szinte hasonitta-

tik vagyis /-re változik.

Alkot csupán mellékneveket: úrféle, asszony-

féle , afféle , efféle stb.

Minden alany-esethez járul; de a' többes alany-

esettel nem iratik össze, p. o. magamféle, Erdódy'

hadaféle , budai borok féle.

ha.

Képez a) idt jelent határzót: soha, min-

denha, néha, valaha.

b) kötszókat, mint: waha, hktha, vaj/m.
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ka , ke.

A' ke-v-es- vagy ki-cst-hl veszi eredetét ; ki-

csinyzo ervel bír: csutka
,
padka , sipka, kupka

,

lej}ke, tüske
f
hóka , szóké, róka, csóka, szürke,

bórke, csirke, birka stb. Gyakran fordított alakban

használtatik .- csutak , kutak , czövek , kuvik , mo-
csok , kölyök.

Némelly mássalhangzók után hangzóját veszti:

fulánk y falánk , nyalánk , hüvelyk.

Küzéphangzóúl szolgál nevekben és igékben:

patkó (pata=koröm), bunkó , furkó , gyerkócze ,

irkál , járkál , taposkál, biberkél , mesterkél stb.

kad , ked , kod , köd.

A' ke és ad képzbl, vagy a' ked (kedii, kedv)

szóból látszik eredetét venni.

Alkot cselekv, gyakorító vagy tartós foglal-

kozást jelent igéket: kapkod, repked, pirkad;

ktízépképzóiil is szolgál : gondolkodik , emelkedik

stb. 'S így leggyakrabban tiszti foglalkodást je-

lent igéket képez, p. o. kato?iáskodik , vitézke-

dik , jjápáskodik , káplánkodik , pásztorkodik, ker-

tészkedik stb.

kora.

A' kor fnévtl ered ; mint képzó nem idt,

hanem nagyságot meghatározó névmásokat képez.
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Hangrendet nem követ, 's az eltte álló hangzót

nem nyújtja meg; de a' mutató-névmás' ís betiijét,

mint a' ragok, hasonltja: akkora, ekkora, mekkora,

semekkora.

Jegyzet. A' korból i képzvel is alkottatnak mellék-

nevek; p. o. fitikori, akkori, máskori, gyakori (gyakor).

koz , kez, köz.

A' kéz, köz szókból vagy a' kicsinyzó ke és iz

szóból veszi eredetét, gyakorító és kicsinyzó' ér-

telme van.

Alkot cselekv , de leginkább középképzóiíl

használva, küzépigéket: yV//^y^02, szerkéz; ütkö-

zik , érkezik , birakozik , értekézik.

Mintközépképzó gyakran Aeí? képzvel is fel-

cseréltetik : gondolkodik , heverkédik stb.

' fi

la , le. ís'iuíi

Az így végzódó szavakban nem mindenkor

áZ al , 6/-nek fonákja van. Néhol a'/«! (honnan:

lát)indiilatszóból van kölcsönözve..Hlyek: d,' pisla,

pilla , vizsla , pille , szemle stb.

lag, leg.

E' képzó leginkább határzó ragiíl használta-

tik (1. Határzók). Képez fneveket : fölösleg , üt-

leg, parlag ^ felleg , maszlag.
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b) határzökat: hörösleg , futólag sth.

Mint kozépképzü van e' szókban : utólagos

,

mellealeges.

lau , len y atlan, étlen.

Hihetleg e^y a' nem tagadó kütszóval, mi e'

vidékiesen ejtett szóban: halem (hanem helyett)

máig is megvan.

Az at f et képzó' segítségével nevekbl és

igékbl tagadó mellékneveket képez: gondatlan,

osztatlati, ruhátlan, rendetlen^ veretlen, éketlen stb.

Mint egyszer képzó a' lan, len csak egy szó-

ban fordul eló : vétlen (a' ki nem vétett); a' tétlen,

étlen (té-et-len , é-et-len) szókban már meglévén

az at.

Azonban az ujabbaknál és a' régiek közól egy-

kettónél a' hat, het képzó után is majd egyszern

majd az o^ képzvel egyesülve használtatik : mond-

hatlan , mondhatatlan.

E' példát követni lehetne, de minden esetre

gyéren és óvatossággal az it , tat , tet , át , ét, ot,

oí-tal képzett igék és nevek után : tanítlan, hábo-

ritlan , oktatlan , látlan , hátlan (hatatlan) , bo-

zóílan stb.

Az atlan, étlen képzó' elsó szótaga néha meg
is fordíttatik, 's a' képzó ekkor: talán, telén; csin-

talan , szemtelen , helytelen.
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Jegyzet. Néha e' képz, nevekhez járulván, egyenes

tagadó értelmét elveszti 's más rokon értelmet vesz föl

,

p. o. szemtelen i gondatlan, számtalan- A/ így módosult

értelm szókról megjegyzend , hogy midn egyenes ta-

gadókká akarjuk tenni, képzjök' els szótagját vissza

kell fordítani; így lesznek különböz értelmek : szemte-

len y szemetlen (kinek szeme nincs), számtalan , számatlan

(a' mi számozva nincs), gondatlan, gondtalan {kinek gond-

ja nincs).

ne.

A' nó szónak elváltozása , feleséget jelent

:

szabóné, szabó' neje.

nok , nek , nök.

#
Talán a' nek (neki) ragból módosulva hivatal-

szerii foglalkodást jelent neveket képez minden

beszédrészból : tárnok, zrnok , fegyvernök, hírnök,

bajnok , elnök stb.

Elég ebból annyi a' mi megvan, sót az is sok.

A' ki illy idétlen szót csinált, mint: gondnok, 's

nem jutott eszébe , hogy ezt ragozni is kell : gond-

noknakf gofidnokoknak, igen sok jótétre 's imára

lesz szüksége, hogy e' súlyos bünbói kivetkez-

hessek.

nyl

Mennyiséget 's leginkább anyagi minséget
kifejez neveket képez. A' rövid véghangzókat

majdnem kivétel nélkül megnyújtja.
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Alkot a) számneveket: annyi, ennyiy mennyi?

ezernyi (talán a' hány is ebhol olvadott tisszc), egy-

szernyi , iétszernyi , hatszörnyi stb. (E* szók az

egyszeri, kétszeri, liatszoritól annyiban különböz-

nek, líogy ezek csupán idt, amazok mennyiség-

beii tartalmat fejeznek ki); hatodnyi , hetednyi.

b) mellékneveket: talpalatnyi, tengernyi,

körömnyi, embertiyi, parányi, jártányi (ereje sincs).

A'jutány(-os) is ezen eredetre mutat._

ság, ség.

A' régi nyelvben az alhanguak után is ség, p.

o. gazdagség; most a' hangrendhez szabja magát;

elvont tulajdonságot, terjedtséget jelent ; a' vég-

hangzt nem nyiijtja meg. Igen termékeny szó-

képz; fneveket alkot

:

a) fnevekbl : barátság, emberség, homaság.

b) melléknevekbi : nagyság, kicsiség, tiszta-

ság, szendeség.

c) igékbl: imádság, nevetség, tehetség.

Továbbá jelent kiterjedést, vidéket, tarto-

mányt, p. o, rónaság, sikscíg, tnezóség, Bárcza-

ság, Szilágyság, Ormányság, rség ; rangot : ura-

ság , asszonyság, grófság, herczegség, királyság

,

császárság ; nemzetek' összeségét: magyarság,

németség, tótság; egyesületeket: diáksága kato-

fiaság, polgárság , nemesség, papság, kereskedóség.

\z ország, jószág meglágyult .s-sel ugyané'

képzvel alkotottnak látszik.
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E' képz iiélia kettztetik is: szükségesség,

igazságosság. De az illy szókat mint igen dísztele-

neket irtogatni kell. így a' szükségesség helyett

jó volna kényszerség; igazságosság helyett: jo-

gosság
,
jogszerség. -

:

szer.

A' szer szóból veszi származását , mi többek

közt sort , rendet, módot jelent, honnan mint kép-

znek hasonlító, részek' mennyiségét kimutató ér-

telme van.

Hangrendet nem követ, s a' tszó' hangzóján

nem változtat.

Alkot mellékneveket:

a) fnevekbl: szoborszer, népszer.

b) melléknevekbl : kisszer, nagt/szer, egy-

szer stb.

E' képz is mint a' béli , féle némileg a' rag

vagy névutó' tulajdonságával is bír, a' mennyiben

minden alany-esethez járulhat, p. o. magamszer
ember. Ez embernek oUyan bátyádszer állapotja

van. St erltetés nqlkül i^y is szólhatunk : E'

tájon mindenütt római szobrok szer müveket ta-

lálhatni.

Továbbá &! féle és szerú midn melléknevek

után tétetnek, a' középfokot kétképen alkotják.

Féle eltt inkábba' melléknév fokoztatik: sokféle,

többféle, jóféle, jobbféle. M szer-ve\ alkotott szók-

ban még akkor is, ha melléknév az alap, inkább
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a' szert/, fokoztatik: nagyszer, nagyszerbb, noha

így is mondhatjuk : nagyobb szer , csakhogy ek-

kor már két külön szónak írva.

A' béli, féle , szer tehát majd képzk , majd

ragok 's illetleg névutók, sót némileg ügy is vol-

nának tekinthetk, mint összetett szóknak vég-

tagjai. Azonban mivel nem a' név' viszonyítására,

hanem külön, önálló szók' és pedig nagyobbára

melléknevek* alkotására szolgálnak: nem soroztat-

nak a' ragok és névutók közé, de összetett szók'

végtagjaiul sem vétethetnek fel ; mert az elóttök

álló % bett hasonítják. Illynem változás pedig

csak ragozásban és szóképzésben történhetik , de

összetételben nem. Tehát nem ragok, mert önálló

mellékneveket alkotnak (illy szók ragozás által

nem támadnak); nem összetétel' elemei , mert a' z

bett hasonítják ; hanem képzk , mellyek a' rag

's névutó' némelly tulajdonaival bírnak 's a' meny-

nyiben hangrendet nem követnek, az összetétel'

e' pontot illet szabályát követik.

tat , tet.

j

A' tesz ige' gyökébl; te és az at képzóból

összeállva cselekedtetést jelent.

Képez a) cselekv igéket: rúgtat, vágtat,

lüktet, folytat , vitat, szoptat , törtet, nyomtat.

b) míveltetó igéket : süttet , faragtat. És pe-

dig tat , tet-te\ képzi a' míveltetót

:
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a) Minden két vagy több tagú ige : fogadtat,

szenvedtet , hizlaltat, neveltet, fogantat, pihentet,

haraptat , sodortat
,
pedertet , tapostat , kerestet,

halásztat, poroztál stb. A' terem, teremt, ter-

meszt rendhagyó.

§) az egy és több taguak közól azok , mely-

lyekben t végbet eldtt hangzó elózi meg : láttat,

üttet , taníttat stb.

y) a' rendhagyó : tesz , lesz , vész , visz , hisz,

eszik , iszik ; té-tet vagy té-tet , lé-tet (letet nem

használtatik), vétet vagy ve-tet, hi-tet, é-tet, i-tat;

továbbá : a' nyugoszik , aluszik , nyugtat , altató

Ezektl eltér az: esket, mi i%y is mondatik: es-

küdtet. Ezek cselekvó gyanánt is használtatnak.

Tudnivaló , hogy az at és tat-tdX képzett cse-

lekvk és míveltetók már eredetöknél fogva is

rokon értelmek; de az idó, melly szüntelen köt

és old, ezek közé is határvonalt vetett, miért is a'

sajátképeni cselekvket a' míveltetóktól meg kell

különböztetni.

Mire nézve megjegyzendnek tartjuk általá-

ban, hogy azon igék, mellyekben az ige' személyei

közvetlenül mködnek, cselekvk; hol pedig köz-

vetve cselek esznek, azaz valamelly munkát, fog-

lalkodást , állapotot , kényszerülést mások által

essközölnek : míveltetk.

Ez általános megjegyzés' nyomán kétséget nem
szenved , hogy a) mindazon igék, mellyek szabály

szerint at, et-te\ képzik míveltetjöket , cselek-

vkké lesznek, midn tat, tet képzt vesznek
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fel. Hlyének: rt/^at , vágat (míveltetó) ; rttgtat

,

vágtat (cselekv); vivát, vitat; bukat, hiiktat

;

lüket (löket), Ttihtet ; ület , ültet ; járat, jártat ;

folyat , folytat ; nyomat, nyomtat ; vonat, vontat;

szünet , szüntet ; unat , untat ; hányat , hánytat

;

csapat, csaptat; csipet, csiptet ^"töret , törtet;

késet , késtet ; csuszát , csúsztat , uszat , úsztat ;

ázat , áztat ; hia-at , búját, bútat ^ bujtat stb.

b) Megfordítva mindazon tat, tet \é^\\ igék,

mellyek fönebb (1. a és /9) eladattak, míveltetk.

c) Míveltetkké lesznek mindazon egytagú

él igék (a' t végückef kivéve), mellyekhez tit , et

képz járul: dobat , szeget (1. at). ; ',

d) Midn az iget hangugratás által egytagúvá

lesz és szabály szerint (1. at) at, et-et vesz fel , in-

kább cselekv; ellenben ép igethoz tat, tet kép-

zt vévén fel, mindig míveltet. Pörg , pörget

(cselekv és míveltet), pörög, pörögtet (mível-

tet). Hlyének sodrat , sodortat , ugrat , ugortat,

tiprat , tiportat , oszlat , oszoltat stb.

e) Minden egyéb el igék, mell^^^k vagy csu-

pán at-, et-et, vagy csupán tat-, tet-et vehetnek

föl szabály szerint, míveltetk , mint: bontat, hor-

doztat stb ; cselekvk ellenben azok , mellyek e'

képzket aviílt gyök- vagy nem ige- hanem más

szóthöz ragasztják : nevet, szeret,fartat, áltat stb.

f) Szabály alá nem vonható kivételes esetek-

ben ezen igék néha fölcserélve, néha mindkét ér-

telemlien használtatnak , mint : etet , itat , futtat

,
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tétet; lovat áíe# (cselekv) , lovaival éteti a* ve-

tést (míveltet).

isa , ve.

Allapotjeígyzket képez; a' van, való szók'

gyökébl eredettnek látszik: sírva, kérve.

van , ven.

a) A* f»;í igébl látszik külcsönözüttnek. Hang-

jelent igéket képez 's v betjét azoknak végmás-

salhangzjához idomítja, *s egyszersmind hangren-

det követ. I^y származtak: dur-van, rop-van,

csej)-van\ rep-van-hó\=durran f roppan, cseppen^

reppen stb.

Középképziíl szolgál a' hangzóját vesztett

an és at képzk eltt : durrong , durrant , rep-

pent stb.

b) tízes számneveket: negyven, ötven, hat-

van stb.

váft , vén.

A' t?a, ve, és az 'an, en, határz képzbl
összevonva, igékbl állapotje^yzt alkot: tudván,

mondván, hivén stb.

Jegyzet. Ezen képzk között összetett képzk is for-

dúlnak el vagy azért, mert eredetök bizonytalan , vagy

,

1^ mivel az összete'tel a'ltal állandó 's önálló képzkké vál-

tak. Hlyek az 7)/, ÚÍ, lag , leg , Út', léil%t , tet% féle

,

szer, ván , vén stb.
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ÖSSZETETT KÉPZK.

20. §.

ÖSSZETETT KÉPZÓK' ALAKULÁSA.

Az összetett képzk az egyszerekbl külön-

féle módon alakultak , majd t. i. közben veszték el

hangzöjokat, majd az eisd, közép- vagy végsd képzd

vetette el hangzóját, majd mindegyik képz teljes

épségében meghagyatva tétetett a' tszó mellé.

Itt azok könnyebb áttekintés végett azért so-

roltatnak el, hogy kiki egy pillantással láthassa

nyelvünkben szavaink' els elemeit, ezekbl lép-

csnkénti kifejlését és nyelvünk' minden legkisebb

részecskéjének is él természetét.

Elemzésük rövidség' okáért csak egy alakban

fog adatni , vagy t. i. alhangu szótagban, vagy ha

értelmezve van, az egyszer képz' eredeti vagy

illyennek vélt gyökszó' alakjában.

• 21. §.

HANGZÓN KEZDÓDÓ EGYTAGUAK.

Aczk=-öcz-ke, p.o. tar-aczk, pal-aczk ,pö-rz^

.

Amb, omb, ömb=öm-öb, p. o. dor-ombj dor-

omb, zör-ömb.
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Alcs, elcs, olcs, ülcs=el-ücs, p. o.gyüm-ölcs,

szem-öles , Szab-oles.

Ancs, encs, oncs, incs= iniwagy öm-ücs,

p. 0. par-anes , gör-öues , hil-incs.

Ancz , encz=an-öcz
, p. o. fiirg-ene%, virg-

onez, suh-anez f ifj-onez.

Anl=an-el
, p. o. aj-ánl.

Ényl=any-el, p. o. rem-ényl.

And , end=an-ad , p. o. vak-and^ kal-mid, bol-

ond, estkl-andf örv-e?id
,
jiczk-and.

Ángy , ongy, öngy=üni-agy
, p. o. gör-öngy

,

var-ángy.

Ant, ent, int, önt (in- és at-bl) igéket al-

kot; p. o. suh-ant, jel-efit , legy-int , tap-int , suh-

int , köh-etít , kösz-ö/tt»

Anty, enty, onty=an-aty, p. o. por-onty.

Ank , énk (ák- és közbe vett n-bdl) neveket

képez, 1^. o. fal-ánh , fiyal-ánh, ful-ánh , fiyul-ánk.

Ang , eng , ing=on-eg, nagyítva gyakorító

benhatökat alkot, p. o. ker-eug, bus-ong, hull-ong,

zaJ-o?ig , tát-otig, zsib-ong y her-ing , bor-ong.

Arcs , efcs=ar-öcs
, p. o. vak-arcs , tek-eres.

Arcz, ercz=ar-öcz
, p. o. hab-arez, kud-arez.

Ard, erd=ai-ad, vagy od, p. o. csal-árd, Bog-

árd, Pet-erd.

Asd, esd, ösd=es-od, helyneveket alkot, p. o.

Bük-ösd, Kok-asd, Köl-esd.

Ászt, észt (esz- és te-, vagy at-bdl) alkot

cselekv igéket, p. o. ap-aszt , tap-aszt , ep-eszty

mer-észt. ;^,.

a' m. nyelv* rendszere. 7



98 II. EÉSZ SZÓTAN.

22. §.

mássaiJBngzó kezdet EGYTAGUAK.

Bál= ba-el, p. o. nyir-bál j czi-bál, ló-bál,

him-bál.

Bol, bül=ab-cl ^.o.dorom-bol, böm-böl, tom-

bol, zur-bol, rom-bol, ször-böl.

BI, biíl:=ab és l, vagy abb-ül, ebb-iíl, p.o.

öreg-bi i nehez-bl.

Boly, böly=ab-oly, p. o. gom-bohj, göm-böly.

Csal , csél=ücs-el, p. o. farag-csál, biber-csél.

Csol, csel, csöl=ücs-el, p. o. ron-csol, szür-csöl.

Czog, czeg=öcz-eg, p. o. por-czog, var-czog,

ser-czeg.

Czol , czel=ücz-el , kicsinyzd cselekvdige-

képzd, p. o. hur-czol 3 bou-czol , kar-czol.

Doi»=ad-on, p. o.uj-dou, haja-don,,

Dat, deí=ad-at, p. o. mos-dat, für-det y hir-det.

Dik=ad-ik
, p. o. mos-dik , für-dik.

'

Díl==ad-ít, cselekvket képez; moz-dit , for-

dít , csen-dtt , hon-dit , pen-dit , zen-dit. -

Dos, dés, dös=^ad-es, gyakorítd, p. o. mar-

dos, céip-dés , lök-dös , kop-dos , ver-dés , pökdös.

Doz, déz , döz=ad-iz, kicsinyezve gyakorítd,

p. o. mar-doz, csip-déz, lök-döz, kap-doz , ver-dez,

pök-döz '

Dúl, dtíl=ad-úl, benhatkat képez, p. o. for-

dul, kon-dúl y csen-dúl, per-dúl, b-dúl , szé-dl,

fer-duí.
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Dék=ad-ék, p. o. szán-dék , aján-dék.

Dor, dér, dör=ad-or, p. o.fon-dor, Jton-dor,

pen-dér{-it) , szeti-dér. ^
Gál, gél=eg-él, gyakorító cselekv igeképzó,

p. o. ron-gál , haj-gál , dor-gál , keres-gél.

Gat, get=eg-at, gyakorító cselekv képz,

p. o. közel-get, édes-get, rak-gat, szak-gat, fak-gat.

Had, hed=ad, a' A liangzatosság miatt közbe

vettetek, p. o. por-had , gör-hed, seb-hed, kor-had.

Haszt, heszt=h-esz-at, áthatkat képez
, p. o.

por-haszt j seb-heszt , gör-heszt , kor-haszt.

Kái, kél=ke-el, gyakorító, p, o. ás-kál, vés-

kél, szur-kál
,
pisz-kál y tur-kál , váj-kál.

Koz, kez, küZ= koz v^agy ke-iz, kicsinyzó

gyakorító, p. o. fut-koz, szer-kez.

Kant, kent=ke-in-et
, p. o. hor-kant , rek-

ketit i zök-kent.

Kaszt, keszt=ke-esz-at, p. o. szer-keszt, ptr-

kaszt.

Lál, Jél=el-el, p. o. szám-lál , gyom-lál

,

szem-léi.

Lat, let=el-at, p. o.zak-lat, üz-let , rész-let.

Lag , leg=el-ig, p. o. lep-leg, felleg, masz-lag.

Lék=el-ék
, p. o. em-lék, apró-lék.

Lal, lel=el-el, gyakorító, p. o. kop-lal, kém-

lel
, fagy-lal , hir-lel , ér-lel.

Lik= el-ik, középige-képzó, p. o. fes-lik,

fosz-lik y öm-lik , bom-lik , om-lik , rom-lik , por-

lik ^ bot-lik. (.

Mány, iriény=nii-any vagy ömany, p. o./oife-
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mány 3 zsák-máuy , hörül-mény , tarto-mány, vete-

mény. ^
Mol , inül=Sftm-el, p. o. mor-mol, dör-möl.

Maszt, meszt=öm-eszt
, p. o. ter-meszt , der-

meszt.

Pol, pül=ap-el, p. o. kolom-pol , csörömpöl,

hör-pöl , ször-pöl.

Paszt, peszt=ap-eszt, cselekvket képez, p.

o. hor-paszt , iör-peszt.

Szik=esz-ik, középige-képz, p. o. öreg-szik,

beteg-szik ,ját-szih , tetszik, látszik.

Tal, tel=at-el, névképzd, p. o. i-tal , é-tel

,

hi-tel , vi-tel, té-tel.

Tat, tet=te-at, cselekvóige-képzo, p. o. rúg-

tat ^ szök-tet , Vág-tat , huk-tat , kop-tat.

Vány, vény=:va-any , névképz, p. o. jár-

vány , marad-vány , alkot-vány , tanit-vány.

Vaz, vez=u-ü-üz, cselekvdige-képzó
, p. o.

ham-vaz 3 etiy-vez, él-vez.

Vaszt, veszt=u-ü-esz-t, cselekvdige-képz,

p. o. sor-vaszt, ham-vaszt, her-vaszt.

Vant , vent=van-at , cselekvdige-képzd, p. o.

lob-bant , cseppent , fecs-csent.

Vand , vend=u , v. ü-an-ad
, p. o. ör-vend.

Zik=üz-ik, középigc-képzd, p. o. por-zik,

hab-zik , vér-zik , rög-zik.

Zsol, zsél=üzs-el, cselekvdige-képzd, p. o.

mor-zsol
,
per-zsél , dör-zsöl.
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23. §. *
KÉTTAGUAK, MELLYEK HANGZÓN KEZDDNEK.

Abbúl , ebbi , obbl=öb vagy abb-úl , ben-

hat képz, p. o. nagy-obbúly his-ebbül, keves-ebbül.

Abbít, ebbít, obbít=abb-it, cselekv képzd,

p. o. nagy-obbit , kis-ebbít , keves-ebbit.

Abol, ebéi, ibél=ab-el, cselekv képz, p.

o. dar-abol , dir-ibél, sar-abol, kasz-abol.

Ácsol, icsál, écsel, icsél=öcs-el , p. o. kar-

ácsol, kar-icsál , hang-ácsol, hang-icsál, tiyög-écsel.

Acskál, ecskél, icskél=öcs-ke-el, kicsinyezve

gyakorítö, p. o. mér-icskél, mer-icskél, szür-öcskél,

szür-ícskél.

Acska, ecske, ócska, öcske=öcs-ke , név-

kicsinyz , p. o. ház-acska , kert-ecske , rét-ecske,

für-öcske.

Aczka , eczke , iczke=öcz-ke , névkicsinyz,

p. o. lap-oczka y lap-iczka , mal-aczka.

Icz-ál, icz-el=ücz-el, igekicsinyz, p. o. hahar-

iczály szapor-iczál y kór-iczál.

Iczkál, eczkél=ocz-ke-el , igekicsinyz, p. o.

ev-iczkél.

Iczkol, eczkel ugyanaz , p. o. tap-iczkol y ev-

iczkel.

Adal , edel=ad-el névképz , p. o. vi-adal ,

di-adal, el-edel.
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Adék, edck=ad-ék, ncvképzd, i^.o.hulladék,

ak-adék , sepr-e^Éáh , fak-adék , mar-adék.

Adik, édik, odik,üdik, udik, üdik=ad-ik>

középige-képz, p. o. álm-adik , keser-édik , nyug-

odik , esk-üdik , alk-udik , igaz-odik.

Adóz, edéz, ijdüZ:=ad-üZ , igcgyakorító, p. o,

mar-adoz , víg-adoz , ep-edéz , dag-adoz , fár-adoz,

ap-adoz , ak-adoz , er/ty-edéz.

Adzik, edzik=ad üz-ik, középige-kcpzó , p.

o. ji-adzik , sarj-adzt'k, kér-edzt'k.

Ódik, ddik=-ad-ik szenvedket képez, p. o.

csap-ódik , üt-6dik ^ hány-ódik , vesz-ódik ^ tol-ódik.

Ódzik, dzik =-ad-üz-ik , belszenvedket

képez, p. o. lop-ódzik i kér-ódzik.

Ogál, égél=eg-el , igegyakorít, p. o. ad-ogál,

kér- égéi.

Ogat, éget, üget=eg-at, gyakorít cselekv-

ket képez, p. o. Jial-ogatf has-ogat, tölt-öget, öbl-

öget ^ vál-ogaty moml-ogat , kér-éget.

Agzik, egzik, ügzik=eg-öz-ik , küzépige-

képz, p. o. csíll-agzik ) patt-ogzik.

Akol , ékél=ok-el
, p. o. szip-ákol, jiyiv-ákol,

pöf-ékél.

Ákos , 'ékés=ak-es , melléknév-képz , p. o.

tud-ákos y akad-ékos y mell-ékes.

Ikál, ekél=i-ké-el, igekicsinyz, p. o. sá/it-

ikál , szutid-ikál f mér-ikél.

Alék , elék=el-ek , névképz, p. o. told-alék,

morzs-alék-f áz-alék , mart-alék , fóz-elék.

Alog, elég vagy alyog, elyeg=el-ég, név-
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képz , p. o. isz-alag , át-alag , gomb-olyagy gömb-

ölyeg.

Alom , elém=el-üm , névkepz
, p. o. hat-

alom, kegy-elém f tart-alom , ért-elém, til-alom,

jut-alom.

Alít, elit vagy alint , elint= el-it, vagy el-

in-at, cselekvdige-kicsinyz, p. o. em-elit, köz-eltty

bó-lint , em-elint.

Aiiiol, omol, ömöl==üm-el, p. o. kár-omol

,

hár-omol (ar-omol).

Amit, emít=üm-it, cselekvige-képzd, p.o.

jicz-amit , fut-amit, csusz-amit , vet-emtt.

Amúl, eml=üm-ül, benhatö igeképzó, p.o.

fut-amúl , vei-em^úl , ficz-amúl , ir-amúl.

Amik, emik=öm-ik, középige-képzd, p. o.

fut-amih , ficz-amih , foly-amih.

Amlik, emlik=öm-el-ik, középige-képzd, p.

o. sih-amlihi ir-amlik , tür-emh'k , gyür-emlik.

Amzik==a-üm-öz-ik, középige-képzd, p. o.

hnll-ámzik (hiilla-amozik).

Amlik, émlik=a-öm-el-ik, középige-képzd, p.

o. vill-ámlik , csill-ámlik.

Omány, emény=öm-any vagy mi-any, név-

képzd, p. o. tart-omány , hagy-omány, vet-emévy,

süt-emény.

Omás=öm-ás vagy mi-ás, névképzd, p. o.

hall-omás , tud-omás , lát-omás , áld-omás.

Ondi, ándi=an-di, meiléknév-képzd, p. o.

okt-ondi , korty-ándi
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Anik, enik=an-ik, középige-képz(5, ^-o. fog-

anik , jel-euih. ^^
Oiigat, én^t, inget, ünget=oil vagy iii-eg-at,

gyakorító,p. o. hor-ongat i ker-énget , Keringet

,

öbl-önget.

Angol, engel, ingél=in vagy on-eg-el , p. o.

bar -angol , csatr-angol , ker-ingél,

Aiigat, enget, inget:=:in-eg-et, kicsinyezve

gyakorít igéket alkot, p. o. mer-enget, tek-inget,

legy-inget.

Arog, orog, ereg, örög=ar-eg, küzépige-kép-

zd, p. o. zav-arog, háb-orog, szeud-ereg , ács-orog,

dtd-ereg f váncz-orog , döb-örög , szom-orog , tánt-

orog.

Arit, erít, orít, örít=ar-ít, cselekvdige-képzd,

p. o. tak-arit , csav-arity pöd-örit y háb-orit , tánt-

orít.

Arint, érint, örint=ar-in-at, kicsinyezve cse-

lekvd igéket alkot, p. o. hab-arint , i)öd-örint

,

csav-arint , tek-erint.

ArúI, oníl, erul, üriíl=ar-ül vagy ül, benhat

képzd, p. o. kany-arúl y csav-arúl , höny-örtíl, kes-

eriíL

Argat, erget, orgat, örget=ar-eg-at
,
gyako-

rító cselekvket alkot, p. o. tak-argat, humj-orgat

y

suny-orgat , tek-erget , csik-orgat , mjek-erget.

Argál , ergél, orgál, örgél=ar-eg-él
,
gyako-

rító képzd, p. o. kav-argál , hev-ergél , tek-ergél.

Apszik , epszik=ap-esz-ik , küzépige-képzd ,
•*»
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p. o. gyar-apszik , al-aps%ik , tel-epszih , ül-epszik ,

cstn-aj)sz?k. H
ApJ, epl=ap-ul, középige-ffepzd, ^.o.gyar-

apid y al-apúl , telep-úl , ül-epúl, csill-apúl.

Epei, apal=ap-el, cselekvdige-képzo, p. o.

térd-epei , ker epei , kal-apál.

Asdi, esdi, osdi=as-di, névképzd, i^.o. katon-

ásdi (katona-asdi), buj-ósdi.

Aszik, eszik, oszik, úszik, üszik=esz-ik

,

p. o. nyug-oszikf fek-üszik, al-usztk, esk-üszik, alk-

uszik.

Aszgat, észget=ész-eg-at, gyakorít cselek-

vket alkot, p. 0. hal-ászgat f vad-ászgat.

Asztal , osztal , esztel==esz-at-el p. o. nyug-

osztal, eng-esztel, vig-asztal, hir-esztel, tap-asztal.

Osgál, esgél=as-ég-el
,
gyakorít, p. o. rak-

osgál y ker-esgél.

Oskál, eskél=as-ke-el, kicsinyezve gyakorít,

p. o. fid-oskál.

Osgat , esget==as-ég-at , ugyanaz , p. o. rak-

osgat , ker-esget.

Atik, etik=at-ik, szenved képz, p. o.

nyom-atik , ver-étik.

Atoz, etéz:=at-üZ , cselekv igegyakorít, p.

p. csap-atoz , fal-atoz , perm-etéz , hint-éz.

Atag , eteg=at-eg , névképz
, p. o. siv-atag,

reng-eteg , csügg-eteg , fuv-atag.

Ozgat , ezget , özgat=öz-ég-at , igegyakorít,

p. o. önt-özget , nev-ezget , köt-özget , mot-ozgat ,

por-ozgat.
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Ozgál , ezgél , üzgél=üz-eg-el , igegyakorító

,

p. o. fiev-ezgél^köt-özgélf mot-ozgál.

Azík, ezik , üzik=öz-ik, küzépige-képzd, p.

p. rejt-eztk , hav-azik , sarj-ázik , héj-azik , fatty-

azik, kölyk-ezik.

Ozik, dzik=o-öz-ik, középige-ki^pzo
, p. o.

birk-ózik, es-ozik. Ez áll minden gyakorítö rag után,

p. o. hall-gat-óziky ment-eget-ózi'k , ring-at-ózik ,

dor-gál-ózik stb.

24. §.

MÁSSALHANGZÓ KEZDET KÉTTAGUAK.

Bédik, bodik=abb-ad-ik, küzépige-képzd, p.

o. vastag-bodik , öreg-bédik , keves-bédik.

Bolyag , bolyeg=ab-oly-ag, névképzd, p. o.

gom-bolyag
, göm-bölyeg.

Bolygat, bülyget=ab-oly-eg-at
,
gyakorítóige-

képzd, p. o. gom-bohjgat y göm-bölyget.

Czolgat, czelget= ücz-el-eg-et , kicsinyezve

gyakorít , p. o. hur-czolgat , bon-czolgat , kar-

czolgat.

Csolgat, csölget=t>cs-el-eg-et , ugyanaz, p. o.

ron-csolgat , szür-csölget

.

Czogat , czéget=ücz-eg-at , ugyanaz
, p. o.

por-czogat , ser-czéget.

Dácsol , décsél=ad-ücs-el, ugyanaz, p. o. buk-

dácsol , vag-dácsol , szök-décsél , nyög-décsél.

Dicsál , dicséi : ugyanaz , p. o. nyög-dicsél ,

buk-dicsál , szök-dicsél.
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Dogái , dögél=ad-ég-el , ugyanaz, p. o.jár-

dogál, men-degél, sir-dogál , ül-(Msél, éd-degél

,

id-dogál.

Dé k él, dokol, dökül=ad-ke(ak)-el, gyakori tó,

j). 0. öl-dölöl, ér-déhél , mjel-dékél.

Doklik, dékiik, düklik=ad-ke-el-ik, közép-

igeképz, p o. nyel-dékb'k , ful-doklik j hal-dMik

,

tün-döklik.

Dorít, dérit, dürít=ad-ar-it, áthatige-képzó,

p. o. szén-dérit , kon-dorít , gön-dörít.

Dozgat, dézget=ad-uz-eg-at , áthatólag gya-

korító, p. o. kajj-dozgatj csip-dézget , ver-dézget,

lök-dözget.

Dosgat, désget, düsget=:ad-as-eg-at, ugyanaz,

p. o. ver-désget } lök-dösget , lop-dosgat.

Dorgat , dérget, dürget=ad-ar-eg-at, ugyanaz,

p. o. ko/i-dorgat , gön-dörget ,
pé-dérget.

Gadoz, gedéz=eg-ad-öz, gyakoritó, p. o. in-

gadoz , csor-gadoz , csör-gedéz , ze/i-gedéz.

Hadik, hédik, hodik, hüdik=h-ad-ik, közép-

Igeképzo
, p. o. hamu-hodik , bün-hödik , seb-hédik,

szél-hüdik.

Hoszik, hészik, höszik=h-esz-ik, ugyanaz,

p. o. hamu-hoszik , bnn-höszik , vén-hészik.

Hozik , hézik= h-öz-ik, ugyanaz
, p. o. kár-

hozik , é-hézik , szomju-hozik.

Kodik, kédik, küdik=ked-ik
,
gyakorító kö-

zépigéket képez, p. o. elmél-kédí'k , hábor-kodik

,

gondol-kodtk sth ] néha «, e segédbetvel, p. o.w«r-



108 II, RÉSZ. SZÓTAN.

ahodih, nyal-akodik, vesz-ekédtk, tan-akodik, gyan-

akodik.

Koszik
, Készik, küszik=ke-esz-ik , közép

igéket a, e segédbetvel, p. o. ver-ekészik , mar-

akoszik , csel-ekészik.

Kzik, kzik; kzik= küz-ik, p. o. imád-

kozik , tanács-kozik , üt-közik , hivat-kozik , avat-

kozik , fér-kézik ; néha segédbetiivel , p. o. had-

akozik.

Kálgat, kélget=ke-el-ge-at, kicsinyezve gya-

korít, p. o.jár-kálgat, ir-kélgat , cser-kélget.

Küzgat, kézget==ke-üz-eg-at, ugyanaz, p. o.

szer-kézget.

Lödik, lddik=el-ü-ad-ik , középige-képzd , p.

o. kin-lódik i por-lódik.

Lálék, lelék==el-el-ek , névképzd, p. o. táp-

lálék.

Lalgat, lálgat, lelget, lélget=el-el-eg-at, ige-

gyakorító, ^.o.fog-lalgat, szem-lélget, szám-lálgat.

Rdik, ródik=ar--ad-ik , középige-képzd,

p. o. gyöt-rdik , kot-ródik , tip-ródik.

Yazgat, vezget=-öz-eg-at, p. o. ham-vazgatf

eny-vezget , él-vezget.

Zddik, zddik=dz-d-ad-ik, belszenveddket al-

kot, p. o. dob-zódik , por-zódik.

Zsolgat , zsélget=azs-el-eg-at, gyakoríto igé-

ket képez, p. o. mor-zsolgat , dör-zsölget , /^er-

zsélget.
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25. S. ,
HANGZÓ KEZDET HÁROMTAGÜÁK.

Abbodik, ebbédik, obbodik=abb-ad-ik , kö-

zépige-képzd j p. o. nagy-obbodik , kis-ebbédik , ke-

ves-ebbédik.

Acskálgat , ecskélget , icskélget=ücs-ke-el-

eg-at , kicsinyezve gyakorít
, p. o. far-acskálgat,

mér-ecskélget , mer-icskélget.

Adózik, edézik, ödOzik , üdüzik=ad-üZ-ik

,

középige-képzo, p. o. álm-adozik, alk-udozik, esk-

üdözik, tün-edézik y tör-edézik stb.

Adalom, edelém, odalom=ad-eI-üm , név-

képzd, p. o. ur-odalom f ir-odalom , jav-adalom,

jöv-edelém , kés-edelém , sok-adalom.

Ódozik, düzik=ö-ad-üz-ik, középige-képzó,

p. o. rug-ódozik , szeg-odözik, huz-ódozik.

Akodik , ekédik=a, e segédbetii és kedik,

középigéket alkot ^ p. o. tol-akodik , mar-akodik

,

ver-ekédt'k, vesz-ekédik , ?iöv-ekédik^ csel-ekédtk.

Akozik, ekézik=a, e segédbetii és kzik,

középige-képzd, p. o. bont-akozik, vár-akozik, ért-

ekézik.

Alódik, elddik=^el-d-ad-ik , belszenveddket

alkot, p. o. asz-aJódik, resz-elódik, zug-olódik, tép-

eldik , erg-elódik , mérg-eldik , zsémb-elódik.

Alddzik, elddzik=el-d-ad-dz-ik^ küzépige-

képzd , p. 0. nyarg-alódzik , zörg-ölódzik , tép-

elódzik.
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Alzik; eldzik=el-ó-üz-ik, küzépigéket alkot,

p. o. nyarg-alózih , erg-elózik , tép-elózik , rüh-

ölózik.
f

Alkodik, elké(lik=el-ked-ik, gyakorítíí kü-

zépigéket képez, p. o. ur-alkodik, bölcs-elkédik

,

fuv-alkodik , elm-élkédik , furcs-dikodik, hiv-alko-

dik , visz-álkodik , riv-alkodik , ints-elhédik.

Alkozik^ elkézik=el-küz-ik, küzépige-képzó,

p. o. csnd-álkozik , kin-álkozik , rend-elkézik.

Amodik, emédik=í)m-ad-ik, küzépigckct al-

kot, p, o. fut-amodik , ir-amódik , vet-emédik.

Ankodik , onkodik, enkédik, ankodik=an-

ked-ik, középige-képzd, p. o. rim-ánkodik, sop-

ánkodik , bosz-onkodik , töpr-enkédik.

Ankozik, enkézik=an-küz-ik, gyakorító kö-

zépige-képz, p. o. sir-ánkozik f sziir-enkézik.

Andozik , cndézik=an-ad-üz-ik, p. o. ökr-

endézik , t/gr-ándozik , kal-andozik , Jiczk-áiidozik.

Apodik, cpédik=ap-ad-ik, középigéket al-

kot , p. o. al-apodik , gyar-apodik , ül-epédik , tel-

epedik , csill-apodik.

Aposzik, epészik=ap-esz-ik, középige-képzd,

p. o. al-aposzik , gyar-aposzik , iil-epészik , össze-

vonva apszik, cpszik 1. ezt.

Orodik , eredik , örödik=ar-ad-ik , középige-

képzd , p. o. fatiy-arodik, nyom-orodik, kes-erédik,

tak-arodik, tánt-orodik, gyöiigy-örödik, háb-orodik.

Arkodik, erkédik, örködik=ar-ked-ik, közép-

ige-képzd, p. o. agy-arkodik , ip-arkodik , böst-

örködik , pezd-erkédik.

4-.
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Ardzík^ erdzik=^ ar-d-öz-ik , középigéket al-

kot, p. 0. tak-aróztk y aak-arózih , tek-erztk.

Arödzik , erdzik=ar-ó-ad-üZ-ik , középige-

képzd, p- o. tah-aródzihy vak~aródzik, tek-eródzik.

Arítgat, erítget, orítgat, ürítget=ar-ít-eg-

at, gyakoritólag cselekvket alkot^ p. o. tak-arit-

gat , tánt-oritgat , háb-orítgat , hab-aritgat.

Aszkodik, eszkédik=esz-ked-ik, középige-

képzd, p. o. rag-aszkodik y ritg-aszkodik y kap-asz-

kodik y er-eszkédik.

Asztalgat, esztelget=esz-at-el-eg-at , gyako-

ritólag cselekvket képez, p. o. tap-asztaJgat y

hir-esztelget y mar-asztalgát.

Aszkodik , észkédik=ész-ked-ik , kOzépige-

képzd, p. o. mer-észkédik y huuij-ászkodik y toll-

ászkodik.

Atozik , etezik=at-üz-ik , középige-képz, p.

o. fal-atozik y mul-atozik.

Átkozik, etkézik=at-köz-ik, társasige-képzd,

p. o. hiv-atkozik y nyil-atkozik y av-atkozik y kel-

etkezik y mut-atkozik , tem-etkézik.

Azödik, ezddik=üz-ó'-ad-ik, viszontagl igé-

ket képez, p. o. al-ázódiky szenmj-ezdik.

Azkodik, ezkédik , özkodik=üz-ked-ik,gya-

korítö középigéket alkot, ^. o. ölt-özködik , riih-

ázkodik , gyal-ázkodik , alkalm-azkodik.
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26. §.

MÁSSALHANGZÓ KEZDET HÁROMTAGUAK.

Bolyodik, böl} Odik=ab-oly-ad-ik , középige-

képzd, p. o. gom-bolyodik y göm-hölyödik , höm-

bölyödtk.

Dalkozik; delkézik=ad-el-köz-ik, viszontagló

igéket képez, p. o. vag-dalhoziky rug-dalkoziky ren-

delkezik.

Dalddzik, delddzik= ad-el-d-üz-ik, viszon-

tagld igeképzd, p. o. vag-dalódzik , rug-dalodzik.

Daldzik, deldzik=ad-el-d-üz-ik , viszontagld

igeképzd, p. o. vag-dalózik y rug-dalózik.

Dorkodik=ad-or-ked-ik, p. o. fon-dorkodik.

Gatddzik , getddzik=eg-at-d-üd-öz-ik , p. o.

hall-gatód^ik y metit-egetódzik.

Gatdzik , getdzik=^eg-at-d-öz-ik , középige-

képzd , p. o. hall-gatózik , tnent-egetózik.

Kalddík, kelddik=ak-el-d-ad-ik, belszenvedd

igéket alkot, p. o. hány-kaládik, fész-kelódik, fisz-

kalódik y ás-kalódik.

Kozddik, küzddik=köz-d-ad-ik, belszenvedd

igeképzd, p. o. át-kozódik, szit-kozódik ; néha se-

gédbetvel : tud-akozódik.

Lalddik, lelddik= el-el-d-ad-ik, belbatd és

belszenvcdd igét alkot, p, o. táp-lálódik ^ szem-

léldik,

Lalkozik, lelkezik=el-el-küZ-ik, benhatd igé-

ket képez , p. o. fog-lalkozik , táp-lálkozik.
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Láldik, léldik==el-el-()-ad-ik , viszontagló

igeképzó, p. o. vizs-lálódik y szem-lélodik.

Ladozik, ledézik=el-ad-öz-ik, gyokorító kö-

zépige-képz, p. o. rom-ladoziki haj-ladozik, bom--

ladozik i íiyi-ladozik , öm-ledézik.

SZÓALKOTÁS ÖSSZETÉTEL ÁLTAL.

27. §.

A' SZÓÖSSZETÉTEL ÁLTALÁN, ÉS ANNAK FÖ SZABÁLYAI

KÜLÖNÖSEN.

A' szóalkotás' másik neme a' szóösszetétel

,

melly által két vagy több önálló szó valamelly j
képzet' jelentésére úgy egybefoglaltatik , bogy

egyik a' másiknak értelmét batározza.

Ezen tekintetben is nyelvünk egy a' legter-

mékenyebbek közól ; egyszerségére nézve pedig

abban kitünó, bogy itt a' szók' minden változtatás

nélkül egymásboz kapcsoltatnak.

Kettó pedig a' fó' szabály, mellyre a* szók' ösz-

szefoglalásában ügyelni szükséges. Tudniillik

:

1) Jól meg kell különböztetni a' határzó szót^

melly jelzó" szerepét viseli, a' batárzandó szótól

:

az mindig eliíl , emez utóbb áll.

Különbség van tebát az összetett szó* értelmére

nézve abban , ba a' két vagy több szó közól egyik
vagy másik tétetik elóre, mint e' példákból nyil-

A M. nyelv' rendszere. 8
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ván kitetszik; p. o. faolaj , am. fából sajtóit olaj
;

olajfa , t. i. ollyan fa, melly olajt terem
\ fahapu,

am. fából csinált kapu ; kapufa, am. kaput tartó fa;

illyen különbség vau ezek között is : kpor, porkó

;

rtorony^ toronyr ; bérkocsi, kocsibér ; magbuza,

búzamag; pohárcserép , cseréppohár; faépület,

épiiletfa ; vastengely , tengelyvas ; számsor, sor-

szám stb.

2) Az összetett szó szerfelett hosszú ne le-

gyen , a' mit el nem kerülhetvén, inkább hagyjuk

el az összetételt, p..o.házfödéltatarozásköltség,

gyermekhötelességteljesités stb / illyeneket inkább

összetétel nélkül fejezzünk ki, például így: ház-

födéltatarozási költség 3 gyermeki kötelesség' telje-

sítése stb.

28. §.

A" SZÓÖSSZETÉTEL' ALKOTÓ RÉSZEI A' NEVEKBEN.

A' szóösszetétel' alkotó részei különfélék le-

hetnek; így

I. Legtöbbször elfordul fnév fnévvel

,

úgymint

:

a) Az anyagneveknél, midn a' szernevet ösz-

szeteszszük a' belle késziílttel, p. o. faház, fa-

bódé j borleves , ktorony , földvár , mórház , vas-

tengely , fakarika , kendervászon , lenvászon , fa-

kalán , kedény , kszén , brtáska , bröv , vas-

szeg , selyemöv , faszeg , almaié, borszesz stb.
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Jegyzet' Hlyeket lehet taglalni hói , böl, való, vagy

készült szókkal , p. o. vasból való szeg , hórbl készült öv

stb. Azonban sojcszor az anyagot meghatárzó fnevek a'

hata'rzandó fnévvel nem olvadnak szkségkéiien össze
,

's a' szernév illyenkor melléknév gyanánt vétetvén , azt

külön is lehet irni, p. o. vas vagy re'z edény , k vagy rez

korsó stb.

b) Összetétetik a' szernév annak czélját je-

lent fnévvel
; p. o. épületfa, lábrtz, hofiyhasó

,

ajtóktlincs, nyakkend, zsebkend, mellkereszt,

gyógyszer, sebtr, orvosszer, kenetszer, mszer stb.

Jegyzet. Ezeket lehet taglalni a' hoz, ra, be ragok

és való által ; p. o, épületre való fa , mellre való kereszt,

zsebie való kend, sebre való ir, mií/zöz való szer stb.

c) A' birtok-, vagy sajátító viszonyban álló

fneveket majd mindig összetehetjük
; p. o. ajtó-

sark , szilvamag , asztalláb , örömatya , öröm-

anya , emberhús, életkor, korszellem , paplak,

megyeház
,
püspökvár , dunaviz , tóviz.

Jegyzet, Illyeneket a' sajátító tiek, nak és gzemély-

rag által lehet taglalni, p. o., örömnek atjja , ajtónak

sarka stb.

d) A'm , vagy cselekedet' nevét az eszköz-

névvel , mellyel végbement , hol az eszköz mint

jelz , elre tétetik, p. o. kézm, gyárm, iparm,
elmem , elmeszülemény , agyszüleményflhézirat ,

lábfiyom , tollvonás , kardvágás , újjhn^Üs stb.

8*
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e) A' fajt és iiemet jeleiítd neveket az állatok',

növények és kövek' neveivel, mint: áUat/iem

,

állatfaja embernem, emberfaja macsliafaj , kutya-

faj ; tölf^yfa, fi'ízfay cserfa, almafa; szegft/, bors-

f, méhfn , szapj)aufii ; tüzké^ bork, ege'rkó

,

mészk ^ gáliczk stb.

f) A' hasonlatos képzetekben elsfí helyen

állva, azon név, mellyhez a' másik hasonlít, p. o.

lángész, gazkölijök , 7iyúhziv , gólyaláb , lúdtalp

,

lúd/iyak, vizslaszem, hinzszem, macskaszem f rózsa-

szín , hószín, szögszín, narancsszín, orozláner.

g) Helyesen tétetnek össze az egészet és an-

nak részét jelentk; p, o. asztalfiók, székláb, ház-

tet, hegyalj hegyhát, hegyfok , napfény , napke-

let , napnyugat, holdvilág , holdfény, éjszak , föld-

szak, délszak, évszak, idszak, földrész, világrész.

h) Gyakran összetétetnek a' rokonszk, hoí^y

egyiket a' másikkal nyomosítsuk
, p. o. erhata-

lom , csudarém , rémváz , rendszer , búbánat , bn-

bájolás.

i) A' cselekvési tárgyat jelentd nevek az ás,

és által képzett cselekv nevekkel
, p. o. házépí-

tés, házkészítés,folyószabályozás, népnevelés,föld-

mívelés, könyvírás, szóalkotás, gyermeknevelés stb.

j) A' m-, áru- vagy tndománynevek, a' mí-

vest, mvészt, mestert, árust, vagy tüdst jelen-

tkkel; i).o. rézmíves, kmíves, aranymíres, ezi/sí-

míves , hangmiirész , asztalosmester , vasárus ,

könyvárus , nyelvtan , jogtan , mértan , nyelvtudós,

jogtudós stb.
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k) A' terméknevek a' termo helynevekkel

;

p. o. búzaföld y szlhegy , virágkert , virágágy ,

dinnyeágy , csererd^ tölgyerd stb.

II. Melléknév fnévvel ennek meghatárzá-

sára rendesen ös^gj^ nem foglaltatik, mert a' mel-

léknevek már önalldlag is a' fnévnek tulajdon-

ságát jelzik
, p. o» meleg nap

,
piros alma , szép

rózsa stb. A' nyelvszokás azonban itt is tett kivé-

teleket , mint fispán , alispán
, fpap ,fbíró , f-

herczeg
, férsek , alház, albiró ^ félvér , telivér,

félember, álnév, vadember, balsors, szép?iem stb

(ha mégis ezekben a' határzó szók nem fnévül te-

kintendk).

III. Ritkaság nyelvünkben névmást fnévvel

összetenni, és csak az önkény, önmaga szók' for-

májára élnek ujabb Íróink az ön névmással fne-

vek' meghatárzására
; p. o. önszeretet, önállás

,

öner , önhatalom , önhaszon , önmérséklés , öngyil-

kosság. Temonda, inkább témonda, tétova monda.

IV. Ige fnévvel hajdan szinte ritkábban té-

tetett össze, mint: fogház, laktanya, de annál

gyakoribb volt a' fnevek' meghatárzása részesü-

lk által, mint: ivópohár , merkanál , szórólapát

stb; ellenben újabb Íróink itt is tágasabb kört

nyitottak a' nyelv' szabad fordulatosságának, és

így lettek : látkör , ütér , jármú , kiizdhely , lát-

ideg, hallizom, víterem stb, a' régi hosszabb alakii:

látó-küT, járó-\mi , küzd-heXy^ vivó-teiem helyett.

V. Fnév melléknév' meghatárz^íira régiebb

íróinknál ritkán fordul el, és mindigfcsak hason-
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lítási tekintetbl, mint: h'bazöld , tengerkék, hó-

fejér, rózsajnros , koromfekete stb, mert ezekben:

hadnagy , országnagy , udvarnagy , várnagy , in-

kább fnév a' tiagy 's elkelt, eliíljárót jelent;

illyenek pedig : szellemdús, érdemdús, becsteljes,

érdemteljes stb újabb összetételfek.

VI. Fnév részesülk' meghatárzására vala-

mint hajdan, ú^y ma is nyelvünkben leggyakrab-

ban használtatik, 's illy összetételben rendszerint

a' tárgy-eseti ragot hagyjuk el
, p. o. helytartó (e'

helyett: helyettarto) , kerékgyártó , törvényhozó,

világalkotó, földteremt 6, pénzver , favágó , hús-

ev , borivó stb. Illy összetételnek helye van a'

múlt részesülvel is, p. o. kárvallott , agyafúrt

,

ügyefogyott , eszeveszett, pétizevesztétt, csatavesz-

tétt stb.

VII. Néha melléknevet , vagy részesült is

más melléknévvel teszünk össze; p. o. lágymeleg,

dúsgazdag , vakmer stb. Ide tartoznak a' fne-

vekbl ú, által képzett melléknevek is, mert

ezek' meghatárzására más f- vagy mellék- vagy

számnév szükségképen kívántatik; p. o. arany-

szín , rózsaszinú , négylábú , kényszer , törvény-

szer stb ; azért illyeneket , ha egy szvá alakúi-

nak, össze is Írunk így : öszszern, könnyelm, nagy-

szer , kisszer , középszer, együgy , nagylábú,

kiskép , kiskez stb.

VIII. Végre határzatlan igét a' való részesü-

lvel gyakran, más részesülkkel ritkábban teszünk
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össze; p. o. nyakravaló , zsebbevaló, akasztófára-

való , mássalhangzó , magánél , magánlakó stb.

Jegyzet. 1. Kettnél több szó is összetétethetik, p.

o. zsehszótár , gyógyszertan stb.

2. Minden összetételben csak a' végszó ragoztatik,

kivévén az ú , n által- képzett mellékneveket, de csak a'

fokozásban, hol a' fokozás vagy szabály szerint történik:

p. o. nagyszer, ?iagyszerbb ',
vagy a' másodfokú képzt

az els melléknév veszi fel: p. o. nagyszer, nagyohb-

szerü; ezek is, fleg ha a' vezérszó fnév, rendesen fo-

koztatnak, p. e. törvényszer , törvényszerebb ; czélszerü,

czélszerebb stb.

29. §.

ÖSSZETETT IGÉK' ALKOTÁSA.

Összetett igéket csak némelly határzkkal al-

kotunk, mellyeket igetoknek azért nevezünk, mert

az igékkel szorosan egyesülnek, velk egy szóvá

lesznek, és össze is iratnak, ámbár a' szókötés' sza-

bályai szerint mindnyájan az igétl el is válhatnak.

Hlyének: ala, p. o. aláírni, alámenni.

alább , p. o. alábbhagyni , alábbszállfii.

által , át, p. 0. általmenni , átvinni.

be, p. o. beírni.

egybe, p. o. egybehívni.

el, p. o. elvinni.

elé , eló'
, p. o. eladni , eléállítni.

fel, föl, p. o, felszámlálni , fölvenni.

felül, fölül, p. o. fölülmúlni, felülhaladni.

^

felébb , fölebb, ^' o,fölebbvimii.
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félre, p.o. félrenézni , félreismerni,

fen, fon (hangzó eidtt: fenn, fönn) fenhejázni,

fennállani.

hozzá
, p. o. hozzátenni , hozzáadni.

ki, p. o. kimenni y hivinni.

kOrl , p. o. körülnézni , hörtUvinni.

közbe , közben , p. o. közbevetni , közbenjárni.

külön, p. o. külöfitenni , különválni.

le, p. o. levenni, letenni.

meg, p. 0. megfogtii , megtartafii.

össze, p. o. összetetmi f összerakni,

öszve
, p. o. öszveadni

.

rá, p. o. ráállani , ráütni.

szét, p. o. szétverni.

túl, p. o. túlvinni , túladni.

vissza, p. o. visszalépni, visszaesni.

Jegyzet. 1. Önként értetik, hogy az illy összetett

igékbl származott nevek az összetételt szinte megtart-

ják , és pedig elválaszthatlaniíl
, p. o. alá/rás

, felírás y

áttétel , átvitel
, félreértés , beírás , összeköttetés , fölebb-

vitel , elérzet stb.

2. Illy igekötk sokszor a' jelenidejii igékbe jöv-
id' értelmét oltják

, p. o. mondom (dico), megmondom (di-

ám); trom (scribo), megírom (scribain)
\ jövök (venio), eljö-

vök (veniam) stb.

3. Néha megkettztetnek 's azáltal ismétlést jelen-

tenek
, p. o. meg-megáll , föl-föltekint , le-lebukott , ki-

kinézett stb. >

4. Ige , f- vagy melléknévvel összetéve ritkán for-

dul el , p. Q. becsmérel , ócsárol, vnkmerészkedik. Idetar-

tozik a' vidékeken divatos kilökése a' tárgyeseti ragnak
,

p. o. Javngni (fát vágni) , keudernyni (kendert nyni)

,

szölökapálni iszlt kapálni) stb.
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30. §.

SZÓKÖLCSÖNZÉS.

Van a' szalkotásnak egy harmadik neme is,

tudniillik a' szkölcsönzés, mellyel minden nemzet

él nyelve' gazdagítására. Mivel pedig nyelvünk*

hangrendé annyira saját természet, hogy a' hozzá

nem illesztett idegen szó vele meg nem férhet:

azért a' magyar a' szókölcsönzésben más nemzet-

nél kényesebb levén, ebben a' hangejtésre különö-

sen ügyel. Ha tehát vastag és vékony hangzóval

vegyült szót fogad el, azokat egynemüekké vál-

toztatja, p. o. altare, oltár; sacristia, sekrestye

;

ha a' szó több mássalhangzóval végzdik : azt eló-

vagy közbevetett önhangzóval lágyítja; p. o. schola,

iskola; stáb, istáp ; grossus
,
g-oras stb. A' hosz-

szabb , kivált latin szókat sokszor megkurtítja , és

a' keményebben folyókat meglágyítja
; p. o. Geor-

gius, György; Sebastianus , Sebestyé?i ; Coelesti-

nus, Szelestyen ; ¥iUgen\us , Jewo / Neapolis, Ná-

poly; Rhein, Rajna stb. Azonban jelenkorunk a'

szókölcsönzésben óvatosabb a' régieknél, és még
a' bevett idegen szókat is, mennyire lehet, ritkí-

tani és nyelvünkét új szókkal inkább annak tiszta

eredeti természete szerint törekszik bvíteni.



II. SZAKASZ

SZÓRAGOZÁS.

31. §.

A' RAGOZÁS' FOGALMA.

Egyes szk, fdleg nevek és igék, ujabb viszo-

nyok 's ekként újabb eszmék' kifejezésére, némelly

módosítások áltai használtatnak. Ezen módosítás

a' magyarban az által történik, hogy az egyes szó-

hoz újabb tagok, i. i. egy vagy több betiík ragasz-

tatnak. Ez állapotban maga a' szó, legyen az gyök

vagy származék vagy összetétel , tszónak nevez-

tetik , . a' hozzá ragasztott betií vagy betk pedig

ragnak, és az ekképen módosult, vagy ujdon ala-

kúit szó ragozott szónak, végre maga az egész

módosítás ragozásnak, név- vagy igeragozásnak.

Minden ragozásnál vagy a' tszón, vagy a*

ragon, vagy mind a' kettn némi változás történik.

Innen a' ragozás' általános elvei két fóbb szakaszra

oszlanak. Egyikben azon változások adatnak el,

meliyek ragozás' alkalmával a' tósz('»kon, másikban

pedig azok, meliyek a' ragokon történnek.



L FEJEZET.

A' TOSZOK' VÁLTOZÁSA.

32. §.

LEGÁLTALÁNOSB SZABÁLYOK.

I. A' toszok ragozáskor rendszerint a' vég-

liangzkon, legfölebb a' végsztagon szenvednek

változást.

II. A' végmássalhangzk ritkán esnek válto-

zás alá.

III. A' hosszú véghangzök rendszerint szinte

változatlanul maradnak ; de

IV. A' rövid «, e véghangzók legtöbbször ék-

jelet kapnak, p. q. fa, fák, fát,fában, fám, fád;
eke , ekém stb^ a' többi rövid, fdleg u , ü, i hang-

zók itt is rendszerint változatlanul maradnak, pél-

dául : kapuk, kaput ^ kapuban ; földi, földim ; gözüi

gözüt stb.

Mások is némelly változatlan ragok u. m. ké-

pen (vagy kép), ként , kor elótt, p. o. példaképen

,

példaként , egy órakor.

Éles hangzókon kezddd ragok, u. m. é, eríj

ig elótt, iigy szinte ///, úl ragok elótt pedig a' tó-
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szónak a, e rövid végbet líi tetszps szerint meg-

hosszúinak vagy rövidek maradnak, p. o. máig vagy

máig , például x^^y például^ elméé vagy elméé ; itt

a' hangzúk' változatosságára legyen ügyelet
, p. o.

diófáig, almafáig, így : barátságaért ]ohh , mint

barátságáért/ kegyelmeért jobb, vamt kegyelméért.

33. §.

KÖZBESZÚRT SEGÉDBETÚK.

Legtöbb egytagú nevek , a' mellyek hosszú d,

o és ú hangzón végzdnek,' ragozásnál v bett vesz-

nek közbe akkor, ha a' rag hangzóval kezddik

(kivévén a' föntebbi éles é, ért , fg és az úl, l
ragokat); például : óo , bvet, bvek, ezek helyett:

bét, bek, de bért 's bnek. Még pedig többnyire

az d, , ú hangzók meg is rövidülnek, ii. m. ezek-

ben cs , k, ló, t, p. o. csövem, csöved, csövek^

csövet, csövön, csövünk; lovak, lovam, lovad,

lovon, lovunk ; sót némellyekben más betvé vál-

toznak, u. m. ezekben: hó , jó, szó, tó, a betvé,

p. o. Javak , javaim ,
javaid , javaink ; szavak ,

tavak; ebben: h vagy hé, e betvé, p. o. hevem,

heved, hevünk. így /e-ben is, p. o. levem, levünk,

levek stb. ;v

Jegyzet. Jó mint melléknév nem esik változás alá;

^^ jók, jót, de a' hasonlító fokban mefj^rövidl: jübh\

szó is, ha külön álló egyes szót jelent, szinte nem válto/.ik,

p. o. szók (azaz: több külön álló egyes szó, szavuk pedig
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több szó egy iiiondatban , egy összeköttetésben). Tó ren-

desen is használtatik
, p- o.Jók, tót stb.

Ezen szóban j//', az ?i sl mondott ragozáskor

alíár hosszú, akár rövid lehet, p. o. füvem vagy

jiívemj füvek vagy füvek , füvet vagy füvet.

Ezek: hú, m f ny, szú, az alany-esetben

így is lehetnek: hív, miv, nyiv 's e' szerint rago-

zásuk is többféle, p. o. hiik, híveit vagy hiveh; mJt,

müvek , vagy mivek , vagy mivek ; nyúk , iiyüvek

,

nyivek vagy nyivek , szm vagy szivem ; szúk vagy

szívek stb.

Ezek : só tulajdon értelemben, és tú valamint

szii is változatlanul maradnak, p. o. sók, sóm (de

beszéd' sava)\ túm j tk , tt, szúk stb.

A' hosszú hangzón végzódó' igék' ragozásánál

elófofdulóí; segédbetu az igéknél fog megérintetni.

így a'y segédbetúrói is
, p. o. ezekben : muti'

kaja, elméje, ezek helyett .• muiikáa, elméé, a' sze-

mélyragoknál lesz szó.

A' segédbetúkhöz tartoznak azon hangzók is,

mellyek könnyebb kiejtés végett némelly név- és

igeragok elé tétetnek, p. o. kar-o-tok , ház-a-tok/

tart-o-tok , tart-o-nak stb.

Jegyzet. A' v segédbet' közbeszurásával ragozott

nevek az úl , ul-t kétképen is veszik fel , u. m. vagy ép

tszóval , vagy v segédbetvel , melly eltt a' név' hang-

zója megrövidül
, p. o. tóul , taml; csül , csvl, ide tar-

tozván leginkább azok , raellyeknek e' két külön ragoxás

által két külön értelmök határzottabban fentartatik, p.

o. sóul, savul stb.
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34. §.

HANGCSERE.

Némelly u, áj-beii végzddo nevek, ezen vég-

betiijöket ragozáskor v rokon betvé változtatják

szinte azon ragok eldtt, mellyek hangzón kezdd-
nek, kivévén itt is az éles: é, ért , ig és úl, l ra-

gokat, de e' nevek u, ü betjüket mindenkor tet-

szés szerint meg is tarthatják
, p. o. darvak vagy

daruk ; darvat vagy darut ; de mindig : darunak ,

darué , daruért , daruul stb.

Ide tartoznak e' következ szók : daru , falu,

femjü, adu vagy odu vagy udu , és/tetü.

E' következk : enyü (vagy enyv), hamu (vagy

hamv), szaru (vagy szarv), már mint toszok is két-

képen állanak.

Némelly hosszú ó és o-ben végzódó szókról,

midn ezek a, e. rövid hangzókká változnak, p. o.

ajtó, ajtaja/ küls, külseje stb; minthogy ez nem
általános szabály, illetbb helyén lesz szó.

Gyakoribb hangcsere van, midn a' rövid a, e

végbeti'ík ragozáskor hosszakká válnak. Lásd fön-

tebb a' legáltalánosb törvények közt IV-szer.

Az ékveszt^ pedig alább jön el.
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35. §.

HANGVESZTÉS.

Némelly u, z^-ben végzódo nevek ezen vég-

betiíjüket ragozáskor egészen elvesztik szinte a'

mondott esetben t. i. azon ragok eltt, mellyek

hangzón kezddnek, kivévén itt is az éles é, ért,

ig és úl , w/ ragokat, hanem a' mondott u, ü bet-

ket mindenkor tetszés szerint ezek is megtarthat-

ják, p. 0. borjú, borjam vagy borjúm, borjad vagy

borjúd , borját vagy borjút , borjak vagy borjúit.

Ide tartoznak a' következ szók: borjú, fagy-

gyu , fattya y^sfiu, gyapjú, hosszú, ifjú, sarjú,

szomjú , varjú ; e' szó : hönyü vagy Jtötiy már mint

tszó is kétképen használtatik.

Azon hangvesztésrl, midn a' rövid hangzó a'

végszótagból kiesik , alább a' hangugratás alatt le-

szen szó. ,.

. 36. §.

SZÓTAGRÖVIDLÉS VAGY ÉKVESZTÉS.

Mássalhangzón végzd több nevek a' végszó-

tag' ékezetét elvesztik vagyis a' hosszú hangzó meg-

rövidül , szinte a' hangzón kezdd ragok eltt itt^

is a' föntebbi kivételekkel, p. q. födél, födelewl

födelem , födeled , födeleim , födelünk sth\ ^efö-
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délé , födélneh,' pohár, poharak , jtoharam , poha-

rad , poharaink , poharunk ; de : poháré ,
pohár-

nak stb.

Hanem az állapító : on, én, ön eldtt kétkópen

is állhatnak
, p. o. födélén vagy födelén , poháron

vagy ímharon.

Ide tartoznak e' következ szók: agár, bo-

gár , bél, cserép , dél, derék, ég, egér, egyéb, ér,

ész, fazék , födél , fél, fenék , gunár, gyökér, hév

(vagy hé) j jég, kenyér, hét, kevés, kéz, kötél,

lév (vagy lé), légy , levél , lúd, madár , mész, mo-

zsár , nehéz , név , nyár, mjél , pohár , réz, rúd,

sár , sugár , szamár, szekér, szél, tehén, tél, te-

nyér, tíz, tz, veréb, viz.

Ezek :fz , húsz , közép , kút
,
^k , szz , út,

tetszés szerint, hosszan vagy röviden ragozhatok.

Ezek pedig :/owö/ (vagy fonal), /óW/^y (vagy

föveny), kerék (vagy kerek), szemét (vagy szemet),

téj (vagy tej), már mint toszok röviden is állanak.

E' sz kanál, kalán-ndik is mondatik, mind-

két alakban ékveszto. (Szóképzésben ékkel is hasz-

náltatik: kanálos vagy kalános.)

37. §.

# HANGUGRATÁS.

Több nevek a' végszótagban levó rövid hang-

t kiugratják vagy kilökik szinte a' többször érin-

tett ragozáskor t. i. hangzón kezdd rag (de nem

*
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éf ért, lg) eldtt, p. o. álom, álmok , álmom, ál-

mod, álmunk, vétkem , véthed , rétk/mk , vétkeink

stb ; de álomé, álomtiak ; véteké, véteknek sth, még
pedig itt az úl , til eltt is hangugratással, de a'

nélkül is történhetik a' ragozás, p. o. foglyul vagy

fogolyul; vétkül vagy vétekül stb.

Ide tartoznak

:

1. A' mellyek alom, elem végek, tehát / és

m (lm) jön össze, p. o. halmok, halmot
, fejdelem,

fejdelmek.

Kivétetik: elem (elemek, elemet).

Régibb iratokban az illy végzetü, kettnél

többtagú szók tszkiíl is kurtítottan fordulnak

el , p. o. hátaim , szereim.

2. Ide tartoznak minden más szók is, mely-

lyekben a' mondott rövidülés által /, ly, r az w-
mel {lm, lym és rm), jnek össze, p. o. ólom, se-

lyem , köröm.

Kivétetik: öröm. ^-

3. Ha ugyanazon /, ly, r a' ^-val, avagy meg-

fordítva {Ik , lyk, rk vagy ki, kly , Ar) jönnek

össze
, p. o. gyilok , árok , akol.

Kivétetnek : alak , gyerek , kerek , örök.

4. Ha szinte azon /, ly , x^ g-ve\ jönnek

össze, majd hangugratk, majd szabályszerek.

így például hangugratk: dolog, nyereg
, fogoly,

szugoly , bagoly; szabályszerek: balog, gyalog,

a' m. nyelv' rendszkke. 9
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meleff , öreg, bélyeg, vályoga gombolyap;, átalag^

göí(jgj hályog , hólyag, zálog, tályog stb.

Ha a' kiiigratás által három mássalliangz jónc

össze, akkor annak nincs helye, tehát: ablakok,

. csillagok , homlokok , neimi ablhok , csíllgok stb.

5. Ha t , 1y , cs vagy ez Z-val jönnek össze,

p. o. átok , vétek , bütyök , lucsok , tücsök , jteczek.

6. Ha b és p, l, ly vagy r-rel jonek össze,

pcldaiíl : cseber , csupor , köböl , Ipoly , lejyeL

Kebel meg is tarthatja a' hangzót.

7. E' következ nevek : bátor, bodor, fészek,

fodor, gödör ,
gyomor , haszon , izom, jászol , ka-

pocs , koboz , lator , majom , meder , szatyor, sze-

der , takony, tegez, torony, üszök, vászon , védér.

Ezek pedig: ajak, ászok, kaza^ ezer, fátyol,

sátor, vékony, a' hangzót tetszés szerint kilökik

vagy meghagyják.

Ezen szó: lélek, elsó tagjában éket, az utób-

biban pedig hangzót veszt, p. o. lelkem, lelked,

lelkek.

E' négy szóban: kehely
;,
pehely, teher, vehem,

nemcsak a' hangzó esik ki , hanem az utcíbbi más-

salhangzók egymással helyet is cserélnek
, p. o.

kelyhek , vemhek.

Az igéknél szokott hangugratás az igerago-

zásnál külöuösen./og eladatni.

#



#

II. FEJEZET.

A^ RAGOK' VÁLTOZÁSA.
'i

38. §.

LEGÁLTALÁNOSB TÖRVÉNYEK.

I. Aihaiigu tszökhoz alhangii ragok járulnak,

p. o. ház, házak, házat.

II. FeHiangu tdszókhoz felhangu ragok füg-

gesztetnek
, p. o. kert , kertek , kertét. 4

III. Éleshanguakhoz majd al- majd felhan-

guak. Lásd alább.

IV. Ha két hangzó jön össze, azaz mind a'

tszó hangzón végzdik, mind a' rag hangzói\ kez-

ddik: akkor vagy *
<

1) a' rag' hangzója, ha nem éles, összeolvad

a' tószó' liangzójával , 's hosszú hangzóvá lesz, p.

o,fa , fák ; várna , várná ; áéfáért \di.%yfáért

;

fáig YSigy fáig stb épen maradnak ; vagy
^ 2) valamelly segédbetií (í;,y) szuratik közbe,

p. o. bó , bóvek, e helyett : bóek; munkája , e he-

lyett : munkaa. t

9*
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V. Ha pedig kettnél több mássalhangzó jön

össze: közben segédliangzö («, e, é, o ^ ö) hasz-

náltatik, p. o.motidam, e' helyett: mondni ; kardo-

tok , e' helyett: kardtok; testetek, e' helyett: test-

ték
;
gyöngyötök , e' helyett : gyöngytök.

VI. Éles ragok bárnielly tósz után változat-

lanul maradnak, illyenek : ként, kép YdL^y képeti

;

ért, i, tg, p. o. angyalként j emberként ; máskép,

ekkép ; városi, mezei , honért , istenért, halálig,

sírig.

Változatlan szinte a' kor is
, p. o. ebédkor

,

vacsorakor.

Jegyzet. 1. Al- és felhanguságban efl^rmásnak meg-

felel betk ezek :

alhangu szókban

:

^ felhangu szókban :

a e

á é

o ö és é

ó

u ü

u u

A' zárt é hol használtatik , lásd alább.

2) Ha ugyanazon mondatban vegyest több fel- és al-

hangu nevek jnek el egymás után: csak a' végszó ragoz-

tatik , 's akkor ezen rag a' véfj^szó' hangrendét követi,

p. o. szép völgy ! te kinom- 's örömimbe szc^vött.
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I

39. §.

KÜLÖNÖSEN ALHANGÜ SZÓK' RAGAINAK VÁLTOZÁSAI.

Az alhangu szók illetleg nevek a' ragok' vál-

tozásai szerint háromfélék, tudniillik némellyek

«-val veszik fel a' változó alragot, ip.o. ágy, ágyak,

ágyat, ágyam
f
ágya4, mások pedig o-val, p- o.

kardok, kardot, kardom , kardod sih, mások végre

hol a- hol o-val /> p, o. adósak és adósok.— Mind-

azáltal meg kell tartani, hogy neveknél is nem
minden rag változik a- vagy o-val

,
például nak

mint sajátító , vagy tulajdonító rag soha sem vál-

tozik /^o^-k^; OH állapító rag szinte soha sem a/^-ná.

Ezen változékony ragok e' következk : a' többes

ak vagy ok, tárgyejtési : at vagy ot ; végre: am
vagy om , ad vagy od és átok vagy ótok személy-

ragok.

^-val ragoztatnak

:

1) azon alhangu nevek, mellyek v segédbe-

tt vesznek közbe
, p. o. lovak , lovat , lovam ; ta-

vak, tavat; vagy végs w betjöket t'-vé változ-

tatják, vagy végre azon u-t egészen is elvesztik, p.

o. darvak, hamvak, borjak, ifjak.

2) MelJyeknekvégszótagjok megrövidül, p.o,

agarak
, fazekak ,

i>oharak stb.

3) Mind azon szók, mellyek már egyszer ra-

gozvák u. m. »
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a) minden alhangu melléknevek a' közép és

felsd szókban, p. o. nagyobb, nagyobbak, nagyob-

bat. Kivétetik jobb mint fónév, melly o-val ragoz-

tatik
) p. o. jobbom, jobbod.

b) Minden alhangu múlt részesülk
, p. o. ál-

dottak, holtak.

c) A' személyragos szóknak s többesnek szen-

vedi, p. o. asztalom-at, asztalod-at , asztalaink-

at , asztalok-at , asz^taluk-at sth.

4) Minden alom végzetü de kettnél több tagú

fnevek, p. o. hatalom^ hatalmak, hatalmam, ha-

talmad.

5) Az ékoíiy végzetü melléknevek is
, p. o.

htylékonyak , múlékonyak.

6) A'tszámok, p. o. százat, szdkak, hatva-

nat stb. Kivétetik: hat és milliom.

7) E' következ szóki'ág, agy, ágy, áll, alj,

ar , árny, bús , fal, fark, fog, galy, gát, gyors,

had, haj, háj, hal , hány , hárs , has, hát, ház,

hód, hold, kád, láb, lágy, láz, lyuk, lik, lúd,

máj, mony, nád., nyak, nyál, nyárs , nyúl , 61,

olly,rosz, rúd, rút, sarj, sark, sok, száj, szál,

szán , szár , szárny , tág , táj , talp , tár , tárgy,

társ , toll, új, újj , vad , vád, vágy, vaj, váll, var,

vár, vas, váz, zár stb.

Másodszor mind a- mind o-val ragoztatnak:

1) magok vagy magvak, czudarok vagy czu-

darak, sodarok vaíjy sódarak; olajok, olajak; ara-

nyok , arnnyah.
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2) Az s (os f as, us) végzetü 's némelly más

szók rnelléknevekiil «-val, T^.o.adósah, okosak, tol-

lasakj Jinomak, jjattatitf/tjsak; áe ha fnevekké vál-

nak o-val
,

például: adósok, jinomok , tudósok,

pattantyúsok.

Harmadszor o-val ragoztatnak az itt nem em-

lített két vagy többtagú képzett nevek.

Kivétetik : oldal, szakáll.

40. §.

FELHANGU SZÓK' RAGAINAK VÁLTOZÁSAI.

Felhangu nevek a' ragok' változásai miatt több-

félék. Tudniillik némellyek nyilt c-vel , mások

zárt é-vel, naások ismét ö-vel ragoztatnak, mások

végre hol nyilt e- hol zárt á-vel, hol ö-vel.

Elsben nyilt c-vel ragoztatnak, még ha a'

tszó' végtagjában o vagy ú volna is :

1) Azon felhangu nevek , mellyek v segéd-

bett vesznek közbe, p. o. ío ^ tövek, tövet ; k,
kövek, követ ; vagy pedig végs n betiijöket «-re

változtatják, avagy ezt egészen ki is lökik, p. o.

enyü y enyvek , enyvet ; könyi'í, könyek, könyet.

1) Mellyeknek végszótagjok megrövidül
, p.

o. levél, levelek; szemét , szemetek ; szz, szüzek*

3) Mindazon szók, mellyek már egyszer ra-

gozvák , n. m.

a) minden felhangu melléknevek a* közép és

fels fokban , p. o. öregehh , öregebbek , öregebbet;

különb, különbek, különbet* .
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b) minden felhungu múlt részesülök, |). o. ke-

resett , keresettek ; sült, sültek; eskütt , esküitek;

fótt , fttek.

c) a' személyragos sziiknak és többesnek szen-

vedje, p. o. kertém-et, kertéd-et, kertünk-ét^ ker-

teink-et , kertök-et, kerték-et.

4) minden elem végzetií kettnél több tagú

fnevek, p. o. szerelem, szerelmek, szerelmet, sze-

relmem. %•

5) az ékény végzetü melléknevek
, p. o fele-

dékenyek , engedékenyek , töredékényék.

6) a' tszámok, p. o. egyet , négyet , kilen-

czet , hetvenet, ezret; kivétetik: öt.

7) többnyire a' felhangu gyökszók
, p. o. eb

,

ebek, hegy, hegyek, kegy^ kegyek, melly, mellyeh ;

így az ollyan ^shangu gyökök is, mellyek nem
alhangulag ragoztatnak (1^ a' következ §-ban),

p. o. dtsz , díszek ; éj , éjek; ék, ékek ; gép, gépek;

illy , illyek ; ív , ivek ; íz , ízek ; kép , képek ; mély,

mélyek ; nép, népek; rét, rétek ;;^zép, szépek ; vég,

végek. Kiveendk az elsbb osztálynak bi, mellyek

ö-vel is szoktak kjejtetni, p. o. bocs vagy becs,

csöfid vagy csend, szöm vagy szem, gyöp vagy gyep;

utóbbiak közöl: bér, csék , czím, éd , fény , hímy

hír , kény , rím , sín , szék , szÍ7i.

8) a' következ nevek bár ö vagy li hangzó-

sak: fül ,fütj , tógy , tölgy, köny, könyv, körny,

öl, öröm, örr, öv , óz , rügy, szög, szörny , szügy,

törzs , ügy , ür , ürügy.
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Másodszor zárt é-vel ragoztatnak :

l) a' fel hangú származékok, leginkább pedig

SL cSf ez, s, z, d, tftif ny, g, k, mássalhangzn

végzdök, p. o. kövecsek, pereczék , kertészék,

lemezek, érdekék, fie'zeték, egyénék, keresmények,

örökségek , értékék stb.

Harmadszor : hol nyilt e- hol zárt á-vel ra-

goztatnak az es , ü, OS-be végzdd nevek 's né-

melly más szók, tudniillik ha ilielléknevek : nyilt

e-vel, p. o. béresf béresek/ szent , szentek ; üveges,

üvegesek; hós, hsek ; ha pedig fnevek: zárt á-vel,

p. o. béresek (azaz : béres szolgák) , szentek , üvege-

sek (azaz üvegcsinálók vagy árusok), hsök.

Negyedszer : hol nyilt e-, hol ö-vel az ös, üs-he

végzdnevek, tudniillik ha melléknevek: e-vel, p.

*). gzös , gzösek; hegeds, hegedsek; ha pedig

fdneVek: ö-vel, i^é\ádiú\it gzösök (azaz gdzmívek),

hegedsök (azaz heged lí-játszók) stb.

Ötödször : ö-vel ragoztatnak mindazon nevek,

mellyekneka'ragot megelz szótagában ö, o vagy

ü, ü van, és a' föntebb elszámláltak közt nem
említtetlek, p. o. göröngy

, göröngyöt , göröngyök

;

gyöngy
, gyöngyök , gyöngyöt ; tükör , tükrök , tük-

röt, tükröm; br, brök; nyg, f/ygök ; török,

törökök stb.
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2) Ha az éles önhangzök az els tagokban van-

nak : a' ragozás a' végragban levd al- vagy feHiang-

zök szerint történik, p. o. méláz, mélázok.

3) Ha pedig minden szótagok élesek : a' gyök'

természetét kell követni, p. o, félénk , félénkek

,

indít , indítok stb.

.#

^
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III. FEJEZET.

IV É V R A G Z Á S.

.* »

A' NÉV FOGAÍílifA ÉS JíEMEI.

A' név személyt vagy tárgyat 's ezeknek mi-

nségét vagy mennyiségét jelenti.

A' név háromféle :

a) Fn^ melly személyt vagy tárgyat jjülent,
*

p. o. tír , szófia , ház , v'í^.

b) Melléknév, melly a' személyn#k vagy tárgy-

nak minó||jégét jelenti, po.Jó úr, htv^szolga, régi

ház, ers vár. ''

^
c) Számnév, melly a' személynek vagy tárgy-

nak mennyiségétjjelenti, p. o. két úr, egy szolga,

els ház, ketts vár.

A' fónév : »

a) Tnlajdotwév , melly egyedi alanyt, azaz

egyedi személyt vagy tárgyat jelent
, p. o. Péter

,

Buda, Duna, Bako/iy.

b) Köznév, melly azon egynem, vagy faj ii
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személyek' és tárgyak' mindenikére illik, p. o. vá-

ros, falu, ember, állat. *

c) Gtjíinév , melly több egyenl, vagy külön

részekbl áll sokaságot foglal magában, p. o. se-

reg , csapat , nyáj, gyülevész, csoport.

d) Öszszerü tiév , melly az alanyt, azaz sze-

mélyt vagy tárgyat teljes létezésében , minden tu-

lajdonságait együtt véve jelenti, p. o. isten, ember,

állat. ^
e) Elvont név , melly az önálló egyedtl el-

gondolt jegyet J tulajdonságot, mködést stb je-

lent, p. o. járás , helés , nyugalom , boldogság, i^y

e sz: ember, önáll, öszszerü név ; emberség, em-

beriség , emberteletiség ezen névnek egyegy elvont

tulajdonság4t jelentik.

Ji! nevek helyett áll szókat névmásoJtm^ak

híjuk. ^%

43. §.

NÉVVISZONYÍTÁS, KÜLÖNÖSEN NÉVEL.

A' név, értelmére nézve, a*'személynek vagy

tárgynak, mellyet jelent, küls és bels viszonyai

szerint módosul: a) nével; b) névrag; c) névut
által.

A* fiével a' személynek vagy tárgynak meg-

határozására szolgál; de nálunk nemi különbséget,

mint több nyelvekben, nem jelent, 's a' hangzón r
kezdd nevek eltt mindenkor »a, a' mással-
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n

hangzón kezddkkel ott pedig a változatlanul ma-

rad
, j). o. az isten , az ember , a haza , a' király.
«

Jegyzet. 1. A' személynevek magokban meghatáro-

zottak levén, nével nélkül használtatnak. (1. Szókötés'

szabályai.)

2. Midn más nyelvekben a' nemet vagy a* nével

vezérli , vagy az értelem bélyegzi , vagy a' névnek külön-

féle végzetei jplfentik: nálunk az rsupán a' névnek értelme

és soha sem "végzete által jelentetik ; így már értelemnél

fogva hímnemek ez)^: aj)a y atya, ipa, vék, "legény f^,
férj, bátya, hös^ bak, ürü, kos , biktt,*tnlok, ökör t kan,

kakas, ártány , guntir , h/m, kairimn stb , nnemek pedig

ezek: anya, eme y napa, meny, no, asszony , hölgy , leány,

hug , néne y tyúk, lúd, nstény, tehén, üszQ, ei^se, ünú^ stb.

^ 44. §.

névJTgok,

a) S^emélyragok , mellyek a' néVnek birtok-

személyi viszonyát mutatják, p. o. házamy íiépem,

egy személy , egy birtok ; házaim , népeim , egy

személy, több birtok ; házmik , népünk, több sze-

mély, e^y birtOK; házaink, népeink, több sze-

mély, több birtok stb.

b) Belviszonyt jelentk, a' tdszemélyen kiviíl

a* birtokos é 's a' tárgyeseti et (at, ot, t , t) 's a'

sajátító és tulajdonító nek (nak).

c) Helyragok , mellyek a' névnek mozdulási

vagy maradási viszonyait jelentik, p. o. hely-rol

,

hely-re, hely-én, hely-tói.
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d) Különféle ragok, mellyék a' névnek egyéb,

általános szabályalá nem vonható, viszonyait^mu-

tatják.

E' ragok minden szónál ugyanazok ; csak a'

nyelvben uralkodó és a' ragozás' általános elveiben

kifejtett (1. ott) hangrend szerint változnak mély-

lyé vagy magassá, a millyen tudniillik a' szó, melly-

hez ragasztatnak, p. o. házam ^ kertem , házon,

hertén, házra, kertre, '^ ^

A' néúitók a' névnek szinte hely- és egyéb

viszonyait határozzák ní\ég; janiinak pedig vagy

puszta, vagy ragozott nevek után, p. o. isten eltt,

ház mö^ötf, városon kivid; fának alatta,

A' névviszonyítás' alapja az alanyeset, mert

éhez függesztünk minden névragot s ezután fog-

* Iáinak helyet a' névutók is. Az alanyeset nyel-

vünkben, keleti természeténél fogva többféle, u.

m. 1) a' tónéf, p. o. vár ^ nép; 2) többes alany-

eset, p. o. várak , népek; 3) ^zemélyragos alany-

eset, p. o. vár-am ^ vár~ad ; nép-em , tiép-ed sth,

4) birtokos alanyeset, p. o. vár-é, nép-é.

45. §.

TISZTA ALANYESET.

Egyes alanyesetben van minden tónév, akár

gyök , akár származék , akár összetett szó legyen

az. Többes alany eset lesz belle az ek (ak , ok ,

ök) többes rag' hozzáadásával a' ragozás' általános

elvei szerint, u. m.
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A) A' hangzón végzódo nevek' végén a' rö-

vid luingzük rendszerint megnyújtatnak ugyan (a'

két hangz' összeolvadása niiatt), p. o. mimka-ak,

munkák; ehe-ek, ekék: mindazáltal ezen általános

szabály alól a' többest illetleg kivétetnek az m, m,

ii, ú végzetü melléknevek, mellyek a többes ragot

egészen felveszik, p. o. keserek, iszonyúak ; de

iratnak így is : keserk , iszonyúk. Továbbá az / és

7iiji vég mellékWi^ek rendesen ak, ek ragot vesz-

nek fel, p. o. parányiak f ökölnyiek , budaiak, pes-

tiek; ide nem tartozvjín a' kicsinyített kereszt-

tehát fnevek , mint : Pistik, 'Jancsik^ Erzsik , Ka- -

tik, és némelly mások, mint: kocsik, gilik, putrik,

mellyekhez nyújtatlanul puszta k betií járul. így

kicsik is. Ide tartoznak az általános szabályokban

megemlített egytagú gyökszók, inellyek e, ó, o,

hangzón végzdnek , *s az akj^ek elótt t segéd-

betiít vesznek fel, inelly alkalomnál az e, ó , 6, ú

többnyire megröviífl 's némellyekbén a% ó rövid

a-ra változik, mint: lé, hve^ cs, csövek; fit,

füvek; m, müvek ; k , kövek ; ny , nyüvek ; t,

tövek ; jó , java\; só, savak; tó , tavak; szó , sxa-

vak Yíigy szovak ; ó , avak. Ellenben hosszú : b,
bvek. A'f melléknéyból lesz fk. A' v, n in-

kább vk, nk mint tájdivatosan: vejek, nejek.

Az általános szabályokból ismeretesek ezek

is, u. m. borjú, faggyú, fattyú, gyapjú, varjú ,

fiú, ifjú, mellyek kétképen ragoziatnak: borjúk

vagy borjak ; faggyúk xai^y faggyak ; fattyúh vagy
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fattyak ; gyapjúk vagy gyajjjak ; varjúk vagy var-

jak; ifjúk vagy ifjak; fiúk \SigyJiak. * •
^

B) A' mássalhangzn végzd alhangu képzett

szók jobbára ok-ot vesznek fel, különösen az : ab,

acs f
ocs, acz, oca, ad, od, ód, ag, og , ángy,

ongy, éj, ak , ok, ik , ák , ék, ok, al, ol, aly, oly,

ály , am , om , any , ony , ány , aí^d , ond , ap , op

,

ás , asz , ász , ság , at , át , fí/végzettíek ; mint : |K

darab-ok , uracs-ok , locspocs-ok , kukacz-ok , da-

rócz-ok , Várad-ok , galáfd-ok , hanyag-ok , dolg-ok,

varangy-ok , rongy-ok , karéj-ok , taréj-ok , kutak-

ok , undok^^ , ladili-ok , fonák-ok stb.

Mellyek ragoztatnak ak-)íd\, a* ragozási álta-

lános elvekben eladattak; t. i.

1) Mind azon alhangu nevek , mellyek' ön-

hangzja kurtító alá vaiÍTetve, mint : agár, agar-

ak; bogár ^ éogar-ak ; madár , madár-ak ; mo-

zsár , mozsar-ak stb. 2) mihden melléknevek a'

második és harmadik fokozatban, mint: ?iagyobb-

-ak , legnagyobb-ak ; okosabb-ak , legokosabb-ak.

Jobb mint fnév ide nem tartozván azért a' töb-

bes számban is : jobb-ok.'^) az s, as, os, ws ki-

menetel melléknevek, mint: okos-ak, lapos-ak,

gyafius-ak. Mind ezek, midn fnevekul használ-

tatnak, ok ragot vévén fel, mint: okos-ok, lapos-

ok stb. 4) Minden múlt idbeli részesülk, p. o.

áldott-ak, holt-ak. 5) az ékony képzj mellék-

nevek
, p. o. hajlékotiy-ak , mulékony-ak. 6) min-

den alom végzetü többtagú szók: hatalm-ak , ju-

a' M. nyelv' JIENDSZERE. 10
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talm-ák; de az eg^^taguvá osszeliiizotfak ide nem
tartóinak, p. c. álm-oh , malm-okyhalm-ok. 7) A*

toszámnerek
5 nnnt: husz-ak , harmincz-ah , száz-

ak. Kivétetnek: hat-oh y milh'om-ok.

^it, ragot vesznek fel még némelly szk, p. o.

óg , fal, gall/
,
gyors , had , igaz , *kád , lágy , máj,

7iád , nyak , ól, rósz, sarj , tág y lij, vad, zár stb.

Közös használatnak: magok vagy magvak,

czudarok vagy cziidarak, lábok vagy lábak, sódar-

ok vagy sódaraky'fitiomok vagy finomak. Lásd

bvebben a' ragozás' általános szabályaiban.

C) A' melly felhangnak nyilt ek ragot vesz-

nek fel, azokra példáknl szolgáljanak a' követke-

zk: 1) a' kurtítást szenvedk közöl: tz, tüz-ek;

szúz i szüzek^ egér , eger-ek ; cserép , cserep-ek ;

kenyér, kenyer-ek ; kere%, kerek-ék. 2) rhellyek-

ben közbeszúrt 1' van, továbbá kilökést'vagy hang-

cserét szenvedettek közöl : cs, csöv-ek; fú, füv-

ek; k, köv-ek ; ío, töv-ek;fény, femjv-ek; eny,

enyv-ek. 3) másod és harmadfokú melléknevek

közöl: szebb-eh, külöfib-ek, népesb-ek, ersb-ek.

4) múlt idbeli részesülk közöl: sült-ek , jött-ek,

ment-ek, eskütt-ek. 5) az^s, ös képzjií mellék-

nevek közöl: kedves-ek, üvegés-ek, képesnek, örökös-

ek, szrös-ek; mind ezek midn fnevekiíl álla-

nak, zárt ék, ök ragot vévén fel, mint: kedves-ék,

üvegés-ék , képes-ék , örökös-ök , szúrös-ök. 6) az

6^á//y képzjüek közöl : érzékény-ek, engedékeny-

ek, félékény-ek. 7) az elém végzetií szk közöl:



43* 6. TISZTA ALANYESET. 147

hegyelém , kegyelm-ek ; gyötrelm-eh
, félelm-eh Ide

tartozik maga^az elem, elem-gk. 8) a' tdszápine-

vek: égy-eh, négy-eh, tiz-e^y ötven-ék ^ ezer-ek;

az öf-bdl lesz : ötök. 9) nz ég végzetü hangugratók

közól : mérég, me'rg-ek ; férég,férg-ek; kéreg,

kérg-ek ; végi \0) fürjek , hölgyek, könyvek, ölek,

örömek^ rügyek , szögek, tölgyek, ügyek stb.

Azokra, mellyek óA; ragot ^vesznek fel, pél-

dák: tiyüg'ök, br-ök , körm-ök,'ürm-öky török-ök.

Zárt ék raguak a' származékok , különöseb-

ben 1) az ém , ér végzetü kéttagú hangiigratk

,

mint: verem, verm-ék ; eper, epr-ék ; selyem,

selym-ék
;
^édér, védr-ék. Kivétel: kegyelem, sze-

relem, és többi elem végzetiíek, mint a' föntebbiek-

bdl tudjuk. 2) az eg képzdj nem hangugratdk, p

p. egyveleg-ék , üreg-ék, ütleg-ék
, fmleg-ék, süveg-

ék, réteg-ékf szörnyetegek. 3) az et képzdju elvont

nevek, mint -.ötlet-ék, ütet-ék, szelet-ék, nézet-ék.

4) a' ség képzdj fnevek , p. o. szépség-ék , ne-

hézség-ék , eleség-ék' 5) az ék képzdjüek , mint

:

szerdék-ék, meredek-ék, mellék-ék, kellék-ék. 6) az

ed képzdj részosztó számnevek^ p. o. negyed-ék,

heted-ék, kilenczed-ék, tized-ék; 7) az igékbdl szár-

mazott és képzdj fdnevek, mint : lépés-ék, menés-

ék, cselekvés-ék.

Idesorozandök: tenger, emhér , kender, gye-

rek, gyermek , rend, kert , sér,per , szék stb.

D) Az éleshanguakra , mellyek egytaguak 's

a^-kal ragoztatnak, példák: fi,fi-ak; híd, hid-ak;

10*
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igy.híg, hiff tj, in, lik, mjil, szij, szil; vig; ok-

kal : cstk , csín , czél, gyik , kin
, pir , iik , sip , sir,

szirt (nyakszir'j, zsír; nyilt ^^-kel: nép, nép-ek ;

kép , kép-ek ; szép-ek, vég-ek, ék-ek, épek, fris-ek,

fék-ek, kék-ek y szelid-eky irigy-ek (melléknév) stb.

Zárt á^-kel : cseléd-ék , mirigy-ék , irigy-ék (fnév),

szék-ék , csék-ék , vér-ék , tér-ék , bér-ék , éd-ék

,

negéd-ék , rim-ék, ezim-ék , hir-ék , him-ék, szin-

ék , sín-ék stb.

46. §.

SZEMÉLYRAGOS ALANYESET.

Ezen alanyeset a' tonevekbdl ragok által léte-

sül, mellyek az egyes, vagy tobbesszám' mindenik

személyének egy vagy több birtokát jelehtik, 's

személyragoknak neveztetnek

:

EGY BIRTOK.

Alhanguak. Felhangnak.

l.am,om hangzó után m 1. cm, üm hangzó után m
2.ad, od — — d 2.ed, üd — — d

3. a — —ja 3.6 — — je

4. unk — — nk 4. ünk — — nk

5. tok, a-tok, o-tok— tok 5. ték, tok, e-ték, ö-tök^ f

.

6. ok, nk — —jok 6. ok, ük — — jök
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TÖBB BIRTOTK*

Alhanguak. Felhanguak.

l.aim, hangzó után im 1. eim , hangzó után im

2.aid
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Váraink Ruháink Képeink Cseréink

Váraitok Ruháitok Képeitek Cseréitek

Váraik Ruháik Képeik Cseréik

Észrevételek, a) A' szeiiriélyragozás is az ál-

talános elveket követi, azonban különös figyelmet

érdeml, hogy az egy birtokú egyes els és má-

sodik személyi ragok {am vagy ow, és em, ém
vagy öm) és az egybirtoku többes második szemé-

lyi rag {átok vagy i>tok , és etek , étek vagy ötök)

szintén az úgy nevezett változékony ragok közói

valók , mint a' többes szám' alanyesetének ragai

,

tudniillik mellyek mind az al- mind a' fclhangu

ragozásban ismét ujabb változás alá jönek 's vala-

mennyien ugyanazon rendszert követik , azaz : a'

melly hangzó illeti a' többes szám'ragát, ugyanaz

áll az itt említett személyragokban is, p. o. ház,

házak, házam, házad ^ házatok. így: bot , botok,

botom , bototok ; nép , népek , népem , népetek ;

kertek^ kertetek ; fürtök, fürtötök. A' többi vagy

is állandó személyragoknál az a-nak mindig e, az

o-nak é vagy ö felel meg. A' tszó' véghangzója

rendszerint összeolvad
, p. o. mimkám=mnukaam,

munhád=munkaad ; ekém= ekeem , ekéd= ekeed

stb. De az egy birtok' harmadik személyében az

összetalálkozó két hangzó közéy bett vesznek fel,

midón egyszersmind Ví'L a , e hangzó, ha a' tószó

avval végzdik, hossziivá lesz, mint: munkája,

munkájok ; ekéje , ekéjök , e' helyett : munka-a ,

munka-ok ; eke-e , eke-ök ; száj eképen ragoztatik :
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szá-m , szá-d , szá-ja , szá-nk ', szá-tok , szá-Jok ,

melly a' rép sza gyökbl eretiettnek látszik. Bim-

bó, erd j vó , wo stb az egy Bíjftok' harmadik sze-

mélyében és több birtok' minden személyeiben

kétfélekép használtatnak és pedig vagy szabályo-

san: bimbója, bimbóim; vagy az ó-t a-ra., az -t

e-re változtatva 's a' több birtok 1. és 2. személyé-

ben a' y betilt kihagyva: bimbaja, bimbajok , bim-

baim ; bels , belseje , belsejök , belseim stb.

Ide tartoznak e' következd szók : ajtó , apró,

bels, bimbó, csikó, disznó, el , er, esztend,

f , hintó, hordó, id, kett, küls, mez , n,
orsó , posztó , sepr , szl , tet, tinó, tüd, vel,

vessz , v , zsidó. Azonban mind ezeknél a' vég-

hangzó' elváltozása szokottabb. E' két szóra nézve:

er és mez a' több birtokú ragokban a' rendes ra-

gozás mellett kell maradni, mert az eltávozás za-

vart okozhatna, így : ereim ér-t\ is jöhet, er-t\ is,

mezeim mez-tó\ is, mez-t6\ is; azért: e'r, ereim;

er, erim; mez, mezeim; mez, mezim.

Apa, atya, bátya, anya, az egy birtokú har-

madik személyben az a elébe /-t tesznek, p. o.

apja, ap-jok ; aty-ja , atyjok; báty-ja, báty-jok ;

anyja , any-'jok. így ?iéne , nén-je , nénjök ; öcsé,

öcs-csök; ipa, ipá-ja vagy ipja ; koma, komája
vagy komja. De : apáim , atyáim , bátyáim , né-

néim>, szabálykövetk. 1
b) Az egy birtok' harmadik személyében a'^

közbeszratot a' mássalhangzón végzódó szók is

fölveszik
,
gyakran különböztetésl , u. m. nap-a.



152 II. RÉSZ. SZÓTAN.

napja; ár-a, ár-ja ; ellen-e , ellen-je ; har-a, kar-

ja; gyakran csupa szokásbúi, u. m. harang-ja,

harang-jok. Ugyanilly szúknál a' több birtokú sze-

mélyragok is /-vei toldatnak, p. o. harangjai; rom-

jaim, rom-jaid. Azonban efféle toldásokat, mennyire

lehet, ritkítani kell ; általában soha föl nem veszik

a' lágy és lágyított mássalhangzókon (y, r , h és

gy , ly, ny, ty), továbbá a' sziszeg és ezzel össze-

tett betkön {s% , s, 2, zs, cs, ez) végzdd szók,

p. o. vaja, híre, juha, ágya, királya^ törréuye

,

hontya , juhásza , sasa, háza, rozsa, kovácsa, har-

cza ; a' folyékony félhangzón (/, m, n, r) végz-

dök is rendszerint j nélkül állanak
, p. o. itala

,

száma, ina, bére; néhány szó' kivételével, u. ni.

czél-ja , zsir-ja , pir-ja , kinja (az utóbbi már a

birtok többesben/ nélkül: kínaim, kinaid stb); to-

vábbá a' föntebbi különböztetésekben : ára, kar-a;

végre még a' néma betiín végzd szók is, ha már

némi változást szenvednek a' ragozáskor, szinte

soha föl nem veszik a' y-t, u. m. a' hangzót, ékjeit

vesztett szók, p. o. dolga, étke , gyomra, egyebe,

fazeka, ege ; így az a-val 's nyilt e-vel ragozandó

tnevek sem , p. o. lába , foga , hada , képe. De

egyebekben is óvatosan és gyéren kell vele élni.

c) Az egy birtok' többes harmadik személyé-

nek ok, k ragai helyett uk, ük tájdivatos ragok-

kal egyedül különböztetés vagy jobb hangzat' ked-

veért élhetni, p. o. bokruk, bokrok helyett, gyö-

tiyörük
,
gyönyörök helyett ; az utóbbiak a' bokor-

nak és gyönyörnek személyragatlan többesei, és
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a' gijönyörök szóban azon fölül a' három egymást

éro ö a' fület kedvetlenül illeti.

d) A' több birtokú ragokat némelly mással-

hangzón végzd, kivált több tagú szók hangzó-

kihagyással is föl vehetik, p. o. barátaim vagy

harát-im, vezér-eim, vagy ve%ér-im. Illy rövidítést

azonban óvatosan kell használni, nehogy különö-

sen az i végzet melléknévvel összezavartassék.

47. §.

NÉVRAGOK ÁLTALÁBAN S FELOSZTÁSAIK.

A' névragozásban az alanyeset szolgál alapúi.

Alanyeset általában kétféle van, u. m. tiszta

és ragozott. A' tiszta alanyeset (1. fönebb) maga a'

tszó, vagyis a' név minden értelemmódosító szó-

tag, azaz : rag nélkül, p. o. Jiert , domb. Alany-

eseteket képeznek még a' többesrag, mindenik sze-

mélyrag, és a' birtokrag, p. o. hertéh , Itertém,

kerted, kerté' stb.

A' tiszta alanyeset minden ragot felvesz , a*

mennyiben azok vele észtanilag megférhetek.

A' ragozott alanyesetek közi a' többes és a'

személyragos alanyesetek minden egyszer rago-

kat felvesznek , ide értve a' birtokos alanyeset' rá-

gat is, de egymást kölcsönösen kizárják , azaz : a*

többes ragu alan)esethez nem járulhatnak a' sze-

mélyragok, a' személyragos alanyesethez nem a'

többesrag , a' személyragos alanyesetekben a' töb-
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bes különben is már benn foglaltatván, p. o. kert-

ék-ben, kert-ém-befi sth
f
de nem kert-ém-ek vagy

hert-ék-em.

A' birtckragos alanyeset csaknem kifogyhatat-

lan kútfeje a' folyton képezhet alanyeseteknek.

Ugyanis felveszi: a) az egyszer ragokat, bele értve

a' többes ragot is; b) az egybirtoku többes harnla-

dik személyragot megrövidített, azaz; puszta i

bettí alakjában ; c) újra felveheti 's tehát kétszer

(st ha szükség volna: többször) az é birtokragot.

Ide járul hogy a' birtokragos alanyeset, mi-

dn többes raggal toldatik, vagy személyragozta-

tik : ismét két alanyesetet képez , melly egymást

kölcsönösen kizárva , újra minden egyszer ragot

felvesz.

Ezekbl láthat, hogy e' rag által számtalan

alanyesetek állnak el, p. o. e' tiszta alanyesetbl:

Andor, illynemú ragozott alanyesetek kerülnek:

Andoré y Andorék , Andoréi, Andoréé, Andoréké ^

Andorété, Andoromé, Andorodé stb; Andoroké,

Andorokéi , A?idorékéi stb.

Rövidség' okáért a' ragozási példákban csak a'

tiszta és személyragos alanyeseteket vettük fel ala-

púi , a' többi alanyeseti képzket meghagyván a'

ragok közt.
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A) EGYSZER RAGOK.

48. §.

BELVISZONY-RAGOK.

A 1 hangúak. Felhangnak.

1. Birtokos — é — — — é

2. Sajátító — , nak — — — nek

3. Tulajdonító— nak — — — nek
4. Tárgyeset — at, ot,t — — — et, öt, t

P E L D A K.

SZEMÉLYRAGATLAN ÁLLAPOTBAN.

A 1 h a n g u a k.
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SZEMÉLYRAGOS ÁLLAPOTBAN.

Alha

Váramé

Váramnak

Váramnak

Váramat

Várunké

Várunknak

Várunknak

Várunkat

Váradé

Váradnak

stb

nguak.

Ruhámé

Ruhámnak

Ruhámnak

Ruhámat

Ruhánké

Rukánknak

Ruhánknak

Ruhánkat

Ruhádé

Ruhádnak

stb

Felha

Képemé

Képemnek

Képemnek

Képemet

Képünké

Képünknek

Képünknek

Képünket

Képedé

Képednek

stb

nguak.

Cserémé

Cserémnek

Cserémnek

Cserémet

Cserénké

Cserénknek

Cserénknek

Cserénket

Cserédé

Cserédnek

stb

1. Marasztald

2. Állapító

3. Vesztegl

49. §.

HELYVISZONY-RAGOK.

1) K kérdésre: hol?

ban — — —
on, n — — —

nál — — —

ben

én, ön, n

nél

PÉLDÁK.
SZEMÉLYRAGATLAN ÁLLAPOTBAN.

Várban Ruhában Képben Cserében

Váron Ruhán Képén Cserén

Várnál Ruhánál Képnél Cserénél

ih
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SZEMÉLYRAGOS ÁLtóPOTBAN.

Alhanguak.

Váramban Ruhámban

Felhanguak.

Képemben Cserémben

Váramon
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3) E' kérdésre: honnan?

1. Kiható ból _ _ _ |)(í|

2. Leható ról _ __ _ y6\

3. Távolító tói _ -_ _ tol

P E L D A K.

Al hangúak. Felhangnak.

Várból Ruhából Képbl Cserébl

Várról Ruháról Képrl Cserérl

Vártól Ruhától Képtói Cserétói

Váramból
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SZEMELYRAGOSAN.

Alha
Váramért

Várammal

Várammá
Váramúl

Váramént

Váramként

Váramkép

stb

ngiiak.

Ruhámért

Ruhámmal
Ruhámmá
Ruliáml

Ruhámént

Ruhámként

Ruhámkép

stb

Felha

Képemért

Képemmel

Képemmé
Képemi
Képemént

Képemként

Képemkép
stb

n g u a k.

Cserémért

Cserémmel

Cserémmé

Cserémi

Cserémént

Cserémként

Cserémkép

stb

51. §.

ÁLTALÁNOS JEGYZETEK.

1) Az ént (int) a' régi nyelvben a' hént' értel-

mében használtatott, p.o. Bertalan papnál a Zsol-

tárok' 1508-beli fordításában így fordul el:„lsten

irgalmazz nekem tennen irgalmasságodéut ; én lé-

pésemét igazgasd te szép beszédedeV/í ; fizessen ne-

ked te szivede//í ; eleveníts meg engem te igédewí ;**

melly rag e' szókban : szere/^í, szermí, alkalmaszV/^

ma is megvan.

2) Mind ezen ragok eldtt rendszerint meg-

nyjtatik a' rövid a, e hangzó, |). o. munkából,

cserébe stb. De az éy ^ért, ig, úl, úl eltti hangzók

megnyújtva vagy röviden hagyva, egyiránt helye-

sen használtathatnak, p. o. máig vagy máig^ ba-

rátságaért vagy barátságáért , hatonattl vagy ka-

tonául y emberéül vagy emberéül.
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J

Kétit (vagy ént), képen (vagy kép) , kor el ott

a' rövidek változatlanul maradnak.

3) Az egyes számú tárgyeseti ragok szinte a'

változékonyak közé számítandók és az általános

tanban adott szabályokat követik , p. o. a) hang-

zóval végzdök, mint: munkai munkát ; eke, ekét;

daru , darut vagy darvat ; lé, lev-et ; cs, csöv-et

;

tó 3 tav-at ; b, bóv-et ; borjú , borj-út , borj-at

;

varjú , varj-ut , varj-at. h) mássalhangzóval vég-

zdök részint o-val ragoztatnak:
, p. o. darab-ot

,

uracs-ot , galád-ot , rofigy-ot , ladik-ot ; részint a-

val, mint: 7iagijobb-at,jobb-at, áldott-at, hatalm-

at , jutalm-at , ágat , fog-at , kád-at stb. A' fel-

hangnak közól nyilt c-vel, p. o. tüz-et , fenyv-et

,

szebbet , kegyelmet , félelmet , fürjet , fület, ször-

nyet; zárt á-vel, mint: vermét , üregét , fellegét,

selymét , ötletét, metiedékét , hetedét , tizedét stb.

Azonban az általános szabályokon föh'íl a' tárgy-

esetre nézve különösen megemlítendók azon szók,

mellyek a) a' tárgyesetben csupán t betiit vesznek

fel, millyenek a' félhangzón (az m-et kivéve),

sziszegón, és / betn végzdd mind azon szók,

mellyek különben például a' többesben alhangulag

o-val, felhangulag é- vagy ö-vel ragoztatnak, p. o.

dal, dalok , dal-t ; király , királyok, király-t ; hon,

honok , hon-t ; kar , karok , kar-t ; zsír , zsírok

,

zsir-t ; tolvaj , tolvajok, tolvaj-t ; baj, bajok, baj-t;

raj, rajok , raj-t ; bn , bnök, bnt ; szakasz, sza-

kaszok , szakasz-t ; gz, gzök, gz-t; bükköny,

bükkönyök, bükkönyt, b) mellyek , de itt is egye-

a' m. nyelv' rendszere. 1

1
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dl az imént említett betkön végzdök kíizol csu-

pa t betvel is, de egész [ot , et , ot , öt) szóta-

gokkal is , tehát kétképen ragoztatnak. Hlyének

aa) az ékezetvesztok , mint : agár , agárt vagy

agarat ; madár , madárt vagy madarat ; dél , délt

vagy delet ; tél, telt vagy telet; tej, tejt vagy

tejet, bb) a' hangugratók , mint: koboz, lobozt

YSLgy kobzot ; torony, toronyt\dL^y tornyot ; gödör,

gödört vagy gödröt, cc) mellyek közölök a hang-

zs ragot vesznek fel, mint: agyar, agyart vagy

agyarat ; gahj, galyt vagy galyat. Ezek : haj, hány,

háj , nyíl , vaj, vas az egész szótagot szeretik: haj-

at , hány-at , nyil-at , vaj-at , vas-at. d) mellyek

a* felhangnak közól nyilt e-vel ragozhatok, mint:

fül , fület , oZfzet. A' többi zárt és éleshanguak

csupán í-vel használtatnak , miut: kéj , kéjt ; étel,

ételt ; fény , fényt ; ember , embert ; vitéz , vitézt

stb. e) a' ragozott, vagy bb , ei6-et^fokozott szó

* után a' tárgyeset alhanguaknál mindenkor «/, a' fel-

hanguaknál mindig nyilt et; mint : urak-at, pártok-

at , gondok-at , ttépek-et , tórök-et , csrök-et

,

hivek-et , nagyobb-at , kisebb-et , hátam-at, kezem-

et , javaiuk-at , yén'^^einh-et stb.

4) Az é birtokragu nevek egyes alanyeset

gyanánt újra felvehetik a' névrA^okat, p. o. /V-

terének , Péterétl , Péteréhez. l)c többesben csak

a' család- és tisztneveknél, p.o. Kovácsék-nál, Far-

kasék-hoz, tiszttartóéh-kal. Felveszik az egyes szá-

mu harmadik személy' többbirtoku ragát is, mint:

kiéi ezek a lovak ? Péteréi.
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5) A' sajátító nah , neJi kihagyathatik (1. szó-

kötés 12. §.) 's helyét hiányjel pótolja.

6) A' val , vei és vá i7e ragokban a v hasonul,

azaz : olly mássalhangzóvá változik, millyentól

közvetlenül megelóztetik , p. o. haj-val, haj-jal

;

kéz-vei, ke'z-zel ; ur-vá, ur-rá ; ser-vé, ser-ré. Hi-

básak az efféle ragozások: kard-al, gond-al, pénz-

el, kard-á, pénz-é; mert illyes al , el, á, é név-

ragok nem léteznek , azok tehát ekképen Írassa-

nak: karddal, gonddal
,
pénzzel ; karddá, gotiddá,

pénzzé. Mindazáltal, ha valamelly név két hasonló

mássalhangzóval végzdik, a' val, vei, vá , te ra-

gok' V betje kihagyható, mert három hasonló más-

salhangzót kiejteni úgy sem lehet, p. o. csépp-el

,

mell-el, tétt-el , nem pedig: csépp-pel, mell-lei,

tétt-tel. Á! h végií neveknél néha változtatás nél-

kül marad
, p. o. düh-vei , juh-val.

7) Az idórag kor csak ritka, értelmének meg-

felel, u. m.' idót, foglalkozást jelent alanyesetek-

hez, különösen pedig névmásokhoz járiíl változat-

lanul, az eltte álló rövid hangzót sem változtatva

meg, p. o. aratáskor, árvizekkor, sz. István nap-

jakor , és sz. Lászlóékor; máskor, mindenkor

,

egykor.

11* # ^

#

#•



164 II. RÉSZ. SZÓTAN.

B) ÖSSZETETT RAGOK.

52. §.

NEVEIK ÉS PÉLDÁK.

Alhanguak. Felhangnak.

1. Osztó: anként, ónként énként, énktínt, önként

2.Tömegesítü:astiíl, ostiíl estül, éstiíl, östl

Váranként Ruhánként Cserénként

Várastul Ruhásti Cseréstül.

Jegyzet. Az anke'iit 's asfúl összetett ragokban az an
és as szótag' hangzói a' többes rag' hangzója által szabá-

lyoztatnak
, p. o. házak, házanként, házastúl: fokok, fo-

konként , fokostul ; né])ek , népenként, népHtül ; kertek,

kerténként , kertestül ; fürtök , fürtönként , fürtöstül.

53. §.

NÉVUTÓK.

A' névutók a' nevek után tétetnek , a* nélkül

hogy velük egybeolvadnának 's ebben különböz-

nek fóleg a' névragoktdl. Alkalmazásukra nézve

kétfélék : 1) mellyek az illet neveket személyra-

gos vagy személyragatlan alanyesetben ; 2) mely-

lyek más ragokkal kívánják magok elé.
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A) Az alanyeset után álló névutók.

a) Helyjelentok , e' kérdésekre

:

165

Hol?
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2. Mondatik: ház kivül , rend kivül is; de ez a' sza-

bályt el nem rontja.

3. Határzóképen használtatván e' névutók, a' névnek,

melly ekkor névelt vesz fel, elébe is tétethetnek, p. o.

Dunán túl, túl a Dunán; házon kivül, kivül a házon stb.

II. Ho%f héz, höz ragu név után állók

:

Képest . ^ Vagyonához képest
^ mint

:

^^ ^
, ,

Közel Hazamhoz közel.

III. Ndl , ml után állók

:

Fogva , fogvást , ha eszközt vagy okot jelente-

nek
, p. o. atmál fogvást , hajánál fogva. Ha pe-

dig tért vagy idót jelentenek , tói , tol után, p. o.

tettlfogva talpig , reggeltlfogva estig.

IV. Nézve, nézvést röj re után, mint: mire

nézve , azon ügyre nézve.

V. Távol, tova, tol, tol után, p. o. barátim-

tól távol, irnindenemtól tova estem.

VI. Együtt, ro/j t?e/ után, mint: gyermehei-

vel együtt.

Jegyzet. Az itt els/ámlált névutók közöl a' követ-

kezk: közel, távol, tova batárzókúl vétetvén , névels
szó elébe is állíttathatnak: közel a' város//oz, távol a' ha-

lÁtól.

54. §.

íMELLÉKNÉVEK.

Minden melléknév a' fnévnek vagy jelzje,
vagy egyszer, vagy más fnévhez hasonlító állít-

mánya (1. Szókötés. Szóegyeztetés.) Ez utolsónak

következd szabályai vannak;
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1) A' hasonlítás vagy egyenlséget fejez ki/s

cjkkor a' melléknóv képzdtlcn marad, csupán mint

sz által köttetvén össze egymással, p. o. Péter

oUyati fiagjj , mint Pál ; ez neveztetik alapfoknak.

2) vagy a' hasonlított tárgy' melléknevéhez ahh

,

ehb , h képz járul ; ahhoz pedig , mellyhez hason-

littatott: vagy mint szó, vagy w«/, we/rag; melly

esetben az egyenlség megsznik , 's az összeha-

sonlított tárgyak' egyikének a' másik vagy többek

fölött elsség tulajdoníttatik, p. o. a'Duna fiagyohb

f a Tiszánál; mit így is lehet kimondani: a Duna
nagyohh mint a' Tisza. Ez neveztetik hözépfohiah.

A' középfokú hasonlítások módosíthatok illynemü

szók* közbevetése által: sokkal, kevéssel, sokszorta,

százszorta stb
, p. o. London sokkal nagyobb Pá-

rizsíiál, \di^y sokkal nagyobb mint Párizs. 3) Fels-

fok , midn az abb , ebb képzjü melléknév elébe

leg sz tétetik. Az igy alakult melléknév kivallag

jellemzi a' hasonlított tárgyat minden egyéb hozzá

mért tárgyak fölött, p. o. az oroszlán legersebb

állat. Ha a' mondatban ezen melléknév mellett

más hasonlításba vett tárgy* vagy tárgyak' nevei

is elfordulnak: azok között névutt vesznek fel,

mint: az elefánt minden négylábú állatok között

legnagyobb. Ezen hasonlításoknál a' mint sz nem

használtathatik. 4) T///20/0A; , midn a' /e^g- elébe

leges szócska járul , mint: a' Bánságban leges leg-

jobb búza terem.

A' középfok' képzésének szabályai

:

1) A' melléknév' végén álló «, e, a' képz' rtí»6,
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ebb hangzójával egy hosszúvá forrad össze, mint:

tarha-abb , tarh-ább ; görbe-ebb , görb-ébb. .^

2) Az t, ú, ú , ó f 6 végzetüek a' középfokú

képzt vagy hangkivetéssel, vagy egészen veszik

fel, p. o. deli, deii-bb vagy deli-ebb ; úri , úri-bb

vagy úri-abb ; szomorú-bb \?L^y szomorú-abb ; ke-

ser/í-bb vsLgy heserú-ebb ; látható-bb va^y látható-

abb ; ill-bb vagy ill-ebb. Némellyekben három-

félekép is képezhet a' középfok, vamt: szörny-bb,

szörmj-ebb vagy szörttyii-ebb , könnyii-bb, hönny-ebb

vagy höjinyü-ebb. hz ú , ú végzet összetett szók,

ha két fnévbl alkotvák, szinte kétképen ragoz-

tatnak, mint: jogszerú-bb vagy jogszerií-ebb. Ha
mellék- és fnévbl alkotvák

,

's tökéletesen egy

szóvá alakultak : hasonló szabályt követnek, p. o.

nagylelh'í-bb vagy nagíjlelhú-ebb , kishorú-bb vagy

hishor/z-abb , kömiyelmú-bb vagy könnyelm-ebb

,

korszerú-bb vagy korszer-ebb. Különben a' képz
a' melléknévhez kapcsoltatik, p. o. barna kép,
barn-ább kép; ers kez , erós-ebb kez.

3) A' mássalhangzóval végzd alhanguak abb,

a' felhangnak ebb ragot vesznek fel, mint: okos-

abb , hanyag-abb , rút-abb , bölcs-ebb , ékes-ebb ,

vörös-ebb , zöld-ebb.

4) Ha a' széphangzat megengedi, a* mással-

hangzóval végzdök után csupán egy b is hangzó

nélkül tétethetik. Ez általán akkor történhetik,

midn a' többtagú tszó s, sz , Zj zs sziszegn,

vagy /, ly , u, ny , r félhangzón végzdik; de ha

a' b után, hangzóval kezdd rag vagy szó követ-
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kezik , bármelly mássalhangzón végzdjék a' sz:

^ fükozási rövidségnek helye van. Példák az el-

sbbekre : okosb , erosb , igazb , gouoszb , különb ,

Jehérb , ket'élyb stb; az utóbbiakra: öregbek, öregb

urak / rövidbek , rövidb árnyak. Itt a' jó izlés a'

legbiztosabb szabály.

5) Azon melléknevek, mellyek ragozáskor

általában ékezetüket vesztik vagy hangiigratk,

ugyanazt teszik a' középfokú ragozásban is, mint:

nehéz, fiehezet, nehezek , nehez-ebb ; sudár, sudarak,

|t sudar-abb ; bátor , bátrabb ; lator, latrabb.

^endha^yók: Jó, Jobb, legjobb; sok, több,

legtöbb; szép, szebb (szépebb), legszebb; nagy,

nagyobb, legnagyobb ; kicsiny a' közép- és felsfo-

kot kis-t6\ külcsöhzi, így: kisebb, legkisebb; vala-

mint kis az alapfokot, ha magánosan áll , kicsiny-

tl
;
például nem mondjuk : te nagy könyvet irtál,

jpn csak kist , hanem: kicsinyt.

Jegyzet- a) A' melléknevek rendesen követik a' fne-

vek' szabályait a' ragozásban; csakhogy a' közép- és fels-

fokban, miként az általános ragozási tanból tudjuk, az

alhanguak mindig «-val , a' felhanguak mindig nyilt ^-vel

ragoztatnak, p. o- barnábbat, barnáhhak; ohiktak, okosbat;

hosszúbbak, hosszúbbat; hillöubeh, különbet; többek, töb-

bet stb.

b) Határzottabb értelein végett ik szótaggaj. is toldat-

nak
, p. o. nagyobbik, kisebbik; öregbik uram ; ifjabbik

testvérem.

c) Néha a' fnevek is fokoztatnak , midn tudniillik

hasonlításul vétetnek
, p. o. szamár

'^
szamár-abb ; ördög,

ördög-ebb ; ember , ember-ebb.
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d) Az alap- és középfokú melléknevek a' kicsinyít

szóképzt is elfogadják, p. o. nagyocska , uagyohbaoika

\

kisecske , kisebhecske ; szépecske , szehbecske, H

e) A' só 3 sö végek a' fels fokot pusztán leg kép-

zvel is alkotják, p. o. alsó, alsóbb, legalsó', fels ^ fel-

sbb j legfels ;széls , szélsbb , legszéls.

SZÁMNEVEK.

A' számnevek általán a' melléknevek' ragozási

szabályait követik.

Értelmükre nézve hatfélék : u. m. I. Tdszámok,

II. Sorszámok , III. Osztószámok , IV. Külünzd

számok, V. Sokszorozó számok, VI. Határzatlan

számnevek.

Tószámok.

A' tószámok a) egyesek .•

1. Egy.

2. Kettó ) önállólag.

Két ) fónév mellett.

3. Három.

4. Négy.

5. Öt. '%

6. Hat.

7. Hét.

8. Nyolcz (némelly vidékeken : nyócz).

9. Kilencz.

^

4-

#
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b) tízesek:

lÜítTíz.

ÍO. íísz.

30. Harmincz (némelly vidékeken: harmicz).

"^^0. Negyven.

5Ö. ötven,

60. Hatvan.

70. Hetven.

80. Nyolczvan. %_

90. Kilenczven. .

^
c) 100. Száz. #
d) 1000. Ezer. ^
e) 1000000. Millió.

Jegyzet. 1. Számolásban az egyesek a' tízesek után

minden;, változás nélkül tétetnek; p. o. harminczegy , har-

minczkett , szqizhároin , százöt stb. De a'' tiz és hs* en ,

;é/í raggal mepóldatnak : tizenegy, tizenöt, huszonkett

,

/iiHfíon/tegi/ st%.

#^
•**

2. A' száz, ezer és millió' számának meghatározásá-

ban a|p<áegyesek eliíl tétetnek
; p. o. egyszáz (különbözik

a' százegytl) , kétszáz , egyezer, kétezer, hatmillió

stb. Az egy a' száz, ezer, millió ell rendesen kihagya-

tik : száz, azaz: egy száz; ezer, azaz: egyezer.

3. Ha igék mellett határozóilag an, en raggjal for-

dulnak el , azokat többesbe teszik ; p. o. keften látták

;

tizen voltunk ; nem csak sxáatan, hanem ezerén is elestek stb.

4K. ,

4. A' tszámok az egybirtoku többes szeihélyrago-

kat is fölveszik
, p. o. kettnk , hármunk , hármatok , hár-

mak ; de az egyesek közöl csak a' harmadik személyét,

mint: ketteje , hárma, száza stb.^..Figyelmet érdemel:

egyetlen.

^k
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11. Sorszámod.

•»

A' sorszámok adík , odik, edik, ödik képzvel

a' tíjszámokböl így lesznek

:

EIsd (a' tízesek után : egyedik). -

Második (a' tízesek után : kettedik v. kettddik).
"'"

Harmadik.

Negyedik. ^
Ötödik.

Hatodik.
,^

Hetedik. % "^

Nyolczadik.

Kiienczedik.

Tizedik.— Tizenegyedik.
^,

Huszadik.— Huszonkettedik.

Harminczadik.— Harminczegyedik.

Negyvenedik. '4^ s^
ötvenedik. * ^4

'

Hatvanadik.

Hetvenedik. *

Nyolczvanadik.

Kilenczvenedik.

Századik.

Ezredik.

Némileg ide tartoznak a' sorszámmellékne-

vek , ugy mint

:

gák.

Alsó. Felsd.

Utolsó. Külsó.

Végs. Belsó.
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' Szélsó. tnneftsd.

Há^ils. Tls.
iSozépsd.

Jegyzet. 1. Az ik néha, kÍTnlt a' fnevek mellett, és

^z összetételekben el is hagyatik ; p. o. harmadnapon

,

htívtnadizben :, 7násodevü y harmadévi, másodhó , harmadf,
négyedfü stb.

2. Nemcsak hónapok' nevei, hanem más szók után

is, midn valamelly^öszlet' egy részét akarjuk kifejezni,

az egy birtokú egyes harmadik személyi raggal haiSznál-

tatnak
; p. o. jiiliushó' tizedike; aiirilhó' hatodika; az em-

berek' ezredike sem él száz esztendeig.

m 3. Ha Tiagyobb sorszámot ejtünk ki , csak a' végs
veszi fel a' sorszám-kép/.t , a' többi ts/ám által jeleltet-^

vén ; p. o. ezer nyolcz száz negyven ötödik év ; az ntólsó

húzásban d" ^záz ezer ötvenötödik szám, lett a' fnyertes,

^ 4. Ezek : els , alsó , utolsó , végs , széls , hátulsó

csnpán lég által fokozhatok is; \}.o. legels, legvégs stb.

De e' melleit az abb , ebb képzt is. felveszik, p. o. leg-

frhbb y legalsóbb.

.*' *

III. Osztó számok.

Az osztd számok:

aj részosztók, mellyekl tV elhagyásával hasz-

náltatnak a' sorszámok , mint

:

;

egyed

kettd
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Jf^yzíPí. Ezek' némellyike fnévül használtatik, mint: ,

p^yed (individiuim) , jf/spíí (decima) , A?7<?//czeÉ? (noná), ízá-

zad (seculum , vagy escadron) , ezred (mille anni , v^gv

legio). *

b) Sorosztók f mellyek a' sorszámokból, <^ ^
helyett: szer, szór, szr képzt téve, alkottat?^

nak, és mint határzk további ragozást nem szen-

vednek, mint: elször j másodszor , harmadszor 3
*

századszor, ezredszer , utolszor stb.

c) ylra;/í/os2/o^, mellyek valamellyegészt fel-

darabolás nélkül arányIag,osztanak el, 's ez négy

módon történhetik: vagy tudniillik a' tószámok

egyszeren megkettztetnek, mint: egy egy, kett

kett (fónév elótt: két két), három három, tiztiz

stb; vagy a' tószámok afi, en raggal toldva megf-

kettóztetnek , mint : ketten ketten , hárman hár-

man , tizen tizen stb, vagy a' tószáDpiok anként , ^
énként stb osztóraggal alkalmaztatnak, ijpint: egyen-

ként , kettnként , hármanként, ötönként , százan- %..

ként , ezerenként stb; vagy végre a* tószámok sze- *

mélyragozva vei , r«/ raggal toldatnak, mint: hár-

mával , négyével , ötével , százával stb.

IV. Killönz számok.

A' különzó számnevek a' tószámokból képez-

tetnek: * ^ ' ^*

1. féle által, p. o. egyféle , másféle , kétféle,

százféle , ezerféle stb. » *

* 1

m

4*
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2. szertí által, p. o. epjszerú ^ kétszerit , ki-

let^zszeru stb.

* 3. szeres y szoros, szrös által, p. o. kétsze-

res y Ötszörös , százszoros , ezerszeres stb.

4. rétt'í által, p. o. egyrétit, kétrét, száz-

rétit stb.

5. as , OS, es , ös által
, p. o. egyes, ketts,

hármas , négyes ^ tízes , százas stb.

V. Sokszorozó számok.

* A' sokszorozó számnevek a* toszámokból szer,

szór , szr által képeztetnek , és kivévén, hogy az

í.és ta, te képzt, és ra , re ragot fölvelietik
,

egyébként változatlanok , u. vn. egyszer , kétszer,

százszor, ezerszer stb; t képzvel : egyszeri, két-

szeri, százszori stb; ra, re-vei : ra re am. idben,

i^en, p. ot egyszerre, kétszérre, százszorra stb;

' ta , /e-vel: kétszerte, százszorta , ezerszerte stb;

soksziorozásban a' tdszámnevek eltt állnak, p. o.

kétszer kett, íiégyszér négy stb.

VI. Határzatlan számnevek,

A' határzatlan számnevek ezek: sok, több,

legtöbb ; kevés , elég ,. tömérdek , töméntelen , pa-

rányi, csekély stb. r
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56. §. ^

NÉVMÁSOK.

A' névmásoh a' fd- vagy melléknevek' képvi^

seli levén természetökre nézve háromfélék, t. i.

Y^^yfnévmások, mellyek személyre ; vagy mellék-

névmások , mellyek tárgyra viszonyúinak ; vagy

számnévmások , mellyek a' személy' vagy tárgy*

számát mutatják ki.

Értelmükre nézve pedig: I. Személyes név-

mások ; II. Visszatérk ; III. Mutatók ; IV. Vissza-

hozok ; V. Kérdk ; VI. Határzott számnévmások;

VII. Ilatárzatlan számnévmások.

57. §.

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK.

A' személyes névmásoknak szinte , mint a' f-
neveknek , ketts alanyesete van , u. m.

/egyes : én, te,

a) önálló alanyeset<többes : mi, ti, ók

( vagy mink, tik.

b) személyragos alanyteset:

Egy birtok
j^^^^^* ^nyém

,
tied (téed), övé

f többes: miénk, tietek, övék.

m 1 . ». ,
(egyes: enyéim, tieid (téeid), övéi

Több birtok^.,, •
i ^- -^ i .. >x^többes :miemk, tieitek, oveik.

A* M. NYELV* RENDSZERE. 1

2

#



17H II. RÉSZ. SZÓTAiN.
k

E' névmások' régisége egyeliek közt onnan is

kitetszik , hogy más nyelvekéivel szembetündleg

^legegyeznek. így e'«, :héberül : ani , atioki ; arab:

ana ; syr: eno ; kopt.: auok, anog; sanskrlt: aham
stb. Te, héber: «?#«/</ arab és syr: anta; sanskrit:

tua ; persa: tu; görög: xv, ov ; latin: tu ; cseh : ty;

német : du. melly a régi sírbeszédben iiajdan le-

^ helettel mondva: M, -üo, ^o vagy hangzóját w-re

változtatva, mint Telegdinél és Dunán túl a' köz-

népnél ma is fenvan, st n betvel toldva ön, ün

formában is mind régente divatozott, mind ma
* szokásban van , megegyezik a' héber : hu , /*// gö-

rög: £ , l'<y, latin: ««, idem, iste ; persa; o, u ; arab:

hua, hoa; syr: Aw-val.— Az els személy' eredeti

többese: mü; a' másodiké ///lehetett, mint ezt régi

nyelvemlékeink' számtalan példáján kivül a' sírbe-

szédben elforduló miv , tiv forma, és az Erdély-

ben ma is divatos mü, tü mutatja; késbben kelle-

.. mesb hang miatt közdivatu ln a' mi, ti. Utbb a'

többesnek rendes }i jegyét is felvévén, ln mtík

,

tiik , mint ezt nyelvemlékeink és az erdélyi köz-

beszéd tanúsítja, honnan azután íx mih, Uh alakúit.

Nehezebb meghatározni a' mitih' többes eredetét

;

ezt némellyek a' mi és enk-h(i\ mink-ké összevont-

nak állítják; mások pedig a' mümök , tntimk-b6\ az

wi-nek //-re változtatásával magyarázzák.

Az unáll személyes névmások: en; te , ti

vagy tik a' tárgyesetet rendhagyólag alkotják : en-

gem , engemet ; téged , tégedet , titeket ; a' többi
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1^
rendes ragozás szerint: t, minket , ket ; monda-

c tik és iratik tet,\% t helyett. Minden egyéb ^e-
> teiket a' névragokti és névutóktól veszik fel íft

egybirtoku személyragok által illy formán

:

a) Helyragokkal e' kérdésre: hol'i

Ben-n-em
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be stb, hözmikhe, közötökbe, közökbe stb. Az e^es

harmadik személyben szokásban vannak ezek is*:

elébe, hegyébe, közébe
, fölébe stb.

Jegyzet. Az így személyesített névragoknak és név-

utóknak néha nagyobb nyomatosságért elébe tétetik maga

a' személyes névmás is, p. o. e/i velem, te veled, ö vele,

én alattam, te alattad, ö alatta stb.
*

A' személyragos alanyeset a' fnevek' szabá-

lyai szerint rendesen ragoztatik, p. o. emjémé

,

enyémnek , enyémet , enyémért , enyémtól , enijéml ^
stb , tt'edé , tiednek , tiédet , tiedért , tiednél stb

,

övé, övének, övétl stb , mienké. Heteké, övéké s^tb,

mieinket , tieiteket , övéiket stb.

58. §.

VISSZATÉR NÉVMÁSOK.

yV visszatérk a' mag szdbdl , és egybirtoku

személyragokböl alakulván, szinte mint a' fnevek'

személyragos alanyesete minden névragot és név-

utót fölvesznek, st nagyobb nyomatosság végett

a' személyes névmásokat is magok eltt megszen-

vedik ekképen:

* az egyesben: J|^

Én ^ te ) )

En >magam ten rmagad ön rmaga

Énnen^ tennen^ önnön*'
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d többesben:

Mi
J

ti Sókmagatok ön

örftiön

,

névragozva

;

magok V.

maguk

Magam-é

Magunk-é

magam-nak

Magiink-nak

magt;d-é

magatok-é

magadnak
magatok-nak

magá-ó

magok-é

magának
magok-nak stb.

névutüval

Magam alatt magad mellett maga köri
magánkívül stb

59. §.

MUTATÓ NÉVMÁSOK.

A' mutatók, a' mint tárgyra, vagy millységre

utalnak, kétfélék:

a) tárgymutatók: az,' amaz, ugyanaz, azon,

mellyek távolabb tárgyra ; ez, emez, imez, ugyan-

ez, ezen, mellyek közelebb tárgyra utalnak.

b) millységmutatók : olly , ollyan , ollyas,

amollyan , ollyatén , oUyatán, a' távolabbi tárgy-

nak ; ilhj , illyen , illyes , emiilyen , imiilyen , (Ilye-

tén y a* közelebbi tárgynak millységét jelelik.
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Ragozásban mind a' fnevek' szabályait köve-

tik azon megjegyzéssel , hogy a z végbet a ra

következd rag' mássalhangzójával hasonul, p. o.

az-é , an-nak , ak-kor ; ez-é, en-nek, ek-kor stb.

Av-val y ev-velf av-vá, ev-vé, amav-val , emev-vel,

amav-vá, emev-vé \\e\yett mondatik és iratik: az-

zal , ez-zel, az-zá , ez-zé , amaz-zal , emez-zel,

amaz-zá , emez-zé is. A' személyragokat csak a'

millység-miitatk veszik fel, p. o. olhjan-om , -od,

-a/'; ülyes-em, tílyes-ed , tílyes-e stb.

60. §.

VISSZAHOZÓ NÉVMÁSOK.

A' visszahozó névmások :

a) ki, a' ki, személyre,

b) melly , a melly , határozott *

c) mi y a mi i határozatlan dologra,

d) millyeu, a millyen; mi?ió, a min ;m,in€múf

a minem ^ millységre vonatkoznak.

Mindannyian a' fnevek' szabályai szerint ren-

des ragozásuak
; p. o. mi-é, mi-nek, mi-tól, mi-ért,

mi-vel stb.

Megjegyzésre méltó , hogy a' mi fölveszi a'

személyragokat is, így: mí-w^ mi-d, mije, mi/tkj

mi-tek , nii-jök.
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61. §.

KÉRDÓ NÉVMÁSOK.

£zek:

a) Személykérddk : hi? kicsoda}

h) Dologkérdük: mi? micsoda?

c) Millységkérddk : millij? milhjen? minemú'k

min? micsodás?

d) Számkérddk : mennyi? hány? mekkora?
mellyik? memiyedik? hányadik?

Mind rendes ragozásuak.

62. §.

HATÁRZOTT ÉS HATÁRZATLAN SZÁMNÉVMÁSOK.

A' határzott számnévmások : egyik , másik ,

mindenik, mindegyik, mind, minden, kiki , min-

denki, állítók; 5e/í/»2* (személyrl) , sem/m (dolog-

ról), tagadók.

A' mind változatlanul marad ; a' mindnyájan

a' személyragok közól csak ezeket veszi fel : mind-

nyáj-a, mindnyáj-unk, mindnyáj-otok , mindnyáj-ok

's illyképen a' többivel együtt rendesen ragoztatik.

A' határzatlan számnévmások

:

a) mennyiségre mutatók, u. m. annyi (?iZ-r\y\)y

ewwyi (ez-nyi), amannyi, emennyi, imennyi, akkora
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(az-kora), eJthora (ez-kora), amaTiJtora , emeliliora,

imekhora , ugyanatinyi, ugyanennyi.

b) részletk: néki^ némi, néhány, némelly ^

némellyik , egynéhány , egytiémelly , egynémi, némi-

nem.
c) bizonytalan személyre, vagy tárgyra vo-

natkozók : valaki, valami , valamelly , valamellyes,

valnmilly , valamillyes , valamellyik , egyvalaki ,

másvalaki , másmáski , valamiilyen.

d) a' határzottságot egyenesen kizárok : akár-

ki vagy akárki , akármi , akármelly , akármellyik,

akármilly , akármiilyen, akárminó , akárminem,

akármicsoda, akármicsodás , akárkicsoda , bárki,

bármi , bármicsoda , bármicsodás, bármilhj , bár-

miilyen, bármin, bárminem, bármellyik, bármelly.

Jegyzet. Az ik végzetüek mind fölveszik az egy bir-

tokii többes személyragokat, p. o. /lemellyikii/ik, ne'mellyi-

kétek [nemellyikték, némellyiték), nemellyikök stb.



IV. FEJEZET.

IGERAGOZÁS.

63. §.

AZ IGE' FOGALMA ÉS NEMEI.

Ige mind az , mi az alanynak cselekv , szen-

ved, vagy küzépállapotját személy, szám, idd,

mod és alak szerint jelenti.

Az igének három f neme van, u, m.

a) cselekv, melly az alanynak határzott, vagy

határzatlan tárgyesetre kiható , vagy magában ki-

hatlaniíl mukiid munkásságát jelenti
; p. o. ir, vár,

nyer , ver , néz , kér , jár , kel , áll, ered, támad,

épül stb.

b) szenved, melly az alanynak küloktl szár-

mazott, vagy magában támadt kényszerülését jeleli,

p. o. veretik, iratik , váratik, kéretik, emészt-

dik, gyötrdik, kinlódik , aggódik, tolódik, baj-

lódik stb.

c) középige , mellyben mind a' cselekvésnek,

mind a' kényszerülésnek eszméje némileg megvan;

p. o. gondolkodik, törik ^ ittközik , mködik y rom-

lik^ bomlik, törekedik, nevekedik stb.
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64. §.

CSELEKV IGE.

A' cselekv ige továbbá :

a) átható , mellynél az alanynak cselekv ál-

lapota határzott, vagy határzatlan tárgyesetre által-

megy
;
[y.o.vésZj tr, ver, /ömí (valakit v. valamit).

b) benható , mellynél az alanynak cselekvése

másra ki nem terjed , hanem magában marad; p.

o. jár , iel , ül, ered, támad, mozog, zokog, ke'-

sztíl , épül stb.

c) miveltet, melly más által végbevitt cse-

lekedetet tesz; p. o. töret , kéret , irat , taníttató

Mellynek képzje at , et és tat , tet mind a' cse-

lekv, mind a' középigékbl alkot míveltetket

(1. Szóalkotás).

Jegyzet. 1. A' benhatók közöl némellyek , kivált ha

igekötvel kapcsoltatnak, áthatói értelmet is vesznek fel,

p. o. áll, kiállja a sarat , útját állja; éli világát ; ér

,

megérte örümnapját ; jár, összejárta Tolnát, Baranyát stb.

De az úl, w/képzj igék értelmökre nézve rokonok le-

vén a' középigékkel , áthatókká fölötte ritkán válnak
,

illyenek : tanúi , kerül.
\^-

2. A' miveltet kettztetve is megvan nyelvünkben,

de csak akkor , mikor a' cselekedet egy harmadik által

megy végbe, p. o. irattat, verettet, %árattat stb ; mire

azonban csak igen ritkán van szükség, 's kellemetlen

hangzása miatt épen nem ajánlatos.
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65. §.

SZENVED IGE.

A' szenvedd ige

:

a) Kiilszenvedó , melíynél az alany' kénysze-

rulésének oka kiviíle van, és illyen mindenkor a

míveltetükbl ik' hozzáadásával származik; p. o*

iratik y veretik , taníttatik , váratik , töretik stb.

b) Belszenved , mclIynél az alany' kénysze-

nílésének oka magában rejlik, p. o. gyötrdik, kín-

lódik , bajlódik, aggódik, emésztdik stb.

66. §.

KÖZÉPIGE.

A' küzépigéhez következk tartoznak :

1) a' kzik, kézik , kzik által képzett társas

igék, p* o. ütközik, imádkozik, vétkezik, ni/ilai-

kozik stb.

2) d kédikt ködik, kodik által alakúit igék,

p. o. iparkodik , elmélkedik , költözködik , kevéli/ké-

dik , kertészkedik stb.

3) az odik , édik , ödik , udik és oszik , eszik

,

öszik , úszik által képzett kezd igék
, p. o. beteg-

szik , melegszik , hidegédik , öregedik , vastagodik

,

ersödik , dühösödik stb.

4) Az özik , ézik , ozik , zík , és ölik , élik

,
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ölik által képzettek, mint: féni/lti, botlik^ romlik,

változik y szomjazik , virágzik , porzik , párlik ,

tündöklik , villámlik stb.

5) Az allik , ellik által képzett szinjelentó

igék, mint : sárgállik , zöldellik, kékellik stb.

6) A' puszta ik által képzettek, mint: törté-

nik , bizik , gyónik , szokik , ugrik , tnik , telik

,

múlik , nyúlik , hallik stb.

Jegyzet. 1. Vannak a' középigék közt oUyanok is

,

mellyek néha áthatólag cselekv értelmet vesznek fel, 's

ezek az átható igék' ragozási szabályait követik a' határ-

zott alakban, p. o. alszik: elalutta szerencséjét % eszik:

megette már kenyere' javát ; iszik: ngy iszsza a' bort mint

vizet- Ritkábban történik, hogy a' középige ik képzjét

elvesztvén a' határzatlan alak szerint ragoztatik, p. o.

eszik : ?ie menj ki, megesz a farkas ; egyen meg a' vadkan

;

illyenkor mindig az engem , minket, téged, titeket tárgy-

eset lappang a' mondatban.

2. Vannak olly kzépigék is , mellyek két törzsö-

kiiek, p. o. omlik, omol; bomlik, bomol; romlik, romol;

tündöklik, tündököl; botlik, botol; hajlik, hajol, 's több

eirélék, mellyeknek épen azért ragozásuk is kétféle 's

bennök a' zavar az által háríttatik el, ha egyfehíl az omol,

bomol, romol &th , mint ép toszok, másfélül a' hangugra-

tás által rövidült oml- homl- stb vétetnek igetl. 'S igy

ezen igéknek kétféle ragozásuk van.

Ha ezek tehetkké lesznek : a' hat , het képzt he-

lyesebben ik nélkül veszik fel, p. o. omolhat^ romolhat

,

tündökölhet.
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b) Mellyek pedig ik-te\en tigébl származnak , in-

kább ik-telenek maradjanak, p. o.

marad maradoz

szalad szaladoz

izzad izzadoz

reng rengedéz

hervad hervadoz

zeng zengedez

szárad száradoz

leng lengedez stb.

c) Midn illy igék nevekbl képeztetnek , hacsak

nem nyilván cselekvk, ik-kel toldassanak, p. o,])orozj

haboz, vérez, rajoz , cselekvk
; ^;o/•z^^ , habzik , vérzik j

rajzik , hullámzik , középigék.

Az igéknek elszámlált fd- és alnemein kívül

vannak még melléknemei is , mellyekben a' cse-

lekvési, szenvedési, vagy közép fdértelem még

más képzk' hozzájárulásával mellékértelmet is

vészen fel. Hlyének a' szóalkotásban bvebben ki-

fejtett 's itt csak röviden említend következ

képzk

:

1) A' gyakoritok , mellyek az igék' f értel-

méhez a' folytonosság vagy többszöri ismétlés' esz-

méjét kapcsolják; p. o. irogat, irkál ; járogat

,

járkál ; maradoz, tévedéz, ugrál , futkos, csipked,

kapkod stb.

2) A' kicsinyzók, mellyek a'tige'f értelmét

íi' gyengédség', aprózás' értelmével nevelik
, p. o.

csipdéz , verdéz , hajlong , búsong , legyint , ta-

szint stb.

^
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3) A' kicsinyezve-gtjakorttók, mellyek a' toige'

fd L^rtelmet mind a' folytonosság , mind az aprózás'

értelmével nevelik, ]).o.várdogál, iddogál, eddegél,

szürcsölget , szökdécsel , bukdácsol, légyinget Bth.

4) A' tehetk , mellyeknek képzje hat , het

mindennem igének tiszta tjéhez (tehát az /^-esek-

ben az ik , és tdige közé)csatlakozhatik, és az igé-

nek fd, vagy mellékértelméhez még a' tehetség,

vagy lehetség' eszméjét köti. így lesznek tehetk:

a) a' cselekvdkbdl
, p. o. irhát , nyerhet, tör-

het , járhat , kelhet ; építhet, épülhet.

b) a' szenveddkbdl , p. o. irathatik , építtet-

hetik , taníttathátik , aggódhatik , tördhetik , haj-

lódhatik stb.

c) a' középigékbdl
, p. o, emelkedhetik, iitköz-

hetik , érintkézhetik , mtatkozhatik stb.

Jegyzet. A' melly középigékben az ik (mint fönebb

láttuk) ingadozó, ligy, hogy a' nélkül is használtatnak,

azokat már csak könnyebb kiejtés végett is ik nélkül kell

tehetkké képezni , p. o.

sznik sznhet
enyészik enyészhet

válik válhat

úszik úszhat

csiíszik csúszhat

mászik mászhat stb

d) gyakorítkbdl, p. o. ivogathat , kéreget-

het , járkálhat , ugrálhat , irkálhat stb.

e) kicsinyzdkbdl
, p. o. csipdézhet, verdézhet,

legyinthet , taszinthat stb.
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f) Kicsinyezve gyakoritokból, p. o. éddégél-

het , iddogálhat , szökdécselhet , bukdácsolhat stb.

g) St magából a' hat igebdl is
, p. o hathat.

Jegyzet. Azon rendhagyó igékben , mellyekben az

sz sziszeg a' ragok eltt elvesz, itt is kimarad, p. o.'lész,

tesz, vész, visz, hisz, lehet, tehet, vehet, vihet, hihet;

eszik , ehetik ; iszik , ihatik : nyugszik , nynghatik ; alszik ,

alhatik ; fekszik , fekhetik ; de látszik , tetszik ,
játszik ,

látszhatik , tetszhetik ,
játszhaiik ; a' szik , dik kétalakuak-

ban pedig a' d-é% thöz az ik elé tétetik, p. o. dicsekszik,

dicsekedik , dicsekédhetik ; melegszik , melegedik , meleged-

hetik stb. *j^

67. §.

AZ IGEVISZONYITÁSRÓL ÁLTALÁN.

Az igének személy, szám, mód, idó és alak

szerinti módosítása igevtszo?ii/ttásnak, mondatik.

Mivel minden ige az alanynak valamelly álla-

potot tulajdonít; az alany pedig egy vagy több,

elsó, második vagy harmadik személyü lehet: te-

hát az ige az alanyra személy és szám szerint vi-

szonyúi. E' tekintetben meg kell jegyezni , hogy

nálunk a' tigc minden ragozás nélkül már magá-

ban harmadik személyt fejez ki, melly tisztán (te-

hát az ik-es igékben, m Hlyének a' szenved' és kü-

zépigék, tk nélkül) /get-nek azért mondatik, mert

ehhez járulnak az igének mindennem viszony-

képzi és ragaí.

Továbbá az ige az alanynak állapotát megha-

a' m. nyelv' rendszere. 13
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tározza annak mödja szerint is, a' mint ez 1) létezd,

2) szükséges és 3) lehetséges, vagy kívánatos; és

innen ered a' háronííéle igemd , u. m.

a) A' cselekvés, szenvedés vagy közép állapot'

egyszer létezését állító, meWy jelent módnak

hivatik , és ennek saját jegye nincsen.

b) A' szükséget jelent , vagyis parancsoló

mód', ennek jegyszava a' ma is éld ej , hej szólító

szóból kurtított j bet. — Hajdan divatos volt a'

sza, sze is a' nógató nojsza , fiosza-hó\ , melly ma
gyéren fordul eló, p. o. addsza, mondd-sza. Egy
ezzel a.' foglaló mód, mellyben tószemélyl a' pa-

rancsolónak második személye szolgál, *s azért ez

nálunk a' parancsolóval a' jelen idben összeolvad.

c) A' lehetséget t. i. vágyat, kívánást jelent

óhajtó mód , 's ennek jegyszava : wa , ne , melly

Révai szerint az uráli nyelvág' noj vagy nou , sza-

vával egyezd na , no índulatszóból eredett.

Jegyzet. Mivel az ige a' beszédben eljöhet a' nélkül

is , hogy az alanynyal szükségszer kapcsolatban volna:

azért van határtalan módja is, niellynek jegyszava ni, és

ezt némellyek a' keleti nyelvek' nyomán a' határzatlan

tárgyra vonatkozó mi névmásból , mások a' ni indulatszó-

ból eredetinek vélik.

\
Az ige az alanynak állapotát idd szerint is

meghatározza. Szorosan véve az idd csak három
lehet, u. m. jelen , jöv és múlt. De az iddnek e*

három fó eszméje egymás közti közelebb viszony-

ban tekintve más többféle idd' megkülönbözteté-
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sére is vezet. így a' jelen idd folytonosan tartös is

lehet, 's ennyiben rokon a' jövvel, és innen va-

gyon az, hogy a'jelen,jtívd helyett is használtatik.

A' múlt lehet eldbb vagy utbb betölt, és azért

háromféle: félmúlt, múlt és régmúlt. A' jövd idd

kezddd, vagy csak megkezdendd, és azért két-

féle : els, és második jöv. Sdt a' jövd egy másik

iddvel viszonyba téve különféle nidd szerint betölt

is lehet ; és itt vagyon annak oka, miért nyelvünk-

ben a' jövd iddnek igetdje épen azonképen, mint

a' jelen iddé viszonyképzdk és ragok által módo- ^

sulhat.

Saját jegye csak három iddnek vagyon , u. m.

a' félmúlt' jegye a, e, melly hajdan, mint Révai

kimutatta, va (a' van ige' gyökere) volt, és az álla-

potjegyzdben ma is megvan. ^
b) A' múlté: ott ^ étt , ott, vagy kurtítva: í,

meWy Vi'A itt , ott, id, oíí helyett, és iddt jelentd

szókból eredett; mi onnan kitetszik , mert még ma
is Üt, ide helyközelséget, idén iddközelséget

,

ott, oda helytávolságot , óta iddtávolságot jelent.

c) Az elsd jövdé a' ma is éld^b^ ige a' határ-

talan módú tdige mellé adva ; a' másodiké : and,

end; hangzó vég igetd után: vaud, vend, melly

hajdan szinte önálló ige volt, s ez már csak azért

is hihetd , mert a' tehet hat , het képzt is , mint

akármelly tdige, felveszi, p.o. irand-hat , jövend-

het ; bár irhátand, jöhetend , jobbak. És mivel

mind a két jövdnek jegye önálló ige is magában

,

azért mind a' kettd a' többi iddnek és módnak vi-

13*
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szonyképzóit, és személyragait erltetés nélkül fel-

veszi, minek nyomára azonban irodalmi nyelvünk'

régibb történetében gyéren találliatni.

Végre alak szerint az ige: 1) úgy viszonyúi, a'

mint benne a' kényszerülés' eszméje megvan vagy

nincsen. És innen ered az ik-es, vagy 2^-telen alak.

J^-es alak szerint viszonyúi minden szenvedd és

közép; 2^-telen szerint minden cselekv és mível-

tet ige. De 2) mivel a' cselekvk vagy benhatúk,

vagy áthatok (és mindig ezek közé tartoznak a'

míveltetk is), az áthatás pedig határozott , vagy

határzatlan tárgyra munkálhat : innen támad a'

határzatla/i, vagy határzott alak. Az els szerint

a' benhatk rendesen egyedül; az áthatok pedig,

és míveltetk mind a' két alak szerint viszonyúinak.

68. §.

ÍÁZ IGERAGOZÁSRÓL KÜLÖN.

Az igének személyragok általi változtatása «^<?-

ragüzásu^iVi mondatik , mellyben szem eltt kell

tartani:

1) az igett, melly mindenkor a'jelent md,
jelen idejének puszta harmadik személye , mint

:

er, nyer, tanít , szoh-ik (ik nélkül), bánik, tnegy-

(en), tör-i'k stb ; mert ehhez járulnak a' jelent

md' jelen idejében a' személyragok, ehhez ragasz-

tatnak a' többi idk' és mdok' jegyei.

2) Ügyelni kell a' tszemélyre, melly min-
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denkor a' mód- és iddképzdvel toldott igetd, p, o.

ir-a, ir-t, ir-j ; ver-e , ver-t , verj , ver-ne ; tört,

tör-j sth; mert kivévén a' jelent mód' jelen idejét,

a' többi idben és módban a' személyragok a' tó-

személyhez ragasztatnak.

c) Vigyázni kell a' könnyebb és szebb kiejtésre,

mert, hol fóleg kettnél több mássalhangzó a' ki-

ejtést nehezítené, a, e, é , o , ö közbeszrt segéd-

betvel, hol pedig a' magánhangzók kellemetlení-

tenék , hangugratással, egybeolvasztással élünk.

d) A' személyragok valamint a' neveknél, úgy

az igéknél is kétfélék, t. i. al- vagy feUianguak

(noha eredetileg azonegyek) , és innen származik

a' kétféle igeragozás mind a' három alakban, ii. m.

az alhanguaké, p. o. vár-ok ; és a' felhanguaké, p.

o. ver-ék.

Jegyzet. Az igének három külön alak szerinti rago-

zása a' személyragokon alapszik, mert igéink' módjainak

's idinek jegyei mindenik alakban ugyanazok maradnak,

's csak a' személyragok változnak. Ezek pedig eredetileg

mind személyes névmások voltak. A' határzott alak' sze-

mélyragairól kétség nem lehet, mert ezekben : em , ed,

e y ük, tek, ik, a' személyes névmásokra e'n, te , , mink,

tik, k, ki ki könnyen rá ismerhet. Nehezebb ezt a' határ-

zatlan és kö/.ép alak' személyragairól megmutatni, noha
más nyelvek' összeillesztése ebben is nagy világosságot

nyújt. így az els személy ék megvan a' latin és görög

ego, német íc//-ben ; a' második személy esz (melly az

ed-hl ln) megvan a' görög cry-ben és a' latin igehajlítjk-

ban, p. o. am-a^, ten-es , vid-^í; a' többes: ü/tk , tek, nek

megvan a' mink-, (az m-et szorosabb összeolvadás végett

kivetve) tik- és önök-hen. Hogy az ál, él, el, ol eredetileg
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szinte második személytí névmás volt , azt bizonyítani

látszik igéink' /í-A, lak, elek , alak személyrafi;a , mert ez

mindenkor második személyre hat ; mivel tehát benne az

e\%6 személyt ék teszi , a' másodikat szükségképen az él-

nekkell jelentenie. íVémellyek lígy vélekednek, hogy ezen

el az ed-\i6\ f/-nek felcserélésével eredett , mert illyen

betiícsere van r' padló , palló , ndlö , üll szókban. Xehe-

zebb az ik-nek , nnnt a' középigék' jegyszótagának kifej-

tése ; ezt Révai szinte névmásnak vitatta, mások pedig a*

ke-ll igében keresik ; de nem helytelen magyarázatnak lát-

szik az is , hogy az ik az ik-t^i igében és a' számnevek-

ben : másod2^ stb sort , rendet , 's az evvel együtt járó

kényszerülést jelenti, a' minthogy bizonyos, hogy a' kény-

szerülés' eszméje minden 2^-es igében benne vagyon. Végre
a'parancsolóban 's a' jelent mód' jelen ideje' többesének

határozatlan alakú harnmdik személyében elforduló on ,

én , megvan a' ma is él o//-ben
, p. o. mond-j-ön , mond-

jon ^ mond-ön-ok, mond-anak\ várj-ön-ök ^ várj-anak,

/^-TELEN RAGOZÁSI MINTA.

A)

H^TÁRZATLAN ALAK.

I.
,

JELENT MÓD.

69. §.

JELEN IDÓ.

Alhangu. Felhang u.

1. ok (-alak, -lak) l.ék (-elek, -lek), üvagy

ü hangzó után : Ok

2. asz, -sz 2. esz, -sz

S.igeto r S.iget
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4. link 4. ünk

5. tok, -ótok 5. ték, etek; ü vagy ü hang-

zó után : tök , -ötök

6. nak,anak 6. nek , ének

PÉLDÁK.
Ir-ok (ir-Iak) Szel-ék (szel-lek)Tör-ük (tör-lek)

Ir-sz Szel-sz Tör-sz

ír Szel Tör

Ir-iink Szel-ünk Tör-ünk

Ir-tok Szel-ték Tör-tök

Ir-nak Szel-nek Tör-nek

Jegyzet. 1. Az it , üt vagy két mássalhangzón vég-

zd igék az egyes második, és a' többes második és har-

madik személyben hangzóval veszik fel a' személyragokat,

p. o. tam't-asZf tatiít-alaky tam't-otok, tamt-anak; ront-asz,

ront-otok , ront-anak ; fest-esz , fest-éték , fest-enek ; önt-

esz ^ önt-ötok, önt-ének stb.

2. Tévednek, kik az igeragozások' összezavarásával

í, z, sz végzet igéinknél az esz második személyragot az

el személyraggal felcserélik , mert legjobb régi íróink is

csak jf2-szel élnek; p. o. Telegdi: „Magadnak vermet

ás-sz;" Pázmán: „Keres-sz minket;" tehát keres-el, ás-ol,

Ó//ÍÓZ-Ó7 szabálytalanok. Mire annyival kevesbbé van szük-

ség , minthogy az egytagú keményebb hangzásuakban az

asz esz is visszaállítható: hozasz,viszesz stb, a' z bet után

a' többtaguakban is, p. o. kerdéz, kerdézesz; határoz, ha-

tározasz; igéz, igezesz; halmoz, halmozasz; öntöz, ön-

fözesz stb. ,«

3. Midn az iget hangzón végzdik , 's a' személy-

rag hangzón kezddik : a' két hangzó közé minden id-
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ben és módban v segédbeti'í tetetik , kivéve az asz ragot,

mellyel összeolvad ; illyenek például í ró, si\ rt\jü, l, no.

Ko-v-ok Uí-v-ok Lö-v-ök Jö-v-Ök

Ko-sz Kí-sz Lü-sz J-sz
Ró y Rí L J

*,.Ro-v-unk Rí-v-unk L-v-ünk J-v-ünk
Ró-tok Rí-tok L-tök J-tök
Ró-nak Rí-nak L-nek J-nek

Némellyikök két törzsök, mint : //«', hiv\ szi' , szt'v;

VI, mv; ó, óv: b//j-{\k) , b?w-{\k) ; fú, fiij\ tehát a' vég

V és j mássalhangzók eltt is megmaradhatnak
, p. o. hív-

tok, óvnak, bujtok stb.

A Ihangu.

^.: ék (-álak)

^. ál

3. a

4. ánk

5. átok

6. ának

70. §.

FÉLMÚLT' ID.

F e 1 h a n g 11.

1. ék (-élek)

2. él

3. e

4. énk

5. étek,

6. ének

PÉLDÁK.
Ir-ék (ir-álak) Szel-ék(szel-élek)Tör-ék(tur-élek)

Ir-ál
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Jegyzet. A' félmúlt a' jelen idvel és vala igével kö-

rvílírva is kifejezhet, p. o. állok vala, állsz vala, áll vala,

állunk vala, álltok vala, állnak vala. Régi iratokban vhlt

segéds/óval is tétetett össze , p. o. kert volt, ö sem akarja

volt i viszen volt, tartatik volt sth, L. Nyelvemlékek. Els
kt. Ll. 1.

'"
i

71. §.

MÚLT ÉS RÉGMÚLT ID.

MÚLT IDO.

1.

A 1 hangú,

t-am ott-am

t-alak ott-alak

2. t-ál ott-ál

3. t ott

4. t-unk ott-nnk

5. t-atok ott-atok

t-ak V. ott-ak v.
6.
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Jegyzet. 1. Pusz-ta f jep^yet vesznek fel:

a) Az l,ly , n , ny , r félhangzón végzdök, ha elt-

ták hangzó betií áll^, p. o. el, él-t; szól-t, száll-f, rosznll-t;

« foiy y foly-t ; fon , fon-t ; hány , hányt ; kér , kér-t stb ,

(for-í^.inkább cselekv, törött inkább közép).

A b) A' tszemélyben ott , ett ^ ött , egyéb személyek-

nél pedig puszta í jegy használtatik a' b, d, f, g , gy

,

k, m , Pf s , sz, Vy pí és több tagú t végzetekben , ha a' if

bettTÖvid hangzó'élzi meg, u. m. dob, dob-ott , dob-t-

am ; fárad, fárad-ott, fárad-t-am ; döf, döfött, döft-em

;

rügy rng-otty rug-t-am ; fogy , fogyott y jogy-t-am ; löky

lök-ött y lök-t-em ; nyom , nyom-ott , nyom-t-am ; harap ,

harap -ott y harap-t-am ; tiyes , nyes-'ett y nyes-t-em ; vadász,

vadász-ott y vadász-t-am ; viv , viv-ott y viv-t-am ; nz, z-
ött y üz-t-em ; kerget, kerget-'etty kerget-t-em \ verety veret-

te étt y veret't-em stb.

i ^

^ « 2) ö/f, é^í,ö^/ jegyet vesznek fel minden személyben;

a) A' í betn végzd minden egy tagú igék; p. o.

hat , hat-ott , hat-ott-am ; vet , vet-étt , vet-ett-em; üt, nt-

ö(tyüt-ött-em ; tát y tát-otty tát-ott-am. Ezek közöl a' rö-

vid taguak puszta í-vel is felveszik a' ragozást, p. o. ül-

tem, fut-tamy hat-tam y jiit-tam , köt-tem stb. Láí pedig

a' tszemélyben: lát-ott ; egyebütt puszta í-vel , mint:

iát-t-am y.lát-f-ál stb.

b) Minden két mássalhangzón végzd igék, p. o.

rottt , ront-ott , ront-ott-am ; fest, fest-ett y fest-ett-em ;

veszt y veszt-étt , veszt-étt-em ; költ y költ-ött y költ-ölt-em:

nagyollt, nagyoll-ott , nagyoll-ott-am ; tekint, tekint-ett

,

tekint-ifttem stb.

c) Minden több tagú igék, mellyekben a' vég t be-

tt hoss/.u hangzó elzi meg ; p. o. tanü, tan/t-ott , tam't-

ott-am ; gyant't , gyam't-ott , gyanit-ott-am ; feszít , feszít-

ett , fesztt-étt-em; épít y építí-ett , épit-ett-em stb;

« d) Azon igék, snellyekben a' vég d eltt hosszú

hangzó vagy mássalhangzó áll; p. o. mondy oldy hord, áldy

fedáy küzd y véd stb. Ezek azonban, kivéve a' tszemélyt
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egyebeknél kétfélekép divatoznak ; p. o. mond-ott-am vagy

mond-tam; küld-ött-em vagy küld-tem ; küzd-ött-em vagy

knzd-tem; ve'd-étt-em \bl^j ved-tem. ^M,inkább az ép rag-

gal divatos: áldott , áldottam. így old, kérd igék is.

3. A' hangzón végzdkben az iget után kimarad,

0.1 ott , ett , ó"^í' hangzója ; p. o. /o, lö-tt ; o, ó-tt ; szt'

,

sxí-tt ; hl i hi-tt ; ví , ví-tt ; n, «o-(fí ; Jo megrövidülve :

jött. A' tszemélyben »/ közbevetésével épen is maradhat;

p. o. o-v-ott , hi-v-ott y szi-v-ott stb.

II:

RÉGMÚLT IDÖ. .

A' múltból volt vagy vala hozzáadásával, így

:

írtam vala v. volt

Szeltem vala v. volt
'

Törtem vala v. volt. " <

* %
72. §.

4^

EGYSZER ÉS -ÖSSZETETT JÖV.



/

201

Vír^dok

^Irandalak

irandasz

Irand

Irandunk .

Irandotok

Iranda^ak

11. RESZ. SZÓTAN, í

P V. T. D Á K.

1̂B^
Fc 1 hangú.

(Szelendék

JSzelendelek

Szelendeáz

Szelcnd n

Szelcndünk

Szelendéték'

Szeiendenek

'örendék

rendelek

Türendcsz

Törend

Törendünk

Törcndóték

Tíjrendcnek

Ir^i Szelni Törni

V^

ÖSSZETETT JÖV.

(fogok fogunk

^^
^foglak

fogsz fogtok

^- fog fognak

II.

PARANCSOLÓ ES FOGLALÓ MOD.

73. §.

#
^ Alhangu.

I /j-alak
.

2. *M] •

. 3. ^ ( j-on

f 4. H-i Ij-unk

5. íj-átok

^^ Ij-anák
w

PARAI«CSOLÓ MÓD.

F el hangú,

(j-ek

(jelek ^

j

^.
j-én,j-ü«*

j-Üfík

j-eték

j-enek

\
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o

ffl

Alhangu.

(írjak

(írjalak

írj

írjon

írjunk

írjatok

írjanak

P E L D A K. "

Felhangu.

Szeljek

Szeljelek

Sz^Ij

Szeljen

Szeljünk

Szeljetek

Szeljenek

(Törjek

cTórjelek

Trj
Törjön

Törjünk

Törjetek

Törjenek

%

%

Jegyzet. A' második személy levén a' parancsolóban

a' tszemély (mert a' parancsolásnak megtámadó jereje

természetesen legelször is a' második személyre vitetik),

ennek jegybetilje ugyan j , mint fönebb 'láttuk vannak

azonban több rendbeli igék, mellyek könnyebb kimon-

dás vagy jobb hangzás végett ezen szajbálytól eltávozna^: *

1) A' mellyek sziszeg s, sz vagy 2 betvel végzdnek,

ezeknél a'^* az iget' végbetiíjével hasonul, azaz: a' vég-

bethöz hasonlóvá változik; p. o.keres-j, padász-j , zuz-j

helyett: keress, vadász-sz, zúz-z. Kivétetik .»ieíír, mélly

a' met gyökbl: mes$.

2) Ha az iget t betvel végzdik , melly eltt rö-

vid hangzó áll : mindezen t mind a' parancsoló j , s-te

változik; p. o. köt-J , vet-j , fnt-j helyett: köss, ves-s

,

fus-s. ^
3) Ha pedig az igetnek végs betjét #, sz szisze-

gk elzik meg: a' t bet kiesik és a'y sziszeffvé válto-

zik
; p. o.fest-j, szaiaszt-j, ereszt-j helyett : fes-s, szalasz-sz^

eresz-sz.

4) Ha pedig az ig«tnek t végbetje eltt hosszú

hangzó, vagy mássalhangzó van: a' ji"í-sé változik, p. o.

tamt-j , unt-j helyett: tanit-s , ó'/tt-s. Kivétetnek: fyU,

láss; lói, láss; bocsát , bocsáss. ^
^

\,

#
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- M
,

FOGLALÓ MÓD.

X
,

•

•/, JELEN IDÖ.

Egy a' pa)*ancsolö móddal.

FÉLMÚLT.

A* jelen idóbdl vala szóval körülírva : hogy i*

MjjÉi vala, szeljek vala , törjek vala stb.

MULT.

A' jelent múltból legye?t-ne\ körülírva : hogy

'Írtam legyen , szeltem legyén , törtem legyen stb. ^

in.
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Várlak Szeretlek Törlek

Várálak

.

Szeretélek Törélek

Vártalak Szerettelek Törtelek

Várandalak Szeretendelek Törendelek

Várni foglak Szeretni foglak Törni foglak

)i

Jegyzet. A' két mássalhangzón vagy ///, //-tel vég-

zd igetk többnyire segédliangzóval veszik fel e' ragot,

valamint a' két mássalhangzón végzd tszemélyek is,

p. o. lart-a-lak ,j küldt-e-lek , tartott-a-lak , küldtt-e-lek

,

lartaud-a-lak stb.

B)
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^
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ff •
PÉLDÁK. '

I ,

Alhanguak. Felhangnak,

írtam Bontottam Szeltem Törtem Öntöttem

írtad Bontottad Szelted Törted öntötted

Irta Bontotta Szelte Törte Öntötte

Irtuk Bontottuk Szeltük Törtük Öntöttük

írtátok BontottátokSzeltéték Törtétek Öntöttetek

írták Bontották Szelték Törték öntötték

RÉGMÚLT.

A' multbl volt vagy vala szóval körülírva

:

írtam volt, Ydc^yírtam vala ; írtad volt, vagy

írtad vala ; írta volt , vagy írta vala stb.

80. §.

EGYSZER ÉS ÖSSZETETT JÖV.

EGYSZER JÖV.
^

Al hangú. Felhangu. ^ ,

1. and-om end-ém i ^ Y'^' •<
2. and-od end-éd

3. and-ja end-i •%

4. and-juk end-jük

5. and-játok end-iték

6. and-ják rendik

14*
í|.«
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'W 82. §. FOGLALÓ MÓD. 2i;i

PÉLDÁK.
Alhangu. Felhangu.

rirjam Szeljem Törjem

>»llrjad Szeljed Törjed

bcflrja Szelje Törje

®\Irjuk Szeljük Törjük

® llrjátok Szeljétek Törjétek

'írják Szeljék Törjék

Jegyzet. A' határzott alakú egyes második személy-

ben , ha az a' könny kimondással nem ellenkezik, a'/a,

je vagy a' helyette álló sa, se, sza, sze , za, ze kihagyat-

ván, csak a' d marad meg; p. o,ir-jndjtr-d; szel-jed, szel-d;

tr-jed y tör-d ; ássad, ás-d; vadász-szad , vadász-d ; ziiz-

zad , zúz-d ; fes-sed , fes-d ; osz-szad , osz-d; kössed, kös-d.

Kivétetnek azon igék , mellyekben a' j helyett álló s az

ige' veg t betjével egy hangba olvad össze , ezekben

,

midn megrövidíttetnek, csak az ad, ed személyrag' hang-

zója hagyatik ki, p. o. tanít-s-ad, tanits-d ; önts-ed

,

önts-d stb.

82. §.

FOGLALÓ MÓD.

JELEN IDÖ.

Egy a* parancsoló móddal. ^
FÉLMÚLT.

A' jelen idóból vala szóval körülírva i^y.

hogy Írjam vala , írjad vala , írja vala stb.

MULT.

A' jelent' múltból körülírva Iegyen-ne\ ígjc

:

írtam legyen , irtad legyen, írta legyen stb.
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III.

ÓHAJTÓ VAGY FELTÉTELES MÓD.



^- 86. 5. JELENT MÓD. . Í15

84. §.

MÜLT.

A' jelent md' múltjából vol/ia szóval körül-

írva : bár vagy ha írtam volna , írtad volna , írta

volna stb.

Észrevétel. Az igeragozás' alapja a' személyragok

levén , azért az id- es módképzkre nézve a' határzatlan

alaknál tett jegyzetek itt is szem eltt tartandók.

Altalános jegyzet.

Ezen határozott alak szerint csak az áthatok^

és miveltetók ragoztatnak.

c.

IKES VAGY KÖZÉPRAGOZÁSI MINTA.

85. §.

JELENT MÓD.

JELEN ID.

Alhangu. Felhangu. ^
1. om ém, üm
2. ol él, ül

3. ik ik

4. link ünk

5. tok, ótok ték, étek; tök, ötök

6. nak, anak nek, ének ,ju
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MÚLT.

Tökéletesen megegyezik a határzatlan alakkal.

Alhangu.

Mosdottam

Mosdottál

Mosdott

Mosdottunk

Mosdottatok

Mosdottak v.

Mosdottanak

P E L D A K.

Felhangu.

Esdettem

Esdettél

Esdett

Esdettünk

Esdettetek

Esdettek v.

Esdéttenek

RÉGMÚLT.

Szöktem

Szöktél

Szökött

Szöktünk

Szöktetek

Szöktek V.

Szöktenek

A' multbl volt vagy vala szóval körülírva:

mondottam volt vagy vala; mondottál volt vagy

vala stb.

E&YSZERü JÖV , mint a' jelen.

Mosdandom

Mosdandol

Mosdandik

Mosdandunk

Mosdandotok

Mosdandanak

Esdendém

Esdendél

Esdendik

Esdendünk

Esdendeték

Esdendenek

SzöljEcndém

Szökendél

Szökendik

Szökendünk

Szökendeték

Szökendenek

ÖSSZETETT JÖV , mint a' határzatlan alakban.

fogok fogunk

Mosdani Esdeni Szökni^ fogsz fogtok

fog fognak

#
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i^lP^

86. §.

PARANCSOLÓ ÉS FOGLALÓ MÓD.

JELEN IDÖ.

a) Al liözépigéhre és helszenvedSkre nézve.
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A 1 h a n g a.

Í

írassam

írassál

írassék

írassunk

írassatok

írassanak

P E L D A K.

F e 1 h a n g u.

Szelessem

Szelessel

Szelessék

Szelessünk

Szelesseték

Szelessenek

Töresstím

Töressél

Töressék

Töressünk

Töressetek

Töressenek

Jegyzet. Honnan kitetszik , hogy a' klszenvedk*
parancsolójában a' t és J szinte úgy változott í-sé, mint

ez a' határzatlan alakuakról tett jegyzetekben eladatik.

Tetszik, látszik a' tet, lát-tói veszi parancsolóját: tessék,

lássek; játszik pedig egészen szabálytalanul ; játszam , ját'

száif játszék , játszunk , játszatok , játszanak.

FÉLMÚLT.

A' jelenbdl vala szóval körülírva : hogy mosd-

jam vala, mosdjál vala, mosdjék valasth.

MULT.

A' jelent' múltjából körü\ír\dil€gyen-ne\: hogy

mosdottam legyen, hogy mosdottál legyen stb.
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87. §.

ÓHAJTÓ VAGY FELTÉTELES MÓD.
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tárzatlan alaknál tett id és módbeli jegyzetek ide is al-

kalmazandók. Ezen alak szerint ragoztatnak a'közép és

szenved vagyis ikeg igék.

88. §.

A JÖVÓ IGBTÓ' RAGOZÁSA.

Midón difog által körülírt ujabb , és and , end

által alakúit régi jövdt tdige gyanánt véve, és így

ragozva eladjuk: koránt sem teszszük ezt azért,

mintha mind az itt eladandó formákat mindenkor

elkerlhetleniíl szükségeseknek tartanok ; hanem

csupán , hogy e' tekintetben is nyelvünk' hajlé-

konyságát kimutassuk. Mert valamint a' körülírt

félmúlt, múlt és régmúlt idkre, kivévén oz óhajtó

mód' múltját, szorosan szükségünk nincsen, hanem

ha igen ritkán finomabb megkülönböztetések végett:

úgy a' jövó idnek újabb ragozását is elannyira

nem kivánnók általános divatúvá tenni, hogy in-

kább többször a' nyelv' rövidségét sértnek is vél-

jük, mivel mind ezen ragozási formákat legtöbb-

ször értelemtévesztés nélkül rövidebben is kife-

jezhetjük. Az mid, end egyszer jövre nézve kü-

lönösen ajánlatos , hogy a' régiek' nyomán csak a'

feltételes vagy foglaló módban használtassak. A'

régiek például így éltek vele : valahova meneudesz,

én is mének veled , és valahol lakozandol , én is ott

lakozom ; a hámjszor felserkenendesz, elmédbe jus-

sanak az áldott istennek ajándoki. Ha isten ne-

köm nyugodalmat adand stb.
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A JÖVÓNEK IJSTTELEN

Közép

A) EGYSZER JÖV IGETÖ

írandók

Irandasz

Irand stb

Szelendék

Szelendesz

Szelend stb

Irandék Szelendék

Irandál Szelendél

Iranda stb Szelende stb

Irandottam Szelendéttem

Irandottál Szelendéttél

Irandott stb Szelendétt stb

Irandjak Szelendjek

Irandj Szelendj

Irandjon stb Szelendjén stb

Irandanék Szelendenék

Irandanál Szclendenél

Irandana stb Szelendenc stb

Mosdandom

Mosdandol

Mosdandik stb

JOVO

Mosdandám

Mosdandál

Mosdandék stb

JÖV

Mosdandottam

Mosdandottál

Mosdandott stb

PARANCSOLÓ VAGY

Mosdandjam

Mosdandjál

Mosdandjék stb

ÓHAJTÓ VAGY

Mosdandanám

Mosdandanái

Mosdandanék stb
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ÉS IKES RAGOZÁSA.

alak. Határzott alak.

a' jelent módban.

223

Esdendém

Esdendél

Esdendik stb

FÉLMÚLT.

Esdendém

Esdendél

Esdeiidék stb

Irandom Szelendém

Irandod Szelendéd

Irandja stb Szelendi stb

Irandám

Irandád

Irandá stb

Szelendém

Szelendéd

Szelendé stb

MULT.

Esdendéttem

Esdendéttél

Esdendétt stb

Irandottam Szelendéttem

Irandottad Szelendétted

Irandotta stb Szelendétte stb

FOGLALÓ MÓD.

Esdendjem

Esdendjél

Esdendjék stb

FELTÉTELES MÓD.

Esdendeném

Esdendenél

Esdendenék stb

Irandjam Szelendjem

Irandjad Szelendjed

Irandja stb Szelendje stb

Irandanám Szelendeném

Irandanád Szelendenéd

Irandaná stb Szelendené stti
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B) ÖSSZETETT lÖVÖ I6BTÖ A* JELENT MÓDBAN.

Határzatlan Határzott

^Yf>í és közép alak alak

g Hv ffogok fogom

, . Jfogsz fogod
írni Szelni Mosaani Esdem (_ „ .

jfog fogja

f
stb stb

íSr JÖV FÉLMÚLT.

(fogék fogam

ffogál fogad

írni Szelni Mosdani Esdeni
jjyj ^^^^

V stb stb

JÖV MÚLT.

fogtam fogtam

\ fogtál fogtad
írni Szelni Mosdani Esdeni

}^^^^^^ ^^^^^

I stb stb

PARANCSOLÓ VAGY FOGLALÓ MÓD.

rfogjak fogjam

^ 1 . v^gj fogjatl

írni Szelni Mosdani Esdeni /„ . „ .

S fogjon togja

^ ' stb stb

t.
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ÓHAJTÓ VAGY FELTÉTELES ' MÓD.

Határ/atlan Határzott

és közép alak alak

[fognék fognám

írni Szelni Mosdani Esdeni
[fognál fognád

[fogna fogná

stb stb

JUVO MÚLT.

rfogtam fogtam ^

í fogtál fogtad f^
írni Szelni Mosdani Esdeni SfQo-Qtt foo-ta ^1

' stb stb /

89. §.

HATÁRTALAN MÓD.

Igéinknek határtalan módja mind a* három

alakban egyenl, és jegye a ^^z szócska, melly a

hangzón végzódókhöz tisztán , a' többihez elébe

szrt a, e segédhangzóval járul ; e' segédbetiit az

út; ít-ben végzdök is felvehetvén.

PÉLDÁK.
JELEN IDÖ.

írni Szelni Törni Mosdani Esdeni

JÖV.

Irandani Szelendeni Törendeni Mosdandani Esdendeni

Az egybirtoku személyragokat, mint a' fdne-

nevek , elfogadja, ekkor az elsó és második sze-

mélyrag mindenik számban kiüti a m jegyszónak

i betjét. í^

a' m. nyelv' rendszere. 15

#
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90. §.

RÉSZESÜLÖK' VAGY IGENEVEK FAJA.

A' részesülk igébl származott melléknevek,

mert azon igének, mellyból erednek, cselekv,

szenved vagy kOzép állapotát idbeli viszonyban

tulajdonítják a' fnévnek, a' melly mellett állanak

;

p. o. tanuló tfjuy dicsért m, szedend betú. ön-

álllag azonban fnevekiíl is divatosak, p. o. iró

,

szerz y szabó, csapó.

Mivel pedig a' mellékneveknek minden viszo-

nyaival megegyeznek ; azért a' ragozásban is azok'

szabályait követik. Idbeli viszonyaikra nézve

négyfélék, u. m.

JELEN.

ó, 6.

Ir, szel, tör, mosdó, szök.

FÉLMÚLT.

va y ve.

írva, szelve, törve, mosdva, esdve, szökve.

MtJLT.

t, vagy ott, étt , ött.

Irt, szelt, tört , mosdott , esdett, szökött.

Jegyzet. Némellyek kétféleképen alakúinak
, p. o.

írt , V. írott; tört, v. törött; vert v. verett ; szelt v. sze-

lett ; font v. fonott ; ért , v. érett.

15*
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JÖV.

andó , endó.

Irand) szelend, törend, mosdandó, esden-

d, szökend.

Honnan kitetszik, hogy eredetökre nézve nem

egyebek, mint az igék' jelen, félmúlt, múlt és jövd

idinek harmadik személyei. A' múltról ez vilá-

gos; a* jelen és jövnek pedig képzje az ó szemé-

lyes névmás épen úgy mint a' határzott alaké;

csak hogy amott a, i-re, itt pedig o, ó alakban

fordul el ; a' félmúltra nézve pedig Révai világo-

san kimutatta, hogy ennek tszemélye eredetileg

va, ve által képeztetett, 's így az irva-hóX ln:

ira ; szelve , szele ; irvája , irá ; szelvéje, szélé stb.

Jegyzet. Ertelmökre nézve midn cselekv személyre

vonatkoznak : cselekv, midn pedig tárgyra vagy tárgyúl

használt, vagy szenvedleg álló személyre vonatkoznak:

szenved értelemmel birnak
, p. o. ivó ember (a' ki iszik),

ivó pohár (a' mibl iszunk), alvó ifjú (ki aluszik), alvó

hely (hol alszunk), sokat járt ember (ki sokat ^Árt),^ járt

út (melly meg van járva); olvasott könyv (melly sokak

által olvastatott); írandó könyv (mellyet írni kell), könyvet

írandó (ki könyvet írni fog); így : s/rva olvastam leveledet

cselekv , irva van a' könyvben , szenved értelm.
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91. §.

RÉSZESÜLÖK' RAGOZÁSAI.

A' részesülök kétképen ragozhatok : 1) Mint

melléknevek a' rendes ragozás' szabályait követik,

p. o. mindefitudó isten; az istent a mindentudót

meg nem lehet csalni ; tanultabb ember. A' régiek

példája szerint még a' félmúlt (va , ve) is a' mel-

léknév' szabályai szerint használtatik : az utak

lepvék emberekkel stb. 2) A' cselekvk kihagyás

által alakúit mondatokban kivált a' régieknél kü-

lönös ragozásokkal fordulnak eld, mellyeknck né-

hány példáit feljegyezzük. így p. o. e' helyett :

ö'

föld, mellyet isten adott: istenadta föld. Ugyan-

ezen részesül a' többi személyekben is használ-

tathatnék
, p. 0. írtam könyv stb ; de ez nem igen

divatos. Az így ragozott részesüld egészen egy a'

jelent mód' határzott alaku múltjával 's magán

állva minden egyéb ragokat felveszen, p o. mi lesz

az izten adtából stb. A' régiek még a' benhatö ém
középigéknek múltját is att-j ett-c\ képezve a' ha-

tárzott alak szerint személyragozták , de csak ki-

hagyások által alakúit mondatokban. Hlyének pél-

dául a' müncheni kéziraLthsui: megrizett engem

infiét elmenettem, és ott lakozottam , e helyett:

megrizett engem, midón innét elmentem és ott la-

koztam. Hasonlók ezek is : lelek Dánielt imádko-

zotta ; látám urat állatta az oltáron ; mikor lát-
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tunk tégedet éhe%etted, és etettünk tégedet szom-

jazottad. . Hasonlolag találtatik személyragozva

a' félmúlt is^ ugy mint : bizvám , bizvád , biz-

vája , bizvánk , bizvátoh , bizvájok ; kértem ,

kérvéd , kérveje , kérvénk ^ kértétek, kérvéjök.

így régi nyelvemlékeinkben olvassuk : Hogy el-

vétik dicsérjük te nevedet^ bnhdtünk eltávoz-

vátik tetled; én lelkemet és testemet adom, mii

atyáinknak törvényeikért , imádvám urat. Bemen-
véjek a királyhoz , valamit kértének , veszik vala ;

a' férjjiak megértvejek a királyt , mondának neki

stb. Ugyanez névragokkal is feltaláltatik ; így

Pazmannál: hívsággal rakvának érzené minden ja-

vát e' földnek ; Lépesinéi: az utczák rakvák valá-

nak sokaságos csodáló néppel ; Telegdinél : po&til-

lámot i mint tévelygésekkel rakvát meveti.

2) Minden részesüld mint melléknév fölveszi

az an stb határzi képzt is, u. m.

a) Gyérebben a'jelen részesülk, p.o. meró-en;

mert e' helyett inkább leg , lag divatos, p.o. gon-

dolkodó-lag , elmélked-leg stb.

b) Gyakrabban a' múlt, p. o. folnt-on , nyugt-

on vagy nyugott-an, puhult-ati, levert-en , vidult-

an stb.

c) Leggyakrabban a' féltmult, melly másként

állapotjegyzonek is hivatik, p. o. írván , várván^

szelvén , törvén stb , ezekbl összevonva : trva-am

várva-an , szelve-en , törve-en stb.

d) Leggyérebben a'jövd, p. o. maradandó-an,

úllandó-an stb.
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92. §.

HANGUGRATÓ IGÉK.

Igen sok többtagú igéinknél a végszótagban

ievó rövid hangzót ragozáskor meg is tarthatni, ki

• is lökhetni; melly utóbbi esetben a' szokott segéd-

hangzókat kell visszaállítani
; p. o. sodorsz vagy

sodr-asz; gyötörsz vagy gyötr-esz ; pedersz vagy

pédr-esz stb. Hlyének

:

1) Mellyekben a végtagu rövid hangzónak ki-

löketése által g betií l, n, r folyékony félhangzók-

kal jön össze; p. o. mosolyog y mosolyg ; szédeleg

,

szédelg ; csikorog , csikorg ; cseneg, cseng ; peneg^

peng stb. Kivétetik : farag.

2) Ha ugyanazon g a-vel jön össze; p. o. bu-

zog , huzg ; végez , végz ; mozog , mozg stb.

3) Ha a félhangzók akár folyékonyakkal, akár

sziszegdkkel jónek össze; p. o. érdemel, érdemi;

ócsárol, ócsárl; varázsol, varázsl ; kínoz, htnzí

oroz, orz; szém,éz , szémz stb. Kivétetik: keres.

4) A' következ igék :

Bujdokol
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Padol
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hangzón kezddk pedig a* szokott a, e, o, ö

segédhangzk' közbevételével járulnak. De nincs

illy segédhangznak 's azért a' hangzóvesztett tó-

ige* ragozásának helye azon személyragokra nézve,

mellyek j-vel kezddnek ; továbbá a' parancsoló-

ban , a' félmnlt részesülben , mellynek képzje •

va, ve, mellyekben egyediíl az ép iget és pedig

rendesen ragozható; holott egyebütt inkább van

szokásban a' hangvesztett, mint az ép igetnek ra-

gozása.

i

DÁK.
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ÓHAJTÓ VAGY FELTETELES MOD.

• Omolnám
Omolnál

% Omolnék stb

Omla d

Vérezném Fürödném
Véreznél Fürödnél

Véreznék stb Fürödnek stb

HATÁRTALAN MÓD.

JELENID.

Vérzeni Fürdeni



%}.
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93. §.

RENDHAGYÓ IGÉK.

Rendhagyó igék azok, nnellyek' tövei ragozás-

kor némelly bet' elhagyása vagy felvétele által

külunfélekép változnak, és kétfélék, u. m. azok,

mellyekben a' gy vagy sz elenyészik.

A) Mellyekben b! gy enyészik cl.

Vagyon és megyén:

S^ vagyofi igének tiszta eredeti gyöke va (melly

a* héber, chaldeai és lap :',««/, vej y hvo , latinfm
jelentésvel egyezik); ezen gyök majd gy betvel

:

vagy; majd / betvel :ro/, vei toldaték meg, s így

ragozása is a' három különféle igeto szerint vál-

tozott. Ma tehát így ragoztatik

:

JELENTÓ MÓD.

JELEN IDÖ.

Vagyok Vagyunk
^ Vagy Vagytok - » -

Van, vagyon Vannak

FÉLMÚLT.

Valék Valánk

Valái Valátok

Vala Valának
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MÚLT.

Voltam Voitunk

Voltál Voltatok

Volt Voltak, V. voltának

Jelen részesülje: való; a' többi idejét az alább

eladandó lesz igébl kölcsönzi.

A' másodiknak: mégyé/i, gyöke a* mé , mint

mé-het tehetje mutatja; másik tje métt a' mé és

ön névmásbi. Csak a' jelent' jelen idejében ren-

detlen így :

Megyék, mének ^Megyünk v. ménünk

^ Mégy (mész) "á.^énték

Mégy, megyén v. mén Ménnek

Egyéb idi az m vesztett méít tbl rendes

ragozásnak.

A' tehett közvetlen a' mé thöz ragasztja:

mé-het.

B) Mell

y

ékben az sz enyészik el.

Azon igékhez , mellyekben az sz elenyészik

,

tartozik

:

1) A' következ öt iktelen ige: lesz, tesz,

vész , visz , hisz. Mellyeknek minden rendetlen-

sége abban áll, hogy majd a' lesz, tesz stb szol-

gál igetiil, majd a' tiszta: lé, te, vé, vi, hí, majd

pedig a' lén , tén , vén , vin , hin toldott gyökök.
a' M. nyelv' RENDSZERE. 16
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JELENTÓ

Jelenid

Félmúlt:

'Leszek

i^Lészesz

^Lészsz

Lesz

(iLészén

Leszünk

Lesztek

Lesznek

Lévék

Lével

íLéve

'Ldn

Lévénk ^
Lévétéfc'*

(Levének

^Lonek

Legyek

Légyén

Legyünk

stb

Lenne

Jelen: áLévd

Félmúlt: iLéve

Múlt: JLétt

Jöv: 'Leend
Jegyzet. Lesz , tesz néha

^,

Hiszek

illiszesz

^Hiszsz

Hisz

Hiszen

stb

Hivék

Hívéi

/Hive

^Hün

Hivénk

Hivéték

cHivének

^Hünek

PARANCSOLÓ VAGY

Higyek

Higy

Higyén

> stb

ÓHAJTÓ VAGY

Hinne

RÉSZE

Hiv
Híve

Hitt

Hivend
ékeztetnek is : leszek.
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2) Ide tartoznak: eszik, iszik, mellyeknek

tiszta gyökük : é ,i's ezek épen ügy ragoztatnak,

mint a' fentebbiek, kivévén a' parancsoló mód'

második s/emélyét, mellyben a' gyökbeli é , i rö-

videk maradnak : egyél, igyál; a' múlt idó' egyes

harmadik személyének pedig szokottabb formája .-

évétt , ivott'i mint: étt , itt. Hasonlók továbbá a'

következk is

:

a) aluszik vagy alszik ; feküszik \Si^y fekszik ;

mellyek ragozásban lesz, visz stb igékkel tökéle-

tesen megegyeznek , csak hogy némelly idejökben

összevonva is használtatnak, és a' jöv idben az

u, ü , v-re változik

:

Aluszom v. alszom

Aluvám V. alvám

Aluttam

Alvandom

Alugyál

Alunnám

Alunni

Aluvó V. alvó

Aluva V. alva

^Alutt

Aluvandó v. alvandó

Feküszöm v. fekszem

Feküvém v. fekvém

Fekütteni

Fekv|^ndém

Fekügyéi

Fekünném

Fekünni

Feküvó V. fekvó

Feküve v. fekve

Fekütt

Feküvendó v. fekvendd

b) Ezek pedi

Menekszik

Dicsekszik

Cselekszik

Törekszik

Menekedik

Dicsekedik

Cselekedik

Törekedik
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a' szik képzvel a' fentebbiek alszik , fekszik sze-

rint ; a' dik képzvel pedig szabályosan ragoz-

tatnak.

Dicsekszem

Dicsekvém

Dicsekvendém

Dicsekénném

Oicsekénni

Dicsekv

Dicsekve

Dicsekvendó

Dicsekedtem

Dicsekedjél

Dicsekedem

Dicsekedem

Dicsekédeudém

Dicsekedném

Dicsekedni

Dicseked

Dicsekedve

Dicsekedend

c) Ezek végre hájppmféle töviíek :

Alkszik Alkusisik Alkudik

Eskszik Esküszik Esküdik

Nyugszik Nyugoszik Nyugodik

Mellyeknek íí-és töve rendesen , szik-GB töve

pedig a' fentebbiek szerint veszi fel a' ragozást

:

Alkszom
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«

d) Mellyek ugyan a' jelent mdd' jelen idejé-

ben (lik és szik képzvel egyiránt ragozhatok , de

a* többiben a' dik-e& tdige' rendes ragozását köve-

tik. Hlyének:

Alapodik

Betegedik

Bnhdik
Csillapodik

Dühödik

Elégedik

Fenekedik

Gazdagodik >

Gyanakodik

Gyarapodik

Alapszik

Betegszik

Bünhöszik

Csillapszik

Dühöszik '

Elégszik

Fenekszik

Gazdagszik

Gyanakszik

Gyarapszik

Haragszik

Hamuhoszík

Hamvahoszik

Hidegszik

Keverészik

Kövérszik

Melegszik

Növekszik

öregszik

*5lészegszik

Sebheszik

Savanyoszik

Szaporoszik

Tanakszik

Telepszik

Ülepszik

Haragudik

Hamuhodik

Hamvahodik

Hidegédik

Keveredik

Kövérédik

Melegedik

Növekedik

öregedik

Részegedik

Sebhédik

Savanyodik

Sza})orodik

Tanakodik

Telepedik

Ülepedik
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Vajiiszik Vajúdik

Vastagszik " Vastagodik

Vénheszik Vénhédik

Veszekszik Veszekedik

Jegyzet. Néha ezekben is az sz ingadozó
, p. ó. vidé-

keken hallani: gyanakvó^ menekv, tanakvó, haragvó , ezek

helyett : gyanakodój meneked , tanakodó, haragudó. Igyek-

szik \. ügyekszik; igyekéziky. iigyekézik; a' jelent mód'jelen

idejében kétfélén van szokásban ; egyebütt csirfí az igye-

kezik V. iigyekezik ragoztatik ; ámbár olvashatni illyeket is

;

igyekv ifjú, ügyekvése nagy volt. Némelly igékben a'mA,

dik , úl , úl kép/vel felcserélhet, p. o. alapúi ., betegül,

csillajpúl, gazdagul, gyarapúi , hidegül, melegül, ó'regiíl,

részegül , ülepül stb.

94. §.

SZEMÉLYTELEN ÉS HIÁNYOS IGÉK.

Személytelen igéknek hivjuk azokat , mellyek-

kel csak a' harmadik személyben élünk ; közölök

egyedül a' jelen idben divatosak ezek

:

Nincs
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Nem személytelenek ugyan, de már logicai

tekintetben többnyire személytelenül divatoznak.

Hlyének : Hallik

Hallatszik

Rémlik

Történik

Villámlik

Estellik

Estveledik

Esteledik
^

Pitymallik

Pitymalodik

Esik (esd) W
Szemzik í

Lanyházikí
4

Jegyzet. A' /tincs , szabad, fáj' formájára szeinélyte-

lemíl használtatnak , ha a' nekem tulajdonítóval köttetnek

össze, ezek is : van , lehet , kell , illik.

f



V. FEJEZET.

HATÁRZÓK, KÖT- ÉS INDULATSZÓK.

95. §.

HATARZÓK.

A' határzók a' névnek vagy igének különféle

hely-, idd-, szám- és módbeli körülményeit köze-

lebbrl jelelik. Eredetökre nézve vagy gyökszók

,

p. o.ma; vagy származékok, p. o. heliil, hátúi, Ttivl;

vagy összetettek, p.o. holnap , tegnap , minap stb.

Különben a' határzók nyelvünkben azon szó-

osztály , melly igen sok olly szót is foglal magá-

ban , a' mi egyszersmind névutó , vagy ragozott

név , és azért is azon szótagokat, mellyek határzó-

kat alkotnak, inkább ragoknak véljük tekinthetni.

96. §.

HATÁRZÓI RAGOK.

Határzók a' nyelv' különféle részeibl a' kö-

vetkez ragok által lesznek

:

1) ájé figyelmeztet: a, e (al-a, fel-e) 's az

egyes harmadik személyragból összehúzva (ala-a,
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fele-e) alá, felé helyin iitattS iiévhatárziikat képez

ezen kérdésre: hová"? p. o. al-á
, fölé, mell-é

^

mög-é, hegy-é.

2) afi , en melléknevekhez és részesülkhoz

járul, 's megfelel ezen kérdésre: hogyan? 's mód.

jelent határzökat alkot
; p. o. okos-an , bölcs-en

,

fontos-an, szeles-en. Hibásak tehát az illy ragasz-

tások : magas-sati , szeles-sen, dicséret-es-sen , hat-

hatós-san, mert san , se?i képz nincsen. Az a, e

kimenetelek összeolvadnak a' rag' hangzójával >

p- 0. bar?ia-an , barn-án / fekete-eu, feket-én ; az

ó, , úf végzetTÍek kétfélekép ragoztatnak, p. o.

gondolkodó-n \dL^ygofidolhodó-an; elmélkedó-tt vagy

elmélked-en ; szomorú-n vdigyszomorá-an ; hese-

rú-n vagy keserú-en ; hönny-en vagy hönny-en.

E' ragban az e mindig nyilt , *s ez által különbözik

az állapító én-ti y melly mindig zárt é, p. o. mi-

csoda helyén Jársz ? fel. vizes-én ; hogyan jöttél

meg? fel. vizes-én. Valamint a' felhanguakban e

kérdésre: holjártál? fel, a laposon ; hogy van er-

szényed} fel. laposan; 's így az ö-nak nyilt e, az

o-nak zárt é felel meg. Némellykor hosszan is

ejtetik: igazán, magyarán, könnyeden. Hangren-

det követ 's hangugratás és egyéb változásokra

nézve a' többes számrag' szabályaihoz idomul: he-

vek , hevén ; bátrak , bátran. Szabadon , nagyon ,

örökön kivételesek. Szinte kivételesek az összevont

múlt idej részesülk , p. o. nyugton , folyton ,

mentén y úzíöu {\iz\e)\ de a' szenved értelmek
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megtartják a' szabályt: holt-auj metit-efi, nyugott'

an
f
csüggedt-eft.

3) ant, ent , összetéve az állapító on , en és

az Qtt-h6\\ p. o. al-ant , l-ent , b-ent
, f-önt , kiint.

4) Ant , ént , int hasonlító névhatárzkat al-

kot, p. o. gyan-ánt , szer-int , rész-ént , képes-ént,

rész-int , képes-ifit , alkalmas-int. A' köznép a' t

bett rendesen elhagyja
, p. o. gyan-án , szer-én ,

rész-én, ^^jo^s-éí'/í. Ezekben a' t a' tárgyeset' ragá-

h bi járul ide, a' minthogy a' részint helyett részfQ'

is szoktunk irni : nagyrészt.

g-: 5) Anként , énként összetéve az ati, on , en,

f én, ön és ként kép/óból oszthatárzkat alkot:

- égy-enként , száz-anként. Ezen határz elsó' hang-

zóját mindenkor a' többes szám' hangzója szabá-

lyozza, ^,Q. házak, házanként ;foltok, foltonként)

fejek , fejenként ; csipetek , csipeténhént.

6) Ként hasonlító határozókat képez a) ne-

vekbl, p. o. istétiként , emberként, magamként;

b} névmásokból, p. o. akként, azonként, ezekként.

7) Ast , est összetett rag^z is és tárgyeset

oif-ból; a) félmúlt részesülkbl : bizva-ast , bizv-

ást, folyv-ást , ügetv-ést ; b) fnevekbl: öröm-est,

szereim-est , mihely-est.

8) Ott , ett , étt , ött , ütt, -tt helyhatárzókat

képez e' kérdésre: hol? Kolozsvárott ^ Gyrött t

Pécsett, helyütt, helytt, alatt,fölött, között, rézsutt,

hanyatt , eltt stb. E' szókban :yöw#, kiint , lent

,

szélt , hosszat , egy t is elég.

9) i4í/ eí a' tárgyeset' raga; hasonlítók helyett
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használtatik e' szókban: sokat tünódik ,.-jiagyot

esik, nagyrészt , viszont stb.

10) Ul , ///hasonlító értelemmel/ igen termé-

keny képz, hangzóját soha sem veszti, köznyelv-

ben a' gyökszó véghangzóját megnyújtja , de az

ujabb divat szerint röviden is hagyja, az an, en

raggal rojfonértelmü, 's vele jobbára felcserélhet;

p. o. józan-úl , elégedetfen-ál , lomha-úl , hetiye-l.

11) Dan i den az id (idó) és an , en ragból, p.

''^^ O. haj-dan , haid-an ; ma-id , maj-dan.

12) Szer, szór, szr; maga a szer (név;

hajdan nem illeszkedett a'hí^ngrendhez, p. o. egy-

szer i öt-szer , hat-szer. Tétetik 1) sarkszámok-

hoz ; 2) iketlen sorszámokhoz : másodszor, harmad-

szor. Ta , te-\'e\is megtoldatik: sokszor-í«, két-

szer-te ; ra , re-\e\ is : egyszer-re.

13) Kor, maga a' kor fnév, idhatározókat

képez, 's a' hangrendhez nem illeszkedik; p. o.

tavasz-kor, ósz-kor, éjfél-kor, dél-kor, aratás-

kor, szüret-kor: Néha on helyragot vesz fel: ak-

kor'On.

14) Lag , leg ragasztatik a) részesülkhöz:

p. o. jövó-leg , metió-leg
, futó-lag; b) melléknevek-

hez
: /ö/óW^g- , körös-leg , emberi-le^, szolgai-lag.

ügy látszik, egy a' fels fokot képz leg, azaz: él-

ig szóval.

15) Lan , len határvetket alkot, összetéve

az el és an szócskákból; p. o. egész-len, jicdig-len,

addig-lan , eddig-len, holtaig-lan.

16) Ta, íe megfordított tárgyeset, néha pusz-
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ta t alakjában is fordul eló
,
járul a) sokszorozó

számnevekhez
, p. o. Ttétszer-te , háromszor-ta

;

b) an , en ragos határozókhoz
, p. o. régen-te, haj-

dan-ta, hajdanta napon-ta, éjen-te, mi annyit tesz:

mint: nappal y éjjel ; hibás tehát di naponta napon-

hént helyett. Mondatik naponnat is. Középragl

is használtatik részint ép, részint hangzót vesztett

alakban: éjtszaka , íiyaratszaha ^ teletszttka.

17) lg, e^ határrag van ezen szókban: min-

dig , mindég; meddig, addig, eddig, sokáig.

18) Ag , eg igehatárzókhoz járul gyakorító

jelentéssel: viszontag. Hibásan adatik ezekhez:

íztánag , megintelenneg.

19) Kép f képen maga a' fónév, melly alakot;

hasonlatosságot jelent, p. o. tolvaj-kép , haramia-

képen , azon-képf , ezen-képeti , más-kép , semmi-

képen, valami-kép , akarmi-képen stb.

97. §.

A' HATÁRZÓK" ÉRTELMI FELOSZTÁSA.

Értelmükre nézve:

l. Hehjjelentök és ezek háromfélék

:

a) Helybenlételt , áílapodást jelentük e' kér-

désre: hol? u. m. alant ^ alatt, alul; amott, amot-

tan ; hemt, heliíl , hent ; ehíl ; emitt , emitten; imitt,

imitten; innét, innen; itt, itten, fölül {^eXiW); fenn,

fönn , fönt ; hátul y honfi , kül , künn, kunt , közel,

kivtil ; lenn, lent; másutt, máshol; mindenütt

,
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mindenhol; ott, ottmi ; sehol , sehonn (sehuii);

széllel, szerte , szerteszét , szanaszét ; széli , túl.

b) Helybe-mozdiilást jelentk e' kérdésekre:

hová? merre? mifelé? u. m. alá, aláfelé; amoda,

amarra, arra ; be , balra, balnah, befelé, csálénali,

csáléra ; 'elére , emide , emerre, erre, elófelé, eló;

fel, fölf rfblfelé, felfelé; hátra, hátrafelé; hozzád,

hajszár€t)'*^ttjsza felé ; ide, imide, imerre', jobbra,

jobbfelé ; hi , kifelé ; le^ lefelé ; máshová, másfelé;

messzire, mifidenhová, mindenüvé; oda, sehová

y

tova; tiXled , tüledre ; vissza, visszafelé.

. ;^\ r; ;.

Jegi/ze.'. Dunántúl , kivált Vas megyében így is be-

szélnek: bének, kinek, fnek (fölnek), lenek, alának; be-

fele, kifelé, fölfelé , lefelé %i helyett.

c) Helybl mozdulást jelentk e' kérdésre:

honnan, hofinat? u.vn. alól, alulról; amomia?i, amon-

nat , amonnét ; beiéi, belülrél ; balról, csáléról;

eminnen , emimlét )"eminnét ; elél, elülrél ; felél,

felülrél, fölél, fSlitliél ; hától, hátulról, hajszáról

;

innen, innét , innét; jobbról, kivel, kivi/lrél, kiilrél;

messzünnefi , messzérél ; mindenünnen , mindün-

nen; máshofinan, másunnan; onnan, onnat, onnét;

széléi, távol , távúiról.

II. Idéjelenték .•

a) E' kérdésre mikor ? u. m. akkor, akkoriban,

azután, annaktttá?ia , aztán, azonnal; eleve, elébb,

eleinte, elejénte, eleinteft, elejénten; ezentúl, ezután,

enttekutána; délest, délesttel, délestkor, délestével;
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éjszaka (éjtszaka) , éjjel, éjfélkor; est ve, esttel,

estvei, estkor; hamar, hamarjában, hamarán

;

hirtelen f hirtelenében , hevenyében, hevemjte, he-

venytében ; hajdan , hajdanta , hajdanában , hébe-

hóba , hébekorba ; holnap, holnapután; innént

,

ijjanta, idén, idénte,; idént
, jövóbeí\^^^Jövre

,

jövendben , jövendre ,
jövleg ; korá0f / késn

,

.. késnkorán; ma, most, mostáh, mostaftfí^an, mind-

^ járt , melegében ; mitiapában^ múltkor , múltkori-

ban, mindenha, mindenkor ; majd, majdan; min-

dennap , másnap, harmadnap—különössége nyel-

vünknek az is, hogy a' nap e' kérdésre: mikor? a'

sorszámok mellett kor ragot nem kivan, p. o. ne-

gyednap , ötödnap stb; ellenben e' kérdésnél: mi-

korra? vagy meddig 1: a' ra és tg ragot vonzza, p.

o. harmadnapra, harmadnap?^ stb— nappal, na-

ponta ; nem, sokára , nyaranta,; , prökön , örökre

,

rögtön-, régen, régente, régentf'^; regvei, reggel;

soha, soha-napján, sohasem,, sokkra; tegnap, teg-

nap eltt ; tavai, tüstént , valfj^l^f^y^valahára, va-

lamikor. '>\*Kr-''

b) E* kérdésre: meddig? u. m. est«^, napest-

ig, mináig, örökbe', örökkéí?^, örökre, reggeh^,

sokáig , éiféh'g stb.

III. Számjelentk a' következ kérdésekre

:

Hányan ? ketten , hárma// , tizen , száza//

,

ezerén stb.

Hányszor? egyszer, kéts-ser, tízszer, száz-

szor, ezerszer stb.
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Hányanként í egyenJié/it, kettnként, hárman-

ként , százanként , ezerenké/tt stb.

Hámjával? \\ivmával , keltejére/, tizével, szá-

zával , ezerével stb.

Háfiyadával ? harmadávaly negyedére/, tizede-

re/, századai?«/, ezredeve/ stb.

Hányadán ? \\armadán , negyeden , tizedén ,

századán, ezredén stb.

Hányadszor? e\6ször, századszor, ezredszer.

Hányadszorra? elszörre, másodszorra, tized-

szerre , tizenegyedszerre , tizenkettddszerre , szá-

zadszorra, ezeredszerre stb.

Hányféléfi? egyféle//, kétfélew, tízfélén, száz-

fé\éfi, ezerfélén stb.

Hányszorosan? egyszeresei, kétszerese/*, tíz-

szeresei, százszorosai, ezerszerese// stb.

Hányasán? egyesen , kettse// , hármasa/i,

tízesen , százasa// , ezeresen stb.

Hányasával? egyesével , kettsére/, hármasa-

va/ stb.

Háfiyrétüen? egyrétüe/i, kétrétüe//, ötrétüeis,

százrétüe// , ezerrétüe// stb.

Háíiyszeren ? egyszerüe/i , kétszerüe// , száz-

szerüe// , ezerszerüe// stb.

Hányszorra? egyszerre, kétszerre, tizszerre,

százszorra, ezerszerre stb.

Hányképen^ egyképe//, kétképe//, tizképe//,

százképe/2 , ezerképe// stb.

Hányféleképen? egyféleképe//, tizféleképe//

,

százféleképe// stb
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IV. Módjelentk, mellyek e' kérdésekre : ho-

gyan? miként? mimódon? a' melléknevekbl a' szó-

alkotásnál kifejtett mód szerint származnak
, p. o.

jóly roszúl, szépen, csinosan, telhetleg , lehetleg

stb. De vannak gyökszók is, p. o. így, úgy; és

ennek származékai: ígyen , ugyan; összetételei:

imígy , amúgy , sehogy.

V. A' kérdk:

a) helykérdók: hol? honnan? honnét? honnat?

* 'hova? merre? meddig?

b) Idkérdk : mikor 1 mikoron? mikorra?

meddig?

c) Számkérdk: hány.^ hányszor? mennyi-

szer? stb.

d) Módkérdk : hogy'? hogyan ? miként ? mi-

,' kép? miképen? stb.

VI. Tagadók : nem, sem.

VII. Állítók ; igen , biz , bizony , bizonyára

,

bizonyosan, bizonynyal, igazán, valóban, valójá-

ban , igen is.

VIII. Tiltok : ne , se.

IX. Kétkedk : aW^ , aligha.

X. Gyjtk: együtt, egyetemben, egyszeris-

mind vagy egyszersmind, öszvesen, öszveleg, min-

denestül.

A* M. NYELV* RENDSZERE. 1

7
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98. §. .

A' HATÁRZÓK' FOKOZÁSA.

A' határzk következ szabályok szerint fo-

koztatnak:

1) A' melléknevekbl származottak a' közép-

fok' képzjét a' határzí képzó eldtt veszik fel,

p. o. nagyon y 7iagyobhaft , legnagtjobban ; rútul

y

rútabbúl, legrútabbúl ; kevesen y kevesebben , legke-

vesebben ; gazul ,
gazabbúl , leggazabbúl stb.

2) A' következk pedig így fokoztatnak

:

Alá
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Elülrol



260
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nem, hanemha, hacsak^ gyha, ha pedig, ha

ugyan, lia mégis, ha ugyanis, ha ugyan mégis, ha

csakugyan, ha aztán, aztánha, akkorha, akként ha,

azért ha , a' szerint ha , ámha , mintha.

3) Az elválasztok : a) állítólag : részint— ré-

szint, részrl — részrl, vagy— vagy, akar —
akar, akár—akár; b) tagadólag: sem—sem, se—
se , sem nem— sem nem, se nem — se nem, nem
is— nem is; c) tiltolag: se ne — se ne.

4) A' gyköt6 : mind— mind.

5) A' hasonlításköt6k : mint— vl^Y •>
valamint

—úgy, mint—mint, miként—akként, miszerint

—

a' szerint, vagy azért; mint— azont, épen úgy—
mint, mikép — akkép, miképen— akképen , mily-

lyen— ollyan, annyi— mennyi, annyira— meny-

nyire, szinte— mint, szintúgy— mint, épúgy—
mint, épenúgy— mint, minél— annál, mennél

—

annál, mentül—annál, úgy— hogy.

6) Az okkötók : mert, mivel, mivelhogy, hogy,

minthogy, azért, azért — hogy, azért— mert i

annakokáért, azokért, azonokért, azokból, miért,

miokért, miokból, minélfogva, annáifogva.

7) Idkötok: mikor, mikoron, még, míg,

míglen, azonban, azalatt, azután , aztán , annak-

utána, ezután, eztán, ennekutána, miután, minek-

utána, akkor, akkoron, tovább, továbbá, továbbra,

mióta, azóta, addig, meddig.

8) Helykötók .- a' hol—ott, a' honnan—onnan,

honnét ^— onnét, a' hová— oda vagy onnéí, ha va-

lahol — ott vagy itt , ha valaiiovú— oda vagy ide.
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9) Ráhagyok: bár«i, bárha, habáp, ámbár,

ámbátor, bátor, noha, jóllehet, ha is, ha nem is,

ha úgy is.

10) EUenhötok: de, iigyde, de mégis, de még-

sem, ellenben, ellenkezleg, de nem.

11) Kivételezek: azonkívül, annakkivle,

líolott, különben, mindazáltal, azonban, csakúgy,

csak is, mégis, csak akkor, csupán, egyedül, csupán

akkor,, csupán csak akkor, egyedül úgy, egyedül

akkor, azonkül, azonkivül, a' nélkül.

12) Zárhötók : tehát (a' régi iratokban : tahát),

hát, többire (de reliquo), többnyire (plerumque),

egyébiránt, egyébként, végre , végül , végtére, el-

végre, végezetre, végezetül, bezárólag, befejezó-

leg , bevégzóleg , utoljára , utolján.

13) Magyarázók : mint, úgymint, tudniillik,

például ^ példánakokáért, azaz, mintegy, vagyis.

14) Felfüggesztók : mihelyt — azonnal, mi-

helyest— tüstént , alighogy— mindjárt, addig —
míg, alig— már, még— már, miután— azután,

minekutána— annakutána.

15) A'ÍQr^y//o^.- sót, inkább, méginkább, leg-

inkább , annálinkább , a' mi több , még ; mennél

inkább— annál inkább, minél inkább— annyival

inkább.

16) Jiérdéskötók : -el mi a' szóhoz kötjellel

kapcsoltatik; úgy-e? nemde? ugyan úgy-e?

17) Számsorkötók : elször, másodszor, elóbb,

azután, végre, utoljára stb.
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iöo. §.

ÍNDULATSZÓK.

Az indulatszk érzelmi kifakadások :

1 )< römetjelentenek : ujuh ! juh ! ujuhu ! ijuh

!

ajaha! huja! ihuhu! haja! hajaha! hahaha! hejaha!

2) Fájdalmat: oh! jaj! fáj! bibis! jaj Iste-

nem! oh! oh jaj! oh Istenem! fájdalom!

3) Csodálkozást : heh \}U}1 iujbehl hajh! deh!

vajmi! oh be! ni! nibeh! ejni! ejnye! nini! ohni

!

oh millyen! ühü ! furcsa! beh furcsa! fura!

4) Gunyolást : ejej ! nono! gy-e! soha bi-

zony ! ah bizony ! lám ! hüh ! ühüm ! ligyám ! azám !

nohiszen! lámni ! vájjon! hiszen! ejnye! bezzeg!

nojszen! de hiszen! dejszen!

5) Vágyat : bárha ! ohha ! bár ! oh ! oh csak

!

ah ! vajha ! hejbár ! hejcsak !

6) Buzdítást : Yíijtdil no! uczn! nosza! nosza

rajta! uczu rajta !uszu! hajh ! hajrá! hajló! hahó!

nomég ! nocsak ! nomár ! nohát

!

7) Csöndet : csitt ! piszt ! hallga ! ni ah ! láss

!

lassan

!

8) Iszonyt 3 undorodást : huh! uh! piha! juj!

jujha! csúnya!

9) Csillapítást: hó!hd! hohó! hóha! hóhe!

hók!

10) Sajnát : fájdalom! kár! beh kár! ejno!

beh sajnos! haj! ej! boldog isten! szegény! sze-

gényke ! szegény tatár

!
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11) Kéthedést : vájjon! ugyan! lehetetlen!

igazán ! valóban ! ne mondja! ohoh ! ugyan ügy-e !

soha ! bizony

!

12) Tudakozást: hogyhogy! hogyan! nos!

nos aztán ! hát xigy ! úgy-e !

13) Ráhagyást : hadd ! hagyján! hadd legyen

!

isten neki ! oda neki

!

14) Boszankodást : áh! áhhá! éj! háh!

'15) Mgyehneztetóhy megszólítok: hajh! hejh!

a! e! (ott van a! itt van e!) ni! nini! la! lám!

nám!

16) Kinálkozók: neh ! nehsze! nehtek ! nesz-

tek!

Jegyzet. Az állatokat külön-külön indulatszókkal

szólítjuk: hi! deli! tüled! hozzád! csálé! hajsz! haj! lel

ki ! be ! czoki ! czone ! czicz ! sicz ! hess ! höss I lele ! lili!

bibi ! pipi! ruczrucz! buriburi ! néne! hk! czocz ! bari-

bari ! tubitubi ! maczmacz ! hücs ! hücs ki ! hücs be ! stb.



HARMADIK RÉSZ.

MONDATTAN.

A' mondattan az egyes szók' vagy beszédré-

szck', továbbá a' mondatok' egymás közti viszonyait

's azon szabályokat adja el, mellyek szerint a*

szók mondattá, a' mondatok értelmes és díszes be-

széddé füzetnek össze.

A* mondattannak két része van , u. m. Szokö-

tés és Mondatkötés vagyis ékes szókötés.

Jegyzet. Itt ez úttal csak a' szókötés fordul el.

SZÓKÖTÉS.

101. §.
. V. V

A' szókötés az egyes szók' vagy beszédrészek'

viszonyait 's értelmes mondattá alakításuk' szabá-

lyait adja eló. A' szókötésnek három fó része van:

I. Szóegyeztetés , mi a' beszéd' részeinek sze-

mélyben , számban és ragban összeillesztését,

II. ! Szóvonzat, mi a' beszéd' részeinek viszony-

beli összeköttetését,

III. Szórend, mi a' beszéd' részeinek elhelye-

zését tárgyazza.



266 III. RÉSZ. MONDATTAN.

I. SZAKASZ.

SZÓEGYEZTETÉS.

102. §.

ÁLTALÁNOS SZÓEGYEZTETÉSI SZABÁLYOK.

' A' szöegyeztetést mindenkor a* beszéd' alanya

vezérli, itiiról t. i. valami állítólag, tagadólag, pa-

rancsolólag, vagy tiltólag mondatik. A' beszéd'

alanya vagy : fnév, vagy bármeliy más beszéd rész,

ha fónév gyanánt használtatik.

A' szóegyeztetési általános szabályok követ-

kezk :

1) Az állítmány az ala7iy?iyal személyben és

számban rendszerint megegyezik, p. o. virágz-ik

a fa f a' nap-o k kellemes-e k.

2) Ha a' mondatban több ugyanazon szemé-

lyü alany van: az állítmány rendesen egyes számban

marad, p. o. az ifjúság és szépség elmul-ik

;

az indulat és szenvedély gyakran ert vesz
az észen. Szükségkép többesbe tétetik pedig az

állítmány

:

a) Ha az alanyok tulajdon nevek , 's az állít-

mány azoknak egyedi tulajdonságát, tisztségét,

czímét , hivatalát fejezi ki, p. o. Jupiter és

Plut o istenbe k volt-a k a' romaiaknál ; Hu ti y a dy

Mátyás és Zápolya János király-okká lett-

ek: de Huny adi János és Szilág yi Mihály
csak kormányzó-k maradt-ak.
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b). Nagyobb érthetség' vagy nyomatosság'

tekintetébl, p. o. a kék és veres szép szin-ek ;

a bú és harag lassú mérge-i az emberi nemnek.

3. Ha az alanyok különbözxJ személyüek, 's

az állítmány küzüs: ez személyre nézve a' mél-

tóbbal egyezik, de többesbe jó. Méltóbb személy

pedig az els a' másodiknál y ez a' harmadiknál,

p. o. midn én és Andor mmikálkod-t u nk^ te és

társaid henyélt-e tek, azért midn én és Q vigan

él- ünk , te és k nyomorog-t o k.

103. §.

F- ÉS MELLÉKNEVEK' EGYEZTETÉSE.

A. Fnevek.

1) Ha egyes mondatban több fónév egymást

magyarázza; csak az utolsó ragoztatik, p. o. Hu-

nyady Mátyás magyar király-nak szobrot emelnek.

De ha ugyanazon fó tárgyra több illyen egyes mon-

dat vonatkozik egy állítmány mellett, az utolsó

fónév mindenik mondatban külön ragoztatik; p. o.

Hunyady Mátyás magyar király-n a k , a' nagy

Hmiyady János' fiá-n a k , a' nemzet' tiszteletében

álló férfi-nak , szobrot emelnek.

2) Ha több egymás után következ fnév
mint által kapcsoltatik : ragozásban megegyeznek,

de számban nem szükségképen
; p. o. úgy nézem

a jelen élet-et, mint mulandó vándorpály-át

,



268 III. RÉSZ. MONDATTAN.

mint elcsarnok-át az örök hazánah ; sieresdfe-

lebaráta-idat mint tetimag-adat ; 9ie úgtj sze-

resdfeleharát-o daty mint a farkas a'juh-o kat.

B. Fd- és melléknevek.

1) Middn egy vagy több melléknév állitmá-

mjül használtik, az alanynyal számban rendszerint

megegyezik
; p. o. szorgalmas-a k , jó-k és vidám-

ak az ifj-ák; a csodamúv-ek ritk-ák; az ég

derült.

2) Middn egy vagy több moWékivév mintjelz
a' fnév eldtt közvetlenül áll , változatlan marad;

p. o. szorgalmas
, jó , és vidám ifj-ak; ritka cso-

damúv-e k.

3) Middn pedig a.' jelz {egy vagy több mellék-

név) nagyobb nyomatosság' tekintetébl a' fnévnek

utána tétetik , ezzel személyben , számban és rag-

ban megegyezik
; p. o. kincs-e t keves-e t hozott

magával , de jellem-e t jó-t , 's ismeret-e ket szép-

eket.

104. §.

SZÁMNEVEK EGYEZTETÉSE.

1) A' számnevek az egyeztetésben a' mellék-

nevek' szabályait követik; p. o. tíz forintot adott

a" második osztálynak, kétféle péfizfiemben ; lov-at

tíz-e t vettem , juh-o t száz-a t.
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2) Middn a' számnév an^ en képzt vészen

fel: az állítmány, következéskép az ige is, töb-

besbe tétetik
; p. o. hat-an tolt-ak a nagy-ok^

het-e h a kisebb-e k ; eleg-e n volt-a k hivatalos a k ,

de keves-en a választott-a k; a metmy-in megjelent-

ek, mind elhitta,

3) Ha a' határzott : két , három stb, vagy ha-

tárzatlan': sok , kevés , elég tszámok , valamint a'

számnévmások is : néhámj ^ valahány, annyi ^

mg;^/^2/^ stb jelzdl közvetlen állanak a' fónév eltt:

mind ezt, mind az állítmány t is rendesen egyes

számban kívánják; p. o. száz magyar levág-ott

kétszáz törököt; sok ember volt a' vásá-

ron; kevés ifjú tanút haszonfial; elég ke-

nyér van számukra készen ; néhány legény
kitüntette magát a bátorságban. Ennek oka

pedig az: mert ezen számnevek már magokban is

többséget jelentenek. Hiba volna tehát e' kérdésre:

hogy a búza ? hogy a bor ? hogy a kép ? i^y' felelni:

nyolcz forint-o k ; tíz arany-a k ; hat tallér-o k ;

ezek helyett: nyolczforint ; tíz arany ; hat tallér.

Nagyobb nyomatosság' vagy érthetség' kedveért

azonban az alany és állítmány többes számban is

használtatik
, p. o. ezer átk-a ink hulljan-a k reá-

tok; sok kérelm-eink-nek és könyörgés-eitik-nek

füstbe kellett menni.

4) Ha a számnév, független és magán f-
névül használtatik : egyéb nevekként valamint más
ragot, úgy a rendes többest is felveszi; p. o. a

sok-at is kevés-nek nézem az igaz boldogságból;
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exr-eket nyert; millt-ókkal bír; az elsó-k leve-

rett-e k s az utolsó-k gyóz-t ek ; ma jön el n

tized-e k' és huszad-ok'' kérdése; több-eket láttam

a sok-akközól. Egyébiránt lia a'fónévul használt

számnév mellé jelznek ismét számnév tétetik ; a'

3-dik, szám alatti szabály áll eld, p. o. tíz ezret

nyert ; buzgó imádság epedez százezrek' ajakán,

(Vörüsm.)

5) Middn a' számnevek nem a' vezér fd-, hanem

a' jelzd mellékneveket, millyek az: ú, ^ as, es,

OS , öSf üs, nyi, i, és béli képzdragiiak, magyaráz-

zák: a'számbeli egyeztetés' tekintetében a' fnévre
^ semmi hatásuk nincs; p. o. három láb-ú asztalo-

kat csináltatott ; négy emelet-e s házakat raka-

tott ; húsz mértföld-fi y i útnak indult ; száz
an-n y i jótéteményekkel halmozta ; a tizenhat
város-i és ötven megye-b eli követek megjelentek,

6) A' mértékek' ?ievei , mint öl , láb, hüvelyk^

köböl f szapu , kila , véka, mércze , mázsa ^ font

,

akó ^ itcze , arasz, rf, sing sth, valamint a' ha-

tárzatlan mértéket jelentk is , mellyek többnyire

számnevek által szoktak meghatároztatni, mint:

szekér, zsák, kosár , falka , folt , csapat, sereg

stb , a' fdnév eldtt melléknevi használtatnak , 's

ekkor a' fdnév egyes számban marad, p. o. hatol

f át vettem, k ét fo nt h ús t , h ár o m m ér b u-

zát; két szekér szénát; — nem hat öl fá-
kat stb.
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V .; .. NÉVMÁSOK' EGYEZTETÉSE.

A. Személyes névmájs.

1) A' személyes névmás , mint alany, sze-

mélyben és számban megegyezik az igével; p. o.

én is ember vagy-ok, t e ts ember vagy; mi is

él-ü nk, k is él-n e k.

2) Ha nagyobb érthetség vagy nyomatosság

nem kívánja: az alany-névmás rendesen kihagya-

tik, de azért az ige annak személyét és számát kö-

veti; p. 0. (o) azt izen-i, hogy (én) látogassam

meg.

3) Ha a' mondatban több különböz személy

áll alanyul: a' személyes névmás okvetetlen kité-

tetik ; és pedig ha az els a' második-kdil , vagy

harmadik-kdLÍ fordul eld : az ige a' többes elsó sze-

mélybe jd,— ha di második a' harmadik-VdA: az ige

a' többes második személyt veszi fel, p. o. én és

ó fáradt-u n k , midn te és barátaid mulat-

t at ok.

4) Az irók a' régi romaiak* és görögök' pél-

dáját követve , a' fejdelmek és társulatos hatósá-

gok pedig, mint: vármegyék , királyi és mezváro-
sok' tanácsai , káptalanok és conventek , a' hajdan

korbi fenmaradt divat szerint, magokról szóitok-

ban : Mi többessel élnek
, p. o. könyv-ü n k' els
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részéhefi mondótt-u k ; Mi V-dik Ferdinánd; Mi
Pest vármegye fpapjainak , országzászlósainakj

nagyainak és nemeseinek közönsége ;. 31 i egri káp-

talan.

Különösen használtatik e' többes akkor is,

middn valakire hidegen akarunk parancsolni, vagy

bár tréfásan illy hideg parancsolást 's kérdezést

színlelünk; p. o. menjünk! induljunk! holjárunk?

5) Felcseréltetik ollykor a' személyes név-

más némelly személyesített nevekkel is , mint:

parányiság, csekélység , gyöfigeség; p. o. pará-

tiyiság om' belátása szerint.

így használják a' fejdelmek magokról ezt:

Felségünk; alattvalóikra nézve pedig a' te és ti he-

lyett ezt : Húséged , Húségtek , Kedvességed.

Társalgási nyelvben, minden czím' kerülésére:

ön f kegyed , vagy maga van szokásban. — Hasz-

náltatnak még, többek között a' kendvsí^y kegyel-

med, uraságod, asszonyságod, nagyságod, her-

czegséged, felséged sih megszólítások is, mellyek

személyragos birtoknevek levén, ha több személy-

rl mondatnak is , az állítmányt egyes számba ki-

vánják magok mellé; p. o. Nagyság-t ok' és ke-

gyelme-tek' bölcs itélet-ére bizzuk; Uraság-t ok

legjobban tud-ja.

B. Visszatéró névmás.

A' visszatér : magam , magad , maga , az

egyeztetésre nézve a' személyes névmás' szabályait
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követi, p. o. mag-am ttsd-o tn , mag-^d hér~ed,

mag-a lát-j a. Nagyobb nyomatosság' kedveért a'

személyes névmással össze is köttetik
, p. o. omaga

mondja^tin magátoh tudjátok, min magunk látjuk.

Személyragos név levén e' névmás is, ha mint

birtokos, birtüknévvel j viszonyba, ez utóbbit

az els és második személyben is mindenkor h&r-

madik személyü raggal kivánja maga mellé, p. o.

magam' lov-ain mentem; maga-tok* ház-ában

történt ; nem mag-am lova-im o n , mag-a t o k há-

za-t o k-ban.

C. Mutató névmások.

1) A' mutatók : ez, az, emez, amaz, ugyanez,

ugyanaz, ez az, az az, ezen, azon, ugyanezen,

ugyanazon , illy , olly , amolly , Hlyen , ollyan

,

amollyati , melléknevekul használtatván , ezeknek

követik egyeztetési szabályait; p. o. az illy em-
berek nagy vállalatban hamar csökkentiek ; azon
ifjak, kik iparkodnak.

2) Ha a' következ mutatók után: ez, az,

imez, emez, amaz, ugyanez, ugyanaz , néveJós

név jó: ezzel személyben és számban is megegyez-

nek; p. o. azok az ember-e k jöttek hozzátik;

ugyan azokat az ember-eket várom.

D. Visszahozó vagy visszamutató
névmások.

1) A' visszahozok: ki , melly , mi, milly, mily
lyen, a' névvel, mellyre visszamutatnak, számra

a' m. nyelv' rendszere, 18
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n^zve megegyeznek
; p. o. azon vendég-éh^ kik-e

t

vársz j nemjóuek.

2) Ha az egyesben levó fdnév eldtt, többsé-

get jelent számnév áll, vagy két és több külön

fnévre utal a' visszahozó : ez rendesen többesbe

jd, bár a' nevek, mellyekre visszahat , egyesben

vannak is; |p. o. tíz derék szónok volt jelen, kik

közól csak egy pártolta az indítványt ; hála ha-

zánk' minden lelke s fiának, kik naponként

szaporodnak.

3) A' melly , mi, milly és millyen, gyakran

jelzdiíl áll a fdnév elolt, és ekkor változatlan ma-

rad; p. o. a melly ifj-ak fiatal korukban nem

tanúinak , laza férfiak leszfiek ; mert a millyen

szorgalmú ifj-ak voltunk , többnyire ollyan

férfi-a k leszünk ; a m i keveset tudott , elmo?idta.

E. Kérdd névmások.

A' kérddk:Ai, melly, mi, kicsoda, micsoda,

kiféle, miféle, milly, millyen, mennyi, mennyiféle,

mellyik, ha melléknevekl használtatnak, szinte

ezeknek követik szabályait
; p. o. m illy ember-e

k

voltak azok. Egyébiránt fdnéviil állanak, p. o. kiket

láttál^ miket motidtál?

F. Határzatlan névmások.

1) A' rendes határzatlan névmások két osz-

tálybeliek, u. m.
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a) Számnévmások : hány, néhátiy , valahány

,

akárhány, sehány , afmyt, memiyt, valamennyi,

akármennyi, amannyi , emennyi , semennyi , mind-

annyi; ezek a' toszámok' szabályait követik
, p. o.

hányforint-ha kerúlt a' házad? hány-an vagy-

tok. A' mindnyájan ugyanazon szabályok' 2-dika

szerint többes számot kivan
, p. o. mindnyáj-an

vitéz-e k volt-ak.

b) Részletdk: kiki , valaki, akárki , mitidenki,

bárki, senki, kisem, misem, és az elavult: néki*

Ezek a' fnevek' szabályai alatt állanak, p. o. min-

denki jót tartozik tenni. Megjegyzend azonban,

hogy a' Aí^í kettsen ragoztatik, i^y. ki-t-ki-t , ki-

n e k-ki-n ek ; a' kisem-\ieví és w«jfew-ben pedig csak

a' ki és mi , p. o. ki-t sem láttam, , mi-t sem hal-

lottam. A' többiek : valami, akármi, semmi, vala-

melly , akármelly, bármelly , semelly , akármilly

,

bármilly, ha melléknevekiíl használtatnak, ezeknek

követik szabályait; p. o. valami beszédem van

veled ; akármilly-ek volnának a nehézség-e k

,

meg nem rettennénk.

2. Kivételes határzatlan névmások

:

a) Mindnyája ; ez , minthogy benne a^ több-

ség' eszméje már magában is ki van fejezve, middn
mint alafiy használtatik, az állítmány t egyes számba

kivánja, ^.o. mindnyája elvesz-e tt; ha fnévül
használtatik , a' többes személyragokat is felveszi,

így : mindnyájok , mindnyájatok , mindnyájunk ; de

ekkor alanyul nem állhat, hanem helyettea' mind-

nyájan , vagy mind vétetik fel; p. o. mindnyáj-an

18*



270 III. RÉSZ. MONDATTAN.

ott volt-u n k , nem : mindtiyáj-un k ott volt-u n k ;

mind ott volt-at ok , és nem: mind?njáj-o t ok ott

voU-atok ; a' személyragos fnevek' szabályaihoz

képest azonban így is egyeztethetik : mindnyáj-u nk

ott volt , mindnyáj-o tok ott volt, inindnyáj-o k

ott volt.

b) Minden; ez egészen a' melléknevek' szabá-

lyait követi.

c) Mind; ez határzd gyanánt vétetvén, a' szó-

egyeztetésre nézve semmi hatással nincs 's a' szám-

beli egyeztetés ekkor a' nyilván kitett vagy elhall-

gatott személyes névmástól függ; p. o. mind ott

volty mind ott volt-ak, m,ind ott volt-atok.

G. Birtokos névmás.

1) A' birtokos névmás: övé, tied, enyém, fó-

név elttijelzül nem használtatik, hanem helyette

a' nevek után tétetett személyrag által pótoltatik;

nem lehet mondani p. o. az enyém ház; hanem:

ház-am , vagy nagyobb nyomatosságért: az én

ház-am. Allítmányl használtatván a' melléknevek'

szabályait követi, p. o. éfi a tied vagyok ; ez a

ház az enyém. Ha pedig fnévi vétetik, a' f-

nevek' szabályai alá esik, p, o. nekem is van kar-

dom , neked is , de az enyém-n e k jobb éle van mint

a tied-n e k.

2) Minden név harmadik személy levén ma-

gában, habár els vagy második személyü ragot

vett is fel, az igét is harmadik személyben kívánja

maga mellé; p. o. ház-am megé-gett; kerek-e

m
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eltör-t. Kzen szabályt követi a' birtokos névmás

is, p. o. az enyém elsihk-adt, a tied még meg-

ivari. És ezen szabály alá tartoznak a' birtokos é-

vel ragozott nevek is, p. o. nem az én szolgám
tehene , hanem a tied-é gázol-t a le a vetést. -

3) Az egy birtokú személyragos nevek az igét

egyes számba , a' több birtoknak többesbe kiván-

ják, p. o. ez az én ház-am volt; Nagyság-tok

tud-ja; a' te ház-aid sülyed-t ek el; Méltóság-

aitok szenved-n e k általa. ^vp

106. §.

'

IGEEGYEZTETÉS.

1) Az ige mindenkor az alanyesetben lev
nyilván kitett vagy alattomban értett névvel egyez-

tetik meg, személyben mint számban, p.o.az ifjú

tan-ú l ; a katonák utaz-n ak ; sokat olvas-u n

k

(mi)y de keveset tart-u n k meg {mi).

2) Ha több ugyanazon személyü nevezd(alany-

eset) van a' mondatban : az ige rendesen egyesbe j

;

p.o.fegyver, éhség és mirigy pusztított-a

hazánkat ; de ha az alanyok tulajdon nevek, vagy

nagyobb érthetség és nyomatosság kivánja (i. Ata-

lános szabályok 2. sz.): az ige szükségkép többesbe

tétetik, p o. Jupiter és Mars istenek volt-ak;

Huny ady és Zrínyi jeles hsöknek tartat-

nak; a bú és harag emészt-i k az embert.

3) Ha a' nevezben (alanyeset) lev két vagy

több fnév különböz személyü: azigca'méllbbal
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egyezve többesbe jó; p. o. te és Pál elre ment-

ék, Atidor és én követ-üíik.

4) Ha a' mondatban határtalan nnödu ige vé-

tetik alanyul : az állítmány azzal egyeztetik meg

,

és ha több illy határtalan mdu ige j el ugyan-

azon mondatban : az állítmány egyesben marad

,

vagy többesbe is tétethetik; p. o. a hazáért élni

és hal n i s%ép dolo g ; csak mindig e n n i és i n n i

tiemtelenfoglalatosság- ok. Az illy határtalan mdu
igét, melly fnév helyett szolgál alanyul, ha más

ige nincsen nyilván kitéve a' mondatban , a' belle

származtatottéin, és, vagy: «í,gíragu névvel is

fel lehet cserélni, p. o. embert ölni, vagy: az

ember-ölé s tilos.

107. §.

A' RÉSZESÜLÖK' EGYEZTETÉSE.

1) A' részesülk f- vagy mellékneveki'íl hasz-

náltatnak, p. o. szerz ember , hallgató ifjú,' ke-

rékgyártó, favágó ; szeretett barát , indulandó kö-

vet, 's e' szerint a' f- vagy melléknevek' szabályait

követik.

2) A' ván , vén állapotjegyz változatlanul

v^f használtatik, p. o. elmen-v én meghoz-t am; hazajö-

V én megkezd-e tte munkáját ; vár-v á n várt-u nk.

l) A* va, ve félmúlt:

a) Cselekv igéknél, ha szinte cselekvleg

alanyul vétetik, a' régi irományok' tanúsága sze-
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rint minden egy birtokú személyragot felveszen

,

*s ekkor az egyeztetésre nézve a' visszatér magam,

magad, maga szabályát követi , p. o. tehát jöv

ed ajándokoz-z a d te ajándohodat=et timc ve-

niens ofFeres miinus tiium ; és bemen-v'éjek lahoz-

áfiak ott= et intrantes habitabant ibv, a' konkolyt

kiszed-v ét ek kiirts át ok vélek öszve a búzát is

== coUigentes zizania , eradicetis simul cum eis

triticum ; tévelg-e t ek nem tud-v át ok irást= er-

ratis nescientes scripturas (Müncheni Codex).

b) Szenveddleg állítmányúl használtatván,

minden egyéb ragot is felveszen, 's ekkor az egyez-

tetésre nézve az alanyi fnév' személyét és számát

követi, p.p. váll-aink rak-vák terhekkel; könyv-

eket olvas , újsággal tel-v ék et.

c) A' közép- és szenvedd-igék' va, ve fél-

múltja a' fcnebbi mindkét rendbeli ragozást fel-

veszi, 's ahhozképest egyik' vagy másik' szabályát

követi, p. 0. és mi alu-vánk elorozták t=set
furati sünt eum , nobis dormientibus (Müncheni

Codex).

A' mai szokás a* va, ve félmúlt részesült isha-

tárzó gyanánt használván, ragozatlanl hagyja,

kivévén a' többes számú harmadik személyragot,

melly a' vannak' kihagyására alkalmaztatik
; p. o.

az r/Jságok telvék , azaz : telve vannak.

Szokásban volt a' régieknél az : aif, ett képz múlt
határzó is, melly személyragoztatván , a' névvel, mellyre

vonatkozik , személyben és számban is megegyezik, p. o.

latá Safanástf miként villámafot, mennyhöl lehull-att

a
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= vidit Satanain, sicut fiilgiir, de Coelo cadentem; et

hallak a' ket tamtvány ötét hesxe'l-e 1 1 e=et audierunt euin

duo discipuli loquentem; Ür! mikor láttunk tégedet
ekez-ett ed , es ételtvnk tégedet— szomjaz-at t ad, ét ve-

neréket udtnnk te neked ^= Domine, quando te vidiinus

esurientem, et i)avimus te , — sitienteni, et dediinus tibi

potuin; Jézus azért hogy látá ötét sir-atta, és a' zsidó-

kat s/r-attok = Jesus ergo ut vidít eaia plorantem, et

Judaeos plorantes (Müncheni Codex). E/ek a' mai illy

nem hosszabb szólásmódok helyett használtattak : látá

Satámist, midn mint villám memiyhöl lehiUott ; és hal-

Iák a' két tamtvány ^ midö n ö heszélett ; úr, mikor lát-

tunk tégedet hogy éheztél , és étettünk tégedet , és lát-

tunk hogy szomjaztál, és veneréket adtunk teneked. A'

határzott alakií múlt id is használtathatik jelzül 's ak-

kor, mint ez, a' fnév eltt változatlan áll, utána azon-

ban , mint más jelzk , nem tétethetik ; p. o. Szerettem

barátom ; igen kedveltem ember ; nagyon tiszteltem hsö-

töknek küldöm ez emléket.

108. §.

A NYELV" EGYÉB RÉSZEINEK EGYEZTETÉSE.

A' nyelv' egyéb részei, ii. m. a' határzók és

iudulatszók, az egyeztetésre nézve semmi szabály

alá nem esnek , kivévén midn fdnéviil vétetnek
,

melly esetben a' fnevek' szabályait követik, p. o.

a sok hogy és oh^ nem szép az ékesszólásban;

a jaj-ok at és vajh-ákat a szónok ritkán és ill

helyett haszfiálja.
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II. SZAKASZ.

SZÓVONZAT.

'

109. §.

^'ÁLTALÁNOS SZÓVONZAT.

A' beszéd' részei a' mondatban többféle viszony-

ban állanak egymással , 's ahhozképest különbüzd-

kép módosulnak. Azon név vagy ige, melly maga
mellé más nevet vagy igét viszonyít: vonzó- vagy

vezér-fiévwek és igének; a' viszonyított név vagy

ige pedig vo/i%ott-\\dL\i vagy vezérlett-nek monda-

^ tik, és ragot vészen fel.

Minden név és ige továbbá: vagy határzott

vagy határzatlau alakban állhat nyelvünkben,

p. o. váltójogot tr, és : a váltójogot ir-ja. Pi! nevet,

különféle viszonyaiban a' nével , névrag és név-

utó állapítja meg ; az igét pedig a' mondat' ha-

tárzott vagy határzatlan tárgya kívánja ez vagy

amaz alakba.
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110. §.

NEVEK' VONZATA.

1) Ha egyes mondatban, több név, ugyan-

azon személy' vagy tárgy' megbatárzására magya-

rázólag irányoztatik : ragozást csak az utolsó vé-

szen fel, a' többi változatlan marad; p. o. Kemény
Simoti táhornok-ot látta. De ba ugyanazon f-
tárgyra, egy állítmány mellett, több illyen egyes

mondat vonatkozik : az utolsó név mindenik mon-

datban külön ragoztatik
; p. o. Kemény Simo7i tá-

borfw-k o t , Erdély' derék ji-á t , Himyady János'

megment6-jét látta.

2) Ugyanazon vonzatú , személyü és számú

neveknél tiévutó csak az utolsó névbez adatik

;

]p.o. a' hírlapok az siség, bírhat óság, adó

és vámrejidszer mellett és el le fi, knlönhö-

zókéj) nyilatkozfiak. Ha azonban a' mondat, nyoma-

tosság' és értbetóbbség' kedveért több magánálló

részekre osztatik: a' névutót minden egyes rész

után ki lebet tenni; p. o. ajiú atyja ellen, »'

szolga ura ellen, az alattvalófelsbbsége ellen,

ne szegüljön.

Hasonló esetben r ragok is minden egyes név

után rendesen kitétetnek, p.o. az ökröt szarvá-nál,

az embert szavá-nál fogják; az iró' Ízlésétl függ

azonban , ha a' mondat' értelmének nem árt, csak

az utolsó névnél tenni ki a' ragot
; p. o. o' kertek-,

rétek- és erdók-r ól tanakodtak.
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3) A' minoségképzd: //, ?/, ha fnévhez ra-

gasztatik, meghatáizó melléknevet, vagy mellék-

névül használt egyéb nevet kivan maga eleibe
, p.

o.rt'tka fémj'ü férfi, nagij méltóság-u úr ; n ég

y

láb-u asztal; fa nyel-ü kés. Az illy kifejezésekben

birtokviszony lappang, azaz: ritkafény férfiú, azt

teszi: olly férfiú, kinek ritka fénye van; miért is

velük csak akkor lehet élni, middn a' mondat van

igével feloldható. Roszúl volna tehát mondva: nagy

figyelm-ü tárgy, mert sC tárgynak figyelmet nem le-

het tulajdonítani; ellenben jól ez: mély figyelm-ü

hallgatás, mert a' mély figyelem hozzá, illik birtokul

a' hallgatáshoz.

A' régibb képzetü illy nevek, mint: szomorú,

keser, domború, szigorú stb, mellyéknek újab-

ban élesztettek fel fnevei, ezen szabály alá nem
tartoznak, hanem a' többi melléknevek' szabályait

követik.

4) A' különbféle mértékek', úgymint : nagy-

ság', mélység', hossz', szélesség', magasság', rövid-

ség', vastagság', bóség', távulság' stb kitételeiben

a' szóvonzat következ:

a) Ha mennyiséget akarunk kifejezni, a' mér-

téknév nyi ragot vészen fel, 's eltte rendesen mel-

léknév , vagy melléknévül használt más valamelly

név áll, p. o. hat öl- nyi tér ; két njj-ny i papi-

ros ; puska lövés-ny i távulság. Vannak azonban

mértéknevek, mellyek w^í raggal melléknév nélkül

is haszn'dltíxtnak, ^.o.marok-ny i fiép ; hordó-nyi

has ; tenger-fi y i ember.
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b) HamtUi/enséget akarunk kifejezni: a* mér-

téknév : as, es, OS y ös képzvel sziívetkezik, p. o.

hat titjil-as rét ; t íz hap-ás s%6l ; száz hold-as

erd. A' mértéknév elótt ezen esetben is rendesen

melléknév, vagy melléknévül vett más név áll;

az egy számnév azonban gyakran kihagyatik, 's

ekkor a' mértéknév hasonlókép minden elz nél-

kül marad, p. o. ö7-es ember; mázs-ás harang;

font-os alma.

c) Midn a' mértéknév után ezen mellékne-

vek: hosszú , széles^ me'li/y magas, vastaga vékony,

kesJiefiy, rövid, b stb, vagy ezekbl ság, ség kép-

zvel lett fnevek, mint: hosszaság, szélesség,

mélység stb következnek: a' mértéknév w»/i raggal

vagy a' nélkül használtatik; p. o. hat öl magas,
vagy hat öl-?/ yi magas; két r éf széles , vagy

két réf-nyi széles; egy arasz hosszaság,
vagy egy arasz-n yi hosszaság.

d) Ha azon ság, ség képzü fnevek w, ü kép-

zt vesznek fel : a' íiyi ragot nem szükség a' mér-

téknévhez kapcsolni, hanem röviden így is állhat:

p. o. száz akó uagyság-u kád; két öl vastagság-u

fa ; két m érföld táí'ulság-u állomás.

5) Az id' mértéknevei eltt rendesen szám

vagy más magyarázó név áll, és az illyenhez a*

mértéknév egyes harmadik személyi birtok ragot

vészen fel, minthogy ^' van birtokige alattomban

értetik; p. o. hat het-e hogy itt vagyok; kétesz-

tende-je mióta várlak , azaz: hat hete van, két

esztendeje van. Következ idmértéknevek : esz-
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tendo , hó, hét , nap, id , miníleii magyarázó el-

szó nélkül is használtatnak; melly esetben azonban,

az tdó szót kivévén, mindenkor az egy számnév

értetik oda magyarázóul, p. o. esztendeje múlik;

napja telik; ideje hogy menjünk; azaz : egy esz-

tendeje múlik; egy napja telik.

Ha az idó' mennyiségét akarjuk kifejezni : az

idó' mértékneve //^2 ragot vészen fel, p. o. pillanat-

nyi, percz-nyi; mellyet akkor is megtart, midón

távulság' mértékeiíl i\\^ p.o. két órá-fiyira va-

gyok tóled. Különben ?i nyi rag rendesen az i kép-

zvel váltatik fel, p. o. három nap-i munka; két

hónap-ifáradság, e' helyett : három, nap-nyi mun-

ka , két hónap-n y ifáradság. V w \\ c .<) .'4*

Az itt kijelentett eseten kívül, az i képzs
nevek az idnek nem mennyiségét, hanem mikori-

ságát fejezik ki , p. o. hajnal-i mise, azaz : ollyan

mise, melly hajnal-k o r tartatik; dél-i harangozás,

éjjel-i 6r.

Ha valaminek korát vagy meddigtartásat akar-

juk kifejezni: az idónév as, es, os , ös képzt vé-

szen fel, p. o. hat nap-o s gyermek ; két het-es esó.

6) A' hasonlitási eszme, különbféle viszonyai

szerint, következkép fejeztetik ki:

a) Az alapfokú hasonlításnál a' hasonltt&tt

név : olly , épen olly , szinte olly szóval magya-

ráztatik, 's a' hasonló névhez mint által kap-

csoltatik; p. o. é2)en olly kegyes, mint igazsá-

gos. A' tagadó hasonlításnál ugyanezen esetben a'

hasonlított név : ?tem olly, épen nem olly, távol sem



286 III. HÉSZ. MONDATTAN.
;'(

olly , tárol sincs ollij , messze sem oUy , V2)eft nincs

olly, magyarázókat kap; p. o.épen nem olly

szép, mint kellemes.

b) A' hözépfoJtú hasonlításnál a' hasonlcinéV

:

nál y nél ragot vészen fel, vagy mifit által csatolta-

tik a'hasonlítotthoz; p. o, szépnél szebb, Pál-nál

Péter rútabb ; vagy: szebb mint szép, Péter rú-

tabb m int Pál. Ezen esetben a' hasonlítási közép-

fok el is mellzhet, ha a' melléknévhez inkább ic-

tetik
; p. o. Péter itihá b b kedves mint Pál.

c) A' felsó fokú hasonlításnál azou nevek

,

mellyek felett a' hasonlított név kimutattatik , ^ö-

zött vagy Aö2o/ névhatárzöt vonzanak magok után,

p. •• o. a birodalmak között legnagyobb az

orosz. Ha azonban a' kimutatás minden hasonlítás

nélkül történik : a' melléknévhez : felette , szerfe-

lett , rendkívül, igen nagyon szók következnek;

p. o. ige n szép , sze rfe lett nagy.

A' hasonlítási eszme' kifejezésére élünk még
a' leg képzvel is , melly:

a) A' középfok' elébe téve , fels fokot képez,

p. o. legszebb f leg-jobb. Nyomatosabban így is

szólhatunk : /^^es legszebb, leges le^g-jÓbb.

b) A' só , só képzs neveknél , igy az : úl, úl

képzü határzóknál is , a' fels fok' kifejezésére

elég a' leg képzt az alapfok eleibe tenni, p. o.

leg-elsó, leg-utolsó ; leg-el-ül, leg-hát-ul;

nem szükség tehát így mondanunk, l eg-els ódt b

,

leg-utolsóbb , leg-el-ülcbby leg-hát-ul a bb.
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c) Az: a, e, ja fje ragos melléknevek eleibe

tétetvén, nielly melléknevek ugyan fdnévúl hasz-

náltatnak, szinte felsd fokot képez, p. o. leg-jav-a,

leg-szép-e, vagy: leg-jobb-ja, legszebbje.

111. §.

NÉVEL.

1. Kitétetik a' neveld:

a) ^a az eszme általánosan határzott , ú^y
hogy annak ellentéte szükségkép nem gondoltatik;

p. o. a iiíz éget. Itt ellentétet vagy mellékeszmét

nem kell gondolnunk , hogy egyéb
, p. o. a vaa

éget. Az illy mondásokat minden által lehet fel-

oldani, így: minden ttízéget. :
'

Ha a' neveld elhagyatik : a' név elveszti általá-

nos határzottságát és határzatlan különszerséget

vészen fel; melly esetben ellentétekkel világosít-

ható, p. o. middn ezt mondjuk: viz nélkül el nem
lehetünk, ezt azon ellentéttel világosíthatjuk : hogy

sok egyéb fiélkül ellehetünk; így ehhez : hol ember

nem jár , oda gondolhatjuk, hogy egyéb járhat.

b) Middn valamelly tárgyra különösen reá-

mutatunk , p. o. a széken ül. Ekkor azonban a*

mondatot minde?i-ne\ nem lehet feloldani. Megjegy-

zend itt, hogy a' neveld a' közvetlen utána követ-

keid névre hat, p. a féket e sas eresebb mint a'

fejér.
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c) A' fogadok' (^s házak' czímnevei eltt, p^ o.

a Kürt n él ebédeltem ; a Szarvas fi ál vagyok

szállva. A' csárdák' neveit a' helybeli szokás ha-

tározza meg.

d) A' tulajdon személyneveknél, midn ezek

köznévül használtatnak , p. o. a Huny ady ak
jeles nemzetség voltak.

1. Elhagyatik a' nével :

a) A' tulajdon nevek eldl általában, p. o. Hu-

ny ady János jeles hadvezér , Ztmonyban,
Nándorfej ér V ár közelében halt meg. A' he-

gyek', völgyek', erdk', tavak', folyk' és patakok'

nevei azonban, néha névelvel, néha a' nélkül hasz-

náltatnak; p. o. ez itt a' Mátra^ a' Bakony y a'

Duna ; a Tisza, a Duna beh zavaros!— m,ég

B akoíiyb a7i vagyunk ; hideg szél fú Mátra
fell; merre zúgnak habjai Tiszának /)///*«-

w»^ (Kölcsey). Ti szán innen. Tiszántúl.

b) A' népesített puszták' nevei ell , mellyek

a' helységnevekhez számíttatnak; egyéb pusztákéi

pedig a' tájszokás szerint majd névelvel majd a'

nélkül ejtetnek, p. o. Mezhegyesen és Bábol-

n á n királyi ménrseh vaunak; a' Hortob ágy Ofi,

a' Ki rályt elken voltam.

c) A' f-, melléknév és részesül ell, midn
állítmányúl vétetnek, rendesen,, p. o. az erény

ritka , az ember halandó , az arany érez;

ha azonban azokat különösen ki akarjuk jelelni ,

bár állítmányúl álljanak: eleikbe tétetik a' nével;
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p.Q.aróka a csalfa; az erény a' ritka; Pál

az apostol.

d) A' személyragos neveknél rendesen
, p. o.

házam-ba?i vagyok, szivem-r e vettem; de nyomo-

sítás és rámutatás végett a' neveld ezek eltt is ki-

tétetik, p. o. itt dház-am, ott a' hert-em. Ha-

sonló esetben azon felül még maga a' személyes

^névmás is kitétethetik névelvel , vagy a' bécsi

és müncheni magyar kéziratok , 's általános régi

divat szerint a' nélkül
; p. o. itt az én ház-am

van ; ez a t e rész-e d, vagy i^y : ez én test-em ;

legyen t e akarat-o d.

e) A' személyes névmások , kérdk , felkiál-

tások és megszólítások ell , valamint többnyire a'

közmondásokban is; p. o. ki látott valaha illy

csodát ? é n láttam ; szüks ég törvényt botit ; o l-

c só húsnak hig a' leve.

3. Névelvel vagy a' nélkül használtatnak

:

a) A' visszamutató névmások; p. o. azon kötiyv,

me Ilyet adtál, tiekem, tetszik; a' vendégek , a'

kiket vársz, nem, jónek.

b) E' szó : isten \i^.o. isten áldjon meg, vagy:

az isién- áldjon meg,

4. A' számnevek az 1 . szabály alá esnek, p. o.

a száz vitéznek köszönhetjük a diadalt; öt em-

bert láttam.

5. A' mutató névmások: az, ez, ugyanaz,

ugyanez, ha az utánok következ név, mellyre

mutatnak, névelt kivan, a' nével* kihagyásával

azon, ezen, ugyanazon, ugyanezen alakba is té-

a' M. NYEIiV' RENDSZERE. 19
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telhetnek, p. o. az az ember, ugyanaz a' ka-

lap ; vagy : azon ember^ ugyanazon kalap. Az

azon, ezen, azonban az on, en kihagyásával rövi-

den is roondathatik; p. o. ez embert én már láttam.

6. Az egy számnévvel sok visszaélés történik,

minthogy az sokak által a' német határzatlan nev-

eld helyett használtatik. Nyelvünkben következei

esetekben van helye

:

a) Middn határzottan csak egyet és nem töb-

bet akarunk mondani, p. o. az egész házban egy
embert találtam.

b) Middn valamelly tárgynak vagy személy-

nek egyedisége iratik körül , különösen regékben

és elbeszélésekben, p. o. élt hajdan egy király,

kinek három fia volt.

c) Használtatik az : olly , illy , ollyan, Hlyen

névmások eldtt is, de többnyire csak a' b) pont

alatt említett esetben ; ekkor azonban ki is marad-

hat, p. o. mit tarthatufih egy olly emberrl, a' ki

stb; vagy: mit tarthatunk olly emberrl.

d) Használtatik a' fdnév és annak jelzje közé

téve, melly esetben nyomosítd ervel bír, p. o.

derék egy ember ; ez gonosz egy csapás; *s

az illy mondat egészen más értelm , mint ha az

egy a' melléknév* elé tétetik, p. o. egy derék
ember többet ér száz rosznál ; egy gonosz csa-

pás egészen tönkre tett.

e) Magasztald vagy lealázd értelemben is véte-

tik, p. o. kár így cziródni egy hitvá?iy gebén.

í) Határzatlan gyüjtd nevek eldtt, mint: pár,
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falka, sereg i csapat ^ bokor , kitétetik
; p. o. egy

pár csizmát vett; a réten egy falka juh legeL

Egyébiránt ez többnyire az a) szabály szerint mon-

datik így.

Minden egyéb esetekben ki lehet kerülni a'

németes 6^y-et:

a) Annak egészen elhagyásával; p. o. e* he-

lyett: ezt egy halandó ember el nem viselheti (áaa

kann ein sterblicher Mensch nicht ertragen) , így

:

ezt halandó ember el nem viselheti.

b) Az illy f olly, illyeti, ollyan mutató név-

másokkal; p. o. e' helyett: ezeket monda egy han^

gon, melly sztvretidít volt , így : ezeket monda

olly hatigon , melly szivrendito volt. Magasabb

nyelven , mint költészetben , az illy 3 olly stb név-

másokat is el lehet hagyni
, p. o. ezeket motidá

hangon , melly szivrendito volt.

c) Néha a' valamelly határzatlan névmással;

p. o. e' helyett: ha egy ember iránt gyanúval vi'

seltetel , így : ha valamelly ember iránt gyanú'

val viseltetel.

112. §.

NÉVRAGOK. 1. TÖBBES: AK , OK, EK, ÖK, K.

1) A' magyar, valahányszor általános eszmét

fejez ki, mindig egyes számban használja a* nevet;

p. o. az ember halandó ; a farkas ragadozó,

e' helyett: az emberek halandók, a far kasok

ragadozók.

19*
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2) Minden név to-név, ha rag nélkül áll, p. o.

ember f ház.

3) A' fnév, vagybármelly más része a' nyelv-

nek , ha fnévi használtatik , felveszi a' többes

ragot, midn azon egy tárgyból többet akarunk

kijelelni; ^.o. ember-e hjjaj-oTt, mint-ek; agyen-

ge'-k néha meggyzik az er ósek-et ; jajok-kai

ostromolja az egek-et ; én és atyám egy-ek

vagyunk.

4) A' gy-nevek már magokban is többséget

fejezvén ki, rendesen egyes számban használtat-

nak; ip. o, magyar nép, magyar nemzet. De

ha több illy név, p. o. több nép vagy több nemzet*

fogalma forog fenn : a' többes szám' raga is kiteend;

p. o. n ép e k' hazája nagy világ (Vörösmarty) ; ro-

mán nemzet ek ; germán ?ié2)ek ; a' búzák
szépek , de a' rozsok silányak*

113. §.

2. BIRTOKOS : É.

1) Az é ragos nevek birtokviszonyt fejeznek

ki 's ekkor az é ragos név állítmányiíl szolgál a'

nyilván kitett alany mellett; p. o ez a' ház Péter-é.

2) Ha a' m- vagy birtoknév kihagyatik , s

alattomban értetik : az é ragos név magán tnév

gyanánt vétetik, és a' ragozásban saját szabályait

követi (lásd : Helyesírás és Szóragozás stb)
; p. o.

Jánosnak is van háza^ Péternek is ; de a' Játiosé

szebb a' Péterénél; János ék is ott voltak

,

Péterek is.
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114. §.

3. SAJÁTÍTÓ: NEK, NAK.

1) Midón két fnév , vagy fnévül használt

más név, mint birtok és birtokos, elválaszthatlan

viszonyban állanak egymással : a' birtokos név nek,

naJt ragot vészen fel, a' birtoknév pedig harmadik

szémélyragot
; p. o. Péter-nek ház-a.

2) Ha a' birtokos több , 's a' birtok csak egy:

ez utóbbihoz : a, e, va , re ,/« ^
/e rag adatik ; ha

pedig a' birtok több: akkor ez: at , et, vai , vei,

jai y jei ragot vészen fel , p. o. erdélytek-fi e h feje-

del-m e i ; magyaroh-n a k király-a.— Nagyobb ért-

hetség* vagy nyomatosság' kedveért azonban a' bir-

toknévhez : ok, ök, vagy m'k, eik sthra.^ tétethetik;

p. o. hol sok százados agg fák' lógó fodr-aikat

suhogással le?igeti a szél (Horvát Endre) ; okvetet-

lenül kitétetik pedig a' több birtokos személyrag,

midón a' birtokos és birtok egymástól valamelly

közbevetett szó vagy mondat által megszakaszta-

tik; p. o. a' polgárok ti ak, kik egyszersmitid

nemesek, nem szabadkatonát szállítani ház-aik-ba.

4) K' nek, nak ragot szebb hangzás' kedveért

ki is lehet hagyni, p. o. Er dél
\j fejedelmei; ma-

gyarok' királya. Okvetetlen kihagyatik pedig,

midón a' birtoknév tulajdonító : tiek , nak raggal

van ellátva; p. o. az ország nagyai-nak mun-

kája. A' régiek így is irtak : az ország-n a k nagyai-

nak ajánlotta munkáját.
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5) Kiha;]^y]iatlan a' nelt , nah rag

:

a) Midiin a' birtokos növ a' birtoknévnek utána

tétetik
; p. 0. merre zúgnak habj a i Tiszá-íi ah ,

Duná-nah (Kölcsey).

b) Midn a' birtokos név a' birtoktól, a' jelzn

kívül , bármeliy szó vagy mondat által elválaszta-

tik; p.o. azon ifjú-nak, hit tegtiaj) láttam, szép

magaviselet ét megszerettem ; Véter-n eh ez a

háza. A'közbevetett jelz azonban nem kivánja

meg szükségkép a' neh, ?iak rag' kitételét, p. o.

egeh' mi fi de ti ható ura. Ha azonban a' jelzd

több szóból álló: tétessék könnyebb érthetésért a'

neh ^ nah rag; p.o. a mszálhodás-nah elaludni lát-

szott lángja ismét fölgerjedett.

6) Ha több birtoknév egymástól függó viszony-

ban jó eXd'.di 7ieh, nah ragot csak az utolsónál sza-

bad kiteni; p. o. Hutiyady fényes diadala'

napjá-n a h ünnepét ü Ijü h.

7) Ha a' birtokos fnévvel a' névhatárzók, u.

m. alatt , felett ^ mellett ^ megett, hözepett stb jó-

nek birtokviszonyba: a' névutók nagyobb nyoma-

tosság' vagy hangzatosság' kedveért ragoztatliatnak

is, de a' fnév szükségkép felveszi a,' neh, ?iah ra-

got; p.o. tenger-neh közepett-e , széh-neh alatt-a,

ház-nah eltt-e ; hibás tehát az illy szókötés : ten-

ger hözepett-e , szék alatt-a stb, mert ezen eset-

ben a* hözepett és alatt, minden rag nélkül is elég

a' viszony' kifejezésére.

8) Birtokviszonyilag ragoztatnak a' várasok',

várak', helységek', erdók', mczók', ligetek', he-
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gyek', völgyek', tavak', folyók' és patakok' tulaj-

don nevei is, ha a' köznév utánok áll ; melly eset-

ben a' //e^^ nah rendesen kihagyatik, p. o. Pesf
varos-a, Buda tár-a, Csaba helység-e, Mátra
hegij-e, Ráho s meze-j e, Balat o n' tav-a, S ajó*

völgy-e'. így származtak némelly várasok', hely-

ségek', vidékek' stb tulajdon nevei is
, p. o. Sám-

sonháza , Petófalva , Bereuhída , Mátyásfölde ,

Egervölgye.

115. §.

4. TULAJDONÍTÓ: NEK, NAK.

1) Nek , nak tulajdonító ragot vonzanak a'

következ igék

:

a) Mellyek adás', tulajdonitás', engedés', igé-

rés', odaszánás', ajánlás', fizetés' fogalmát foglalják

magokba, p. o. adj a holdus-nak; an-nak tu-

lajdonítsd ; engedj az okosb-nak ; meg-

ígértem barátom-n ak ; azt más-nak szán-

tam; ajánlat tam a tanács-nak; megfizet-

t em a' kalmár-íiak.

b) Mellyek vélést, sejtést, gyanítást jelente-

nek
; p. o. rosz-nak vélem, jó-nak sejtem^

tohaj-nak gyanitom; sót minden olly igék,

mellyek valamelly tárgynak tulajdonságáról szóló

Ítéletet fejeznek ki, p. o. édesnek érzem; feketé-

nek l át o?n; üdvös-n ek t ap ászt alom.

c) A' tanácslók
,
javaslók, parancsolok, tiltok,

ellenzk; p. o. tanácslom ön-uek, javaslom
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az ur-n ah , parancsolom a szofgám-n a k ,

megtiltom keud-fi ek , ellenzett e jiá-n ak a

házasságot.

d) Mellyek valamelly tárj^y felé irányzást,

czélzást, indulást jelentenek , melly esetben a! nek,

nak azon tárgy' nevéhez ragasztatik, \i.o. fejé-nek

irányzott; út-n ak indult szóké Bandi (Kis-

faludy K.); fal-nak ment , ugr ot t , fut ot t y

vágtat ott, rohant ; Pest-nek váltott, azaz:

Pest felé váltott utat.

e) Ezek: árt, beszámít, bead , haszfiál , hi-

szen, hízelkedik, ige'r, izén, kínálkozik, köszön^

látszik, megvall, örül, rémlik, tartozik, világit.

Ízlik, készül', p. o. katoiiíinak készül.

f) Ezek: kell ^ illik, tetszik , fáj , jól esik , p.

o. nem kell d hal-n ak a horog ; j ól esik neki

;

tet szik fieki.

g) Ez: lefini, iTiidon valamelly //cfe ragot vonzó

sz(i gondoltatik hozzá, ]).o.jó-nak lenni, rósz-

nak le tini.

2) S^ van , sincs, nincs, middn birtokot je

lentenek, a' birt dolgot szeniélyragozva, a' birto-

kost neki Jiftk raggal kivánják
, p. o. ni ti csen

nek-em semmi baj-om ; Péter-ti e k szép ház-a van.

Midn létezést, állítást, állapotot jelentenek: szinte

tiek , tiak ragot vonzanak ugyan, p. o. ez neki
erós munka v o It ; de a va ti illy esetben, midn
tudniillik az állítmány' alapjául szolgál , a' jelen

id* harmadik személyében mindig kihagyatik, p.

o. ez n e k i nagy; ez az eleség egy ember-n e k kevés.
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3) Ugyanezen ragot vonzzák

:

a) A' következ melléknevek: adós, alkal-

mas, ártalmas i hasznos, illó, jó , rósz, káros,

kedves, kellemes, kényelmes , lehet, lehetetlen,

szükséges , szabad, unalmas, üdvös stb; p. o. adós
a csaplár-ti ak ; alk almás inas-n ak ; árt al-

más az egészség-?i ek ; hasz?io s a heteg-n ek

;

illó apá-nak ; illetlen pap-nak; jó a mara-

dék- ti ak ; üdvös az egyház-nak,

b) A' való, termett, született igenevek, melly

esetben képességet, rendeltetést fejeznek ki; p. o.

hiró-nak való ember, katoná-nak termett le-

gény , költ-n ek született jiú.

c) A' szokás és kár fnevek, p. o. magyar-

nak szokás bajuszt viselni; kár ollyan-n ak a

kenyér.

4) Elfordul néha az indiilatszknál is , p. o.

jaj an-n ak a' szegény-n ek! mit nek-eml uszu
nek~i!

5) Használtatik még

:

a) ül helyett : p. o. katoná-n a k szántam ;

inas-n ak fogadtam ; kocsis-ttak állott, szegdött.

b) Gyanátif értelmében, p. o. ló-nak néztem;

becsületes ember-tiek tartottam , azaz : ló gya-

nánt , becsületes ember gy anánt.
c) Felé helyett, p. o. a fahi-nak ment , a

hegy-nek tartott , azaz: falu felé, hegyfel é.

d) Hoz helyett, p. o. nem illik az leány-nak,

di'Lii'L : leány-h o z.
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e) Rá helyett, p. o. ivás-nah adta ma^át ;

kényérkeresés-n e k szánta magát , azaz : irás-r a ,

kenyérkeresésrr e.

f) Vá y le helyett; p. o. biró-nak tették; ta-

nácsos-n a k nevezték ; pap-n a k szentelték , azaz

:

hiró-v á , tanácsossá , pap-p á.

g) ^//ew' értelmében
, p. o. mellem-uek sze-

gezte a' puskát.

h) Helyedbeti, helyében , helyetekben, helyük-

ben helyett
, p. o. ha én neki volnék , azaz : ha én

helyében volnék.

6) Használtatik továbbá: az ellen igekötós

igék mellett is, p.o. ellen vetette nek-i; ellene

szólott felsóbbségé-n e k.

7) Szokásban vannak az illy kifejezések is

:

neki keseredett , nek i búsult , neki eredt , tieki

esett f neki ment ; mellyek által nagyobb indulat,

vagy hatsabb cselekvés jeleltetik.

8) Nagyobb nyomatosság' kedveért végre , a

neki tiak ragos szó mellett még a' neki is kitéte-

tik, p. o. neki ment a fal-nak, neki fogott a

munká-nak , neki rohant az ellenség-nek.

116. §.

5 TÁRGYESET: AT, OT, ET, ÖT, T.

1) Illy ragií nevet vonz maga mellé minden

cselekvibe és részesül; st igen gyakran a' közép-

ige is, midn cselekv értelemben vétetik, p o.
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emher-t lát ; utczá-t jár; 6r-t áll; megüli a

lovsat; a' vizsla megállja a mjul-at ; sok-at

ti t ázott ember.

2) Elhagyatik e*rag:

a) A* személyragos nevek' tárgyesetei melll

gyakran, az egyes harmadik személyt kivévén,

p. o. elvették a kedv-e m'; íie hagyd mag-a íf.

b) A' határtalan mdu igék eldtt néha, p. o.

szétia gyjt e 71 i , pipa gyútani , háztúz nézni
ment*

c) A' részesülök eltt többnyire , melly eset-

ben az ige a* részesüld 's a' ragahagyott sz gyak-

ran egygyé is olvadnak
, p. o. minden-látó ; min-

den-t udó ; hites zegett ; ura-h agy ott ; kerék-

gyárt ó ; kötél-v e ró»

d) A' va, ve végzetü állapotjegyzd eldtt ren-

desen, p. o. száj tátva, szem meresztve bá-

mul, váll vetve. A' régiek a' ván, vén végzetü ál-

lapotjegyzdvel is hasonlókép éltek
, p. o. tanács

tartván; térdek hajtv án imádják vala ; ajtó

j&cíeve/í (Müncheni Codex).

117. §.

6. OKÁDÓ: ÉRT.

1) A' nevek, mellyek valaminek okát adják,

vagy értékét, becsét határozzák meg , ért raggal

janiinak az igék- vagy a' melléknevekhez
; p. o.

odaadom száz forint-ért ; nem adnám egy pár
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tinó-ért. Különösen pedig illy ragu neveket ki-

vannak :

a) Következ igék : felelj jótáll , kezeskedik ,

hálátad, lakol , fizet , szenved, bnhdik^ ad, igér,

cserél , vészen, kap , küld, él, hal, büntet stb. p. o.

felelsz a' kár-ért ; lakol bnei-ért ; él hala
hazá-ért.

b) Ezen rokon értelm melléknevek : felels,

kezes, adós, háládatos , becses, p. o.felels a

fia-ér t ; kezes a' másik-ér t; hálád atos a Jó-

tétemény-ért ; adós a' kelme-ér t ; becses a

faja-ér t.

2) Használtatik az ért rag:

a) Helyett gyanánt, p. o. eszik érted is,

aZ'dZ: helyetted; Jiá-ért apjafzet, azaz: Jia helyett^

h) Miatt gyanánt, p. o. értem ne husúlj , ne

szenvedj , azaz : miattam.

118. §.

7. SEGÍTÓ: VAL , VEL.

1) Minden szellemi vagy anyagi kapcsolatot,

érintkezést, legyen az barátságos vagy ellenséges,

és eszközt jelent nevek és igék, val, vei ragos szo-

kat vonzanak; illyenek a' következd igék:

a) Szövetkezést, társai kodást , mulatozást,

osztozást jelentk, mint: szövetkezik, szerzdik,

barátkozik , egyezik , egyezkedik, társalkodik, mu-

latozik , kártyázik, játszik stb, p. o. a'jójó-val
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szövetkezik ; Péter Pál-lal társalkodik;

kutya a macská-v a l ritkán bar átkozik. — Ide

tartoznak a' hason értelm melléknevek is, p. o.

szövet s ég e s v ele\ minden ember-r el barát-

ság OS.

h) Ezeknek ellenkezjét jelentk, mint : ellen-

kezik, háborkodik , vagdalkozik , harczol, küzd
,

perel, czivdik, ví, vitáz, viszálkodik, verekedik,

ütközik stb; p. o. «' török a' magyar-ral sokszor

verekedett. Ide tartoznak a' hason értelm mel-

léknevek, p. o. megférhet étlen szomszédjai-

val/ ellenséges vele.

c) Az egyesülést, vegyiílést, keverést jelen-

tok, mint: vegyit, vegyül, kever -^
zavar, habar,

elegyít; p. o. viz-zel keveri a' bort. így a' ha-

son nem melléknevek: elegy, vegyes, kevert, p.

o. vér-rel e légy.

Ezek közétartoznak az együtt, össze, és egybe

igeköts igék, valamint maga az együtt határz is,

p. o. együtt-jár velem; velem együtt.

d) Segítést jelentk, mint: segít , gyámolító

ápol, támogat j p. o. pénz-zel segíti ; ruhá-val

gyámolítja ; a' sövényt karó-v al t ámogatj a.

e) Bvölködést és birtokot jelentk, mint:

bovölködik , bír, p. o. »' Tisza hal-lal bóvölkö-

dik ; sok ezerek-kel bír.— így a' hason értelm

melléknevek, mint: dús , gazdag, tele, teljes, ra-

kott, tömött , p. o. bor-ral dús Baranya; és a

királyi lak' tere, öröm zajos nép-pel tele.

fj Mérkzést jelentk , mint: mérkzik, bír.
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birkózik, vetekedik f versenyez f p. o. Po7 íiem bir

fiá-v al ; az ifjak vet ekednek egymás-s a

t

g) Ajándékozást és jutalmazást jelentok, p.

o. bizodalmá-v al aj ándékozta meg; két száz

darab arany-nyal jutalma zták munkáját.

h) Kérkedést jelentk, mint: kérkedik^ dicse-

kedik , hetvenkedik, kevélykedik , hányakodik, pom-
páz; p. o. testi erejé-vel kérkedik ; nemességé-

vel büszkélkedik.

í) Élést, tartást, táplálást, hizlalást, kinálást,

gyógyítást, szolgálást, kereskedést, gazdálkodást,

fukarkodást jelentk, p. o. a puszták' fiai ke?iyér'

relés szalonná-val élnek; bor-ral kedveske-
dik; gazdálkodik pénzé-v el ; étel-lel kiná Ij a.

k) Nevelést és öregbítést, kisebbítést és fo-

gyasztást jelentk; p. o. a csaplár viz-zel s zá-

por ttja borát ; szerénység-g el neveld erénye-

det ; rágalmazás-s al kisebbíti felebarátait.

A* neveligCy middn táplálást jelent, csak néha

veszi fel SL valf rg/ ragot, p. o. hússal ?tevelte;

különben 07Í, ön, n ragot kivan, p. o. viz-en ne-

velte kisdedét.

1) Cserét jelentek, p. o. a' püspökséget zárdá-

val cser élt e ; a papirost arany-ny a l vált ot~

t a fel. Ezen igék egyébiránt szinte oji, ön ragot

kivannak, a' mi szokottabb is; p. o. ökr-ön lovat,

eb-e n gubát cserélt.

m) Fenyegetést vagy csggesztést , biztatást

jelentk, mint -.fenyeget , ijeszt , rettent , rémit

,

elidegenít , szomorít , keserít , csüggeszt , biztat

,
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bátorít , lelkesít , buzdít, kecsegtet, csábít y p.o.

halál'lal fenyegeti; rósz hír-rel búsítja;

abrak-hal csalogatja a' csikót.

n) Bajlódást, veszodést, tördést, gondolást,

bánást, foglalkodást jelentk, p. o. ki igen szeret

mások' iigyé-v e l hívatlan vesz dni, az a magáé-

V al keveset szokott go udolíii,

o) Tartozást , adózást , fizetést jelentk
, p. o

ki sok-k altartozik, sok-k a l fog adózni; k i-

fizették apró jjénz-zel.

2) Vat, vei ragot vonzanak azon melléknevek,

mellyek

:

a) Két személynek vagy tárgynak egy vagy

egyenl tulajdonságát jelentik, p. o. egy ids, egy

korú , egy szr, egyenl , haso?ilatos , egy alakú.

b) Következk : megyés^ közös, határos^ szom-

széd, rokon, osztályos, atyafi, p. o. Buda Pest-

tel hat ár OS ; szomszéd velem.
c) Ezek : adós , köteles , kénytelen, kész, p. o.

száz forintom-mai adós; köteles vele hogy

fizessen. ^

3) Val , vei ragot vesznek fel

:

a) A' hasonlításoknál a' mérték' különbségét

jelent nevek, p. o. egy öl-le l nagyobb; a Duna
a Tiszánál sok -kai szélesebb.

h) Az eszközt jelent nevek, p. o. fegyver-

rel vítta ki ; bot-t a l ütötte nyomát.
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c) A' mértékek' és edények' nevei, inidon esz-

köz' értelmét veszik fel mellékesen, p. o. a' csíkot

iczé-v el, az almát kosár-r al , a burgonyát zsák-

kal mérik.

d) Az iddt jelent nevek többnyire, e' kér-

désre: mikor? p. o. éj-jel , nap-pal, reg-gel, sz-
szel , tavasz-s zal; ez eltt három eszteudó-v e l.

i

Hlyen vei ragos szóból rövidített ez is, este, estre,

e' helyett: est-tel, ^s#-tje// valamint hihetleg ez

is : hajfial, e* helyett : hol-val. Megjegyzend egyéb-

iránt, hogy az idónevek más raggal is használtat-

nak, p. o. nem mondjuk: tél-lei, nyár-ral, ha-

nem : tél-e ti , tiyár-o ?i , vagy : tél-b e n , nyár-b a n

,

így : dél-b e ti , hajnal- b an; és tiyar-a ti t a.

4) Az adás-vevést jelent igék melletti árne-

vek ezen kérdésre: hogy? hogyati? elször az «,

e,ja,je birtokragot veszik fel, aztán a' val , vei

ragot , p. o. hét forint-j áv al adta el a búzát ; tíz

krajczár-á v al mérik a' húst.

Hasonlókép ragoztatnak a' számnevek is , mi-

dón a' mennyiséget, melly bizonyos árért adatik,

határozzák meg ; hol azonban az ár rendesen elha-

gyatik , p. o. a' tojást hárm-á-val , a diót száz-á-

val adják, azaz: tojást hármat egy g arasért

,

diót százat.
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119. §.

8. FORDÍTÓ: VÁ, VÉ,

1^ A* vd , vé rag egy állapotból másba átala-

kulást jelentvén, következd igéktl vonzatik:

a) Tesze?i, varázsol, bájol, bvölj változtat^

alakít stb
, p. o. «' vizet bor-rá változtatta;

ember-ré teszlek,

b) Ugyanezeknek közép nemeitl , mint : vá-

lik, változik, leszen, alakúig képzdik; keményül,

p. o. az ige test-té lón ; a fa k-vé válik. Ezek

közöl azonban némellyeket a' vá , vé' elhagyásával

is össze lehet a' nevekkel kötni, p. o. az ige test

lón; katona lett : e helyett: katoná-vá lett.

2) Felcserélhet riéha a' rá, vé rag sl nek

,

w«^ raggal, p. o. bíró-nak tették, e helyett: bíró-

vá tették; tanácsos-?iak fievezték , e' helyett: ta-

nácsos-s á ; ollynak tartom, olly b á {o\\yvá)tártom

helyett.

3) Vétetik Tiatárzó értelemben is , mint: kis-

sé ^ keves-s é , töb-hé ; melly esetben a' szenvedvel

is felcserélhet, p. o. lovai többé nem mehe:tnek

,

vagy: többet nem m,ehetnek ; kissé elfáradt,

vagy: kicsit elfáradt.

4) Némelly helységek' nevei e' kérdésre: hová?

szinte vá , vé ragot vesznek fel
, p. o. Gyór-r é

Fejérvár-r á érkezett,

a! m. nyelv' rendszere. 20
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120. §.

9. MUTATÓ: ÜL, ÜL.

1) Úl , w/ ragot vesznek fel a' nevek ^
a) a' hivatalba , tisztségbe , társaságba /el-

vételt kifejezd igék mellett , millyének : fo^

gady ismer, szövetkezik y szerzdik, szegdik ^ áll;

p. o. tiszttartó-úl fogadta; házastárs-úl vet-

te ; fegyveruök-l állót t Huntjadíj mellett ; tár-

sam-úl szeg dött ; párt'úl fogta. Ezen eset-

ben e'rag, nek, ttak, vagy: vá, ve ragokkal is fel-

cserélhet
, p. o. gazdá-úl y vagy gazdá-nak, vagy

gazdá-v á fogadt a ; házastárs-ú l , vagy házas-

társ-n ak y vagy házastárs-s á választ ott a;

barátom-úl , vagy harátom-nak ismerem.

b) A' hasonlítási eszmét kifejez nevek, mely-

lyeket mint-tc\ is lehet használni, p. o. társaimnak

vesztét hir- l viszi Volga' vizéhez. (Vörösmarty) ;

por-ál adta be az orvosságot ; liszt-nl adta meg

a gabonát ; szem-úl szárított borsó; j)alást-úl

öltötte dolmányát. Iliyenkor e' rag helyett: gya-

nánt , kép , képeíi , képében, ként , fejében, nevében,

nevében, helyett, és nek, nak is állhat, p. o. esz-

köz-ti l y vagy eszi öz gy anánt , vagy eszköz-k éjj,

eszköz-k ép e n , eszköz k ép ében , eszköz-k ént

,

eszköz' féjében y eszköz nevében, eszköz h e-

lyetty eszköz-n e k használta ; jutalom-ú l , juta-
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lom gy anánt , Jutalom-k ép , jutalom-k épen

,

jutalom-hétét ,
jutalom^ fejében, jutalom,' tie-

V ébe tt y jutalom helyett , jutalom-n a k kapta

;

pén%-iil jadta a' gabonát , azaz : i)én% helyett

,

vagy pénz gyanánt.
Ide tartoznak a' következd kifejezések is : or-

Wl^é^-úl t váras-nl , magyarok-úl, erdélyiek-ú l, sze-

gény emberek-li iiiellyek szinte: mint, minta*

féle^ ^agy más módjelentdkkel is felválthatok,

így : ország-o s aíi, mint váras , miíit a' féle
szegény emberek, p. o. O Felségétiek y ország-tél,

gyulésütikbeti mieg is köszöntük (Korponai ország-

gylés); bizotiyságot teszünk egész váras-úl ; mi
szegény emberek-úl csak kenyérrel '« tízzel élünk.

Továbbá ezek is: eb-úl , kutyá-tíl, jmr-úl

,

ember-úl , mellyeket mmí-tel hasonlókép fellehet

váltani, p. o. eb-itljárt : azaz: mint az eh ; em-

ber- l viselte magát , azaz : mi tit ember.

c) A' nyelveket jelent melléknevek , ezen

kérdésre: hogyan? p. o. magyar-iíl beszél; német-

ül tud; angol-til ért ; görög-úl tanúi.

2) Mint képz ragasztatik az w/, úl többnyire

minden melléknévhez, melly esetben néha ati^ en

raggal is fel lehet váltani, p. o.józan-tíl , gonosz-iil,

ravasz-úl, vagy józan-a n , gonosz-a n, ravasz-a n.

\zatlan, étlen, talán, telén vég mellékneveknél

gyakran el is hagyatik
, p. o. sok vidéken a háza-

hat vakolatlati hagyják; rétidül et le ti állott;

hirtelen elmetit ; váratlan érkezett.
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3) Ou képzd helyett áll ebben: arcz-úl, p.o.

arczú-l csapta , arczú-lfú a szél, azaz : arcz-on-

4) Sajátságos kifejezésül használtatik ebben:

ap-úlf any-úl testvér , p. a. a görögöhiél nem volt

tilos nszni ap-ú l fivérehkel.

121. §.

10. BEHATÓ: BA, BE.

1) A* ba , be rag valaminek beljébe hatást,

vagy helybe, állapotba indulást jelent, 's e' kérdé-

sekre: hová? Jiibe? mibe? felel meg. Vonzatik pe-

dig a' következ igéktl , mellyek

a) Mozgást jelentenek, mint: megyén ^ siet,

röpül, vágtat, p. o a' váras-ba megyek , ma-

lom-b a sietek , lelhem-be szállok

b) Be igekötvel vannak kapcsolva
, p. o. a'

törökök gyakra?i b e-iitöttek hazánk-b a ; b e-zárta

a szobá-b a.

c) Avatkozást , valamibe kezdést jelentenek,

millyenek: keveredik , bonyolódik , kap, fogy kezd,

avatkozik, p. o. tolvajság-b a k ere redet t ; min-

den-be avatkozik ; sok dolog-ba kezd; sok

baj-b a bonyolódott.

d) Állapotot jelentenek, mint: merúl, esik,

p. o, bú-b a meríti ; nyavalyá-b a es ik.

2) Ba, be ragot kivannak ezen igék is: vág,

üt, csap i kap, p. o. orr-ba ütötte; hát-ba
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vágta; nagyfába vágta fejszéjét; haj-b a ha-

pott ; szeget ütött fejé-b e. •.
"^ ^

^

Valamint ezek is: öltözik, öltözködik, p. o.

gyász-b a öltözött ; feketé-be ölt özködött-

3) Ba , be raggal kívánják továbbá:

a) A' kertil és telik igék az árt, becsut, mun-

kát és fáradságot jelent neveket, p. o. pénz-be és

sok fáradság-b a keríti t ; sok idó- be t elt. Ide

tartoznak az illy szólások is: semmi-be hajtja

y

vsLgy veszi.

b) A' szeret és ezzel rokon értelm igék és

melléknevek, a' szeretett tárgyat, p. o. Virgilius

olvasásá-b a szeretett; könyvé-b e szerelmes;
játék-b a b ó dilit ; táncz-b a bolondult.

4) Ezen rag mellett nyomosítás végett gyak-

ran még a' bele is kitétetik, p. o. nagyon bele-

bszült a háború-b a ; bel e-szeretett könyvei-b e

;

egészen b e l e-boloudtílt a"" szke hajfürtök-b e; b e le-

vágott a más' beszédé-b e.

5) Ezen kifejezés: fejé-be tette, szemé-be

vágta a' kalapot , e' helyett áll : fejé-re tette,

szemé-re vágta.

122. §.

11. MARASZTALÓ: BAN, BEN.

A' marasztaló ban> ben rag, helyre nézve e'

kérdésre: hol? idóre nézve erre: mikori tárgyra

nézve pedig ezekre : kiben ? miben ? szokott hasz-

náltatni. Különösen
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1) Vonzzák azon igék, mellyek

a) Helyben maradást , tartózkodást , muta-

tást, szorgalmat, munkát, foglalatoskodást, bóvel-

kedést vagy ezekkel ellenkezt jelentenek
, p. o.

vár-ban lakik; a tudományoTi-b a u fáradni
szép ; a'jó-b an m egfo gyat hozni rút dolog.

b) Hitet, bizodalmat, gyönyörködést, serény-

kedést, kevélykedést jelentenek
, p. o. ki mi-ben

bizi kf attól hízik ; hiszen isten-b e n ; erejé-b en

bizakodik; öltözeté-ben kevélykedik.— így
az ellenkezt jelentk , mint : kételkedik , bizatlan-

kodik stb
; p. o. kételkedem, bizatlankódom

benn e.

Ide tartoznak az illy szólások is: nincs kétség

benn e ; nincs tagadás benne; Tamás vagyok

benne.

2) A' hasonlító igék azon névhez , mellyre

nézve a' tárgyak összehasonlíttatnak, ban, ben ragot

kivannak, p o. egyik ember ész-benfelülmúlja

a másikat ; melly esetben a' ban, ben rag vei és

ra raggal is felváltható
, p. o. ész-s zel , vagy

ész-r e.

3) Az áll ige szinte óaw, ben ragos nevet kivan,

p. o. bóré'ben f tiszté-be n, kötelességé-ben áll.

4) Illy ragu mellékneveket vonzanak a' kö-

vetkez melléknevek is: jártas, keltés, biztos,

ügyes ^ tudós, bnös , ártatlan, részes , gyanús, tu-

datlan , járatlwi , állhatatos , állhatatlan, lassú,

tehetetlen , telhetetlen , rendetlen stb
, p. o. ^i mi-
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hen htinös ab-ban gy anús ; sok nyelv-ben

jártas; állh at atlan feltételei-b en. ,:,^\

5) Ban, ben ragot vesznek fel:

a) Az idt jelent nevek e' kérdésre: mikor?

p. o. egyszer esik esztendó-b e /i ; minden órá-ban;

minden id-b e n ; tél-b e n ; nyár-b an ; dél-b e n ;

hajnal-b a n.

b) A' jelen idej igenevek, mint: men , jöv,

induló f bujdosó , midn idt vagy állapotot jelen-

tenek
, p. o. oda men-b e n j visszajöv-b e n be-

szállott hozzám ; induló-b a u vau ; pusztuló-b a n

találtam a házat.

c) Némelly, idt vagy állapotot jelent, határ-

zk és nevek, mint: hajdauá-bau . minapá-ban>

hirteleué-b e n , ellené-b en y irányá-b an y közelé-

be 7i, izi-b e n, p. o. íiem úgy volt ez hajdaná-ban;

a nagy nyárfák^ irányá-b a n ; eredj izi-b e n.

d) A' személyragozott részesülk, ha a' mon-

datból a' fwzdo/i, wi^or kihagyatik, p.o.sietté-ben

megbotlott ; messzejártam-b a n kifáradtam. A'jöt-

té-ben, menté-ben helyett inkább sl jövet , menet

szokott használtatni, mi sl régies jövett-, menett-

bl látszik fenmaradottnak.

6) Használtatik e* rag sokszor:

a) Között és ^öiso/ névut , ágy 60/, éo/*rag

helyett
, p. o. a' gombák-b a n , vagy gombák k ö-

zött, vagy gombák közöl , több «' mérges mint

djó ; a juhok-ban sokat megölt a' farkas , dzazt

juhok közól ; kényér-b e n sem eszik eleget , azaz

:

kenyér-ból.
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b) Miatt és ért helyett, p. o. bújá-bau meg-

halt , azaz: búja miatt; keserúségé-b e ii kato-

nának állott; a' haza' érdeké-ben sokat fárado-

zott , azaz: érdeke-ért.

123. §.

12. KIHATÓ: BÓL, BÓL.

Al' bél rag rokon jelentés levén a'ro/ és tói

ragokkal, a' mennyiben mind hárman: eredést,

származást fejeznek ki, megkülönböztetésük már

itt eleve szükséges; mi legkönnyebben úgy látszik

elérhetnek , ha eredetök vizsgáltatik. E' szerint

a* tói ebbl eredvén: tó-ól, &* ból ebbl: be-ól, 's

a'ro/ ebbl: ra-ól, vezéreszmékl a'ío, be, és ra

maradnak. Az eredet és származás tehát vagy a'

ifo-tl, vagy SL bel-tól, vagy a*felület-tá\ méretik;

következéskép a' származási vagy eredési összefüg-

gést, a' tárgyak között, legersebben fejezi ki a'

ból, gyöngébben a tói, leggyöngébben a'ro/, p. o.

házá-b ó l távozik , házá-t ó l távozik , házá-r ó l le-

esik ; mi a' ragoknak átvitt értelmére is alkalmaz-

ható
, p. o. az orvos-b ó l sirásó lett ; magam-t ó l

tudom; a' régiek-ról szólok. — A' óo7-nek rende-

sen ki, a' /o/-nek el, aVo/-nak pedig le felel meg,

p. o. ki-estem Jogom-b ól, e l-estem jogom-tói; le-

mondtam jogom-r ó l

1) Ból , ból ragot vonzanak az igék:

a) Mellyek belsbl kihatást, eredést, szár-

mazást jelentenek
, p. o. nemes rér-ból eredt ; ki-
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ro hant a vár-b ól; nem minden hot-b ól v élik

borotva. ^>

b) Mellyek szeretetet, kedvelést, utalást, gy-
lülést , bánatot , sajnálatot jelentenek, p. o. szívem-

bl s ajnálom , lelkem-bl szeretem .^ Syom-

rom-ból útálom.

c) Az áll ige, p. o. a% ember test-bi és lélek-

be l áll.

2) Ból, bi ragot vesznek fel

:

a) Az anyag, mellybol valami készült, p. o-

fá-ból csinált vas karika; réz-bi öntött szobor.

b) A' hely, honnan valami kiindul, kimozdít-

tatik , vagy ered
, p. o. éjfélkor mentüfik ki a\ vá-

ras-ból ; eleink Azsiá-b ól szakadtak ; kivetették

a ház-b ó l.

c) Az állapot, mellybol másba átmenetel tör-

ténik
, p. o. az orvos-ból sírásó lett; diák-ból

katonává lett.

d) Az okot ad nevek, p. o. fösvénység-bi

böjtöl; tisztelet-bi hallgatja el tieheztélését. Ily-

lyenkor e' rag többnyire miatt-a.\ is felváltható
, p.

o. tisztelet miatt.

e) Parancsot, rendelést, meghagyást jelent

nevek, p.o. Isteti parancsá-ból tartozunk szeretni

felebarátunkat ; az ország rendelésé-bl tarto-

zufik adózfii. IWyenkov ?i szerint is állhat helyette,

vagy -fiái fogva , p. o. isten parancsa szerint,
isten parancsá-n á l fo gva.

f) Middn valahonnan egy rész elvétetik,



314 III. RÍ;SZ. MONDATTAN.

azon tárgy' neve, mellyb(Sl a'rdsz elvétetett, p. o.

a kemjér-b 61 levágott egy karajt,

3) Fel lehet cserélni e' ragot a' közöl névha-

tárzcíval következ mondatokban: sok-b ól válasz-

tott ; a ménes-bol kifogott négy lovat.

124. §.

13. KÖZELÍT: HEZ, HOZ, HÜZ.

A* hez, hoz, höz rag valamelly tárgy felé moz-

dulást, hajlást jelentvén , vonzatik

1) Következ igéktol:

a) Mellyek közelítést, ragaszkodást, vonzal-

mat, hajlandóságot, kapcsolást, kötést, köttetést,

szítást, simulást jelentenek, p. o. elvei-hez szoro-

san ragaszkodik ; közelit a! váras-ho z ; fá-
hoz köti lovát; kiki maga fazeká-hoz szít;

anyjá-h oz simul a' csecsem.

b) Mellyek tudást , értést, sejtést, kezdést,

fogást, látást, nyúlást jelentenek, p. o. tud hoz-

zá, mint hajdú a harangöntés-h ez ; dolgá-h

a

z

lát ; pénzé-h ez ny úl.

c) Mellyek szokást, törddést jelentenek, p. o.

zaj-h oz szokott ; munká-h oz tördött.
d) Mellyek hasonlítást, rokonságot, illést,

illesztést , mérést, szabást, alkalmazást jelentenek,

j). 0. haso ulit , mint tojás a* tojás-hoz; testé-

hez szabták a' ruhát ; törvény-h ez alkal-

mazza magát.
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2) Következd melléknevektói: kegyes, nyájas,

kemény y szigorú, igaz, hamis , hív, hívtelen , szí-

ves , szívteleti, kegyetlen , rósz, jó, illó, illeud

,

hasonló , hajlandó , fogható , rokon , atyaji, közel,

p. o. a' jók-hoz kegyes, a' gonoszok-koz szi-

gorú. Hlyemkor e' ragot aziránt névutóval is fel

lehet váltani
, p. o. a' jók iránt kegyes, a ro-

szak ir ánt szigor ú.

3) Hez, hoz ragot kivan a képest névutó is,

\). 0. a-hoz képest , mi-hez képest.

4) Nyomosítás végett a hez, hoz ragos nevek

mellett néha sl hozzá is kitétetik, p. o. hozzá fo-

gott a' munká-h oz , hozzá nyúlt a' pénz-h e z.

125. §.

, 14. HATÁRVETÓ : IG.

1) Az ig rag térben és idben jeleli ki a' határt,

ezért a'czélt, véget, messzeséget, terjedést, med-

digtartást jelent igéktói vonzatik, p.o.adiófa-ig

övé ; a porosz háború hét év-ig tartott. Ha pedig

a' hely vagy idó' mértékének kezdete is kitétetik:

a' kezdetet jelent névhez tói ragasztatík, p.o.tetó-

tó l íalp-ig derék ember ; Duná-tól Tiszá-ig meg

nem áll.

2) Ezen szóktól: soká-ig , nap-ig, mind-ig

az ig rag el is maradhat, p. o. három, nap tartóz-

kodott nálam ; soká nyugszik; mitid vártalak.

3) Nyomosítás végett lan , len képzvel is
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megtoldatik
, p. o. holtom-ig-lan híved maradok

;

nielly esetben «' la/i , len képz a' régiek' példái

szerint befoglallag jeleli a határt, p. o. mind po-

hol-ig-lan lealáztatol {Mmic\\fim Codex) , azaz:

egészen le a pokolba. így ez: egy-ig-len elvesztek

e harczhatij azt jelenti, hogy egy sem maradt élve,

holott cz: egy-ig levágták, azt teszi, hogy még
egy megmaradt. A' Bécsi Codexbcn megtoldva is

fordul eld ekképen : hete-ig-l ente.

126. §.

15. ÁLLAPÍTÓ: EN, ON, ÖN, N.

1) Illy ragu neveket vonzanak magok mellé:

a) Az igék, midn valamelly tér vagy hely

feletti megállapodást, mozgást, cselekvést, szen-

vedést , vagy állapotot jelentenek , 's e' kérdésre :

Ao/.^ felelnek meg; p. o. a gólyaháztet-n rak fész-

ket ; fzfán nem terem alma; a tanyá-n van;

idegefi ország-o n jár.

b) Következ igék : él, táplálj tart, hízik,

hizlal, telel, teleltet ; p. o. kenyer-e n él, szalmá-n

telel, makk-on hízik,

c) Ezek: gondolkodik, tanácskozik , okosko-

dik
, p. o. az ország dolgai-n tanácskoznak

;

házam épitésé-n gondolkodom, ; hasztalansá-

gok-on oko sk ódnak. Fezekben az o/* ragot ró/-

lal is fel lehet váltani.
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d) Ezek: függ, lg, csügg, áll, van, p. o.

fal-o n fiigg ,' nyakam-o n csügg ; rés-e n van

füle; a%-on vagyok; ajtó-n áll.

e) Ezen névutók: át, által , keresztül, p. o.

á t'úszott a Tiszá-n ; keresztü l-ltt az ablak-o n.

2) On , en, ön , n ragot vesznek fel

:

a) Az okot jelent nevek, következ igék

mellett : tndik , búsul, töprenkedik, bosszankodik^

siránkozik, sír , kesereg, álmélkodik, iszonyodik

,

bámul, bámészkodik, nevet, mosolyg , mosolyodik,

I
összevesz, veszekedik, vitáz stb; p. o. apja halálá-n

ke ser e g ; össze veszt ek a koncz-o n. Itt az

on ragot felett névutóval is többnyire fel lehet

cserélni.

b) Az eszköz , melly által valami fogva vagy

kötve tartatik, p. q. fék-e n tartja lovát ; kötel-en

vezetik az ökröt.

c) Az érintés' helye, p. o. orr-on ütötte ; pof

-

o n vágta ; nyakunk-o n a török ; hátunk- o n az

ellenség.

d) Az idónevek ezen kérdésre: mikor? p. o.

tél-e n , nyár-o n , hétf6-n , kedd-e n ,jöv hé-t en

,

(lásd : vei). S^ nap és kor nevek e' ragot rendszerint

elhagyják
, p. o. vasárnap , holnap, minap, akkor,

mikor , semmikor
.,
jókor.

e) Az árnevek, p. o pénz-e n vette ; gaboná-u

cserélte ; ingy-e u adta.

3) E' névutók : kivül, belül , alul, felül, innen,

túl, a' nevet, mellyhez tartoznak, szinte ezen rag-

gal kivánják, p. o. ház-on kivül; Tiszá-n innen.
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Duná-n túl. A' hivül mellett e' rag néha el is Iia-

gyatik, p. o. kétség kívül; a' nagy világon e

kiv ül nincsen számodra hely (Vörösmarty).

4) Használtalik e* rag néha

a) Nál , nél értelemben, e' kifejezésekben:

nyak-oti kajjta', nstök-Ö9i ragadta \ szavá-ti fogják

a harist ; lopás-on kapták \ tolvajság-on érték',

ritorla-szárnyak-o n a sajka elröpült(Yi)Ti}smiirty).

b) Ül módmutat lielyett, p. o. rósz tiév-en

vette f azaz : rósz név-ü l.

5) Midn a' vonzott ofi ragos név ki nem té-

tetik, a' rajta határz liasználtatik
; p. o. rajta

vesztett ; mi nyomatosság végett gyakran az on

ragos név mellett is megtartatik, p. o. rajta kap-

ták o' csalás-oft.

127. §.

16, FELHATÓ VAGY IRÁNYZÓ : UA, RE.

AVa, re rag, eredeti értelménél fogva a' tár-

gyaknak, mellyek' neveihez járiil, felíiletét, felszi-

nét, tetejét jeleli ki alapiíl, hová valami helyhez-

tetni , mozdulni , vagy irányoztatni gondoltatik

;

ezért

1) Felveszik a' fel- vagy leereszkedést, má-

szást, kapaszkodást, röpülést, hatást jelent igék

melletti tárgynevek , mellyek ezen törekvés' álla-

podási pontját meghatározzák, p. o. fá-r a száll

a madár ; homok-ra építi házát; ág-ra ka-

paszkodik; föld-r c es i k.
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2) Vonzatik következ igéktói , mellyek

a) Irigykedést, bosszankodást, haragot, agyar-

kodást jelentenek, p. o. haragszik szomszédjá-

ra; agy arkodik az egész váras-r a ; ir ig y-

kedtk a' holdogabbak-r a ; ti éheztél harátai-r a.

Ezen esetben ellen névutöval is fel lehet cserélni

,

p, h. mit agyarkodol ellettem?

b) Hatást, parancsolást jelentenek, p. o. szivé-r e

szóltam; lelhé-r e köt öttem; szolgám-r a pa-

rancsolt am.
c) Becsülést, Ítélést, kárhoztatást jelentenek,

p. o. halál-r a it élté k; jiohol-r a k ár hozt atja;

kevés-r e becs ül i; a jó hazafi több-r e néz i hona

boldogságát életénél.

d) Kérést, esküvést, fogadást, sürgetést, fel-

szólítást , kényszerítést jelentenek
, p. o. isten ne-

vé-r e kérlek ; menny-r e föld-r e esküdött

;

becsületem-r e fogadom.
e) Tanítást, oktatást, intést, biztatást, veze-

tést, csábítást jelentenek, p. o. a' jó apa, jó-ra

tanítja gyermekeit ; ki igazságot motid
, jó-ra

int ; szorgalom-r a b izt atja tanítvámjit ; rosz-

ra csábitj a földiéit.

f) Figyehnezést, vigyázást, nézést, tekintést,

törekvést, iparkodást , ügyek vést, szánást, elszá-

nást , ajánlást jelentenek, p. o. figyelmez és

h aj t a szó-r a ; hallgat a' beszéd-r e; vigy áz
beesülété-r e ; nagy-r a t ör ekszik ; rá szánt a
magát.
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g) Fordulást, változást jelentenek, \).o.fo-ra

for dúlt dolga ; halál-r a vált.

3) A^ feledhezili , emiéhezik y bámul, gondol

igék is vonzanak néha ra, re ragot , melly esetben

e* raggal tárgynál megállapodást akarunk kifejezni,

p. o. emléhezzünh seinh-re ; ráfeledke-
zett y azaz : rábámult , vagy rácsodált.

4) Az egésznek felosztását, oszlását, eldara-

bolását jeleld igék mellett a' részek veszik fel a'

ra, re ragot, p. o. Magyarország négy herület-re

oszlih; a nemzet pártoh-r a szahadt.

5) Vonzatik továbbá e' melléknevektl : al-

halmas y hépes , hész, hajlandó y hello , való, hépte-

len , alhalmatlan stb
; p. o. hi mi-r e hajlandó

,

ar-ra alkalmas is szokott lenni; jó-r a valóy
semmire kell.

6) Vonzatik dü nézve, nézvést határzóktl is,

'^.o.mi-re nézve, ar-ra nézv est.

1) Használtatik:

a) Art, ido- és távulsági határt megállapító

értelemben, p. o. tiz forint-ra tartja párját ju-

hainak ; eltávozott egy hét-re, örök idó-re; Pest

Budához 300 ölnyi-re van; induló-ra dobolnak;

estvé-r e harangoznak.

b) ^052 és be értelemben , következd kifeje-

zésekben: kút-r a megyén víz-ért; erdó-re indult

fa-ért ; viz-re hajtja marháit.

c) Felé helyett, p. o.jobb-ra, bal-ra, eló-re,

hát-ra, csá-ra, hajsz-ra, tóled-re, hozzád-ra,
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melly két utóbbinál a' ra , re rag el is hagyatík

,

így: tled, hozzád.

d) JF/Ze/i értelemben, p. o. Hmlyady a török-re

ment ; Szigetvárét megszállá , a jó vitéz ur-r a ,

Zrínyi Mililós-r a (Petho Gergely Krn). Ide szá-

mítandók az illyenekis: tiyulak-r a vadász ; fog-

fájás-ra olvas.

e) Szerint értelemben
, p. o. hényé-re éli vilá-

gát ; paraszt mód-ra bánt vele.

f) Az ige' határtalan módja' kikerülésére, p.o.

jószágai megszemlélésé-r e mentj e' helyett : jószá-

gait megszemlélni.

8) Feljegyzendók itt e' sajátságos szólások is:

apjá-ra ütött ; bokor-ra köti; csomó-ra fzi;
vas-r a veri; csomó-r a fojtja a zsákot ; magá-ra

érti a példázgatást ; eszé-r e tért.

9) Nyomosítás végett a* ra , re rag mellett

gyakran aVeá, rá is kitétetik, p. o. r eá-hágott

a' lábá-r a ; r á-állott a' gonoszok' tanácsá-r a.

128. §.

17. LEHATÓ VAGY VISSZAIRÁNYZÓ : RÓL , RÓL.

A' ról , ról rag valaminek felületérl el- Vagy

levételt, szakadást, Ichatást jelent , 's a' helyet

ezen kérdésekre határozza meg: honnan? mirl?

p. o. aház-ról leesett ; a'hegy-rl leszaladt.

1) Vonzatik az igéktói, mellyek jelentenek:

a) Elfeledést, aggódást, gondoskodást, kétel-

a' m. nyelv' rendszere. 21
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kedést , p. o. ajótéteméut/ek-r ól elfeledkezni
nem il lik ; kiki gondoskodjék magá-r ól ; a

józan ész nem két kedik isten lété-r 6 1.

b) Gondolkodást, emlékezést, p. o. emlé-

ke zzü tik régiek-r 6 1 , Scythiából kijött-ek-r 6 1.

c) Meggyzdést, p.o. meg vagyok gyózód-
V e jószivséged-r 61.

d) Tudakozódást, tudósítást, lemondást, p. o.

nagy ember aprólék dolgok-ról nem tudako-
zódik.

e) Dicsérést, magasztalást , híresztelést, ne-

vezést, hívást, p. o. Budát dicsérik szép kilátá-

sá-ról; a Hegyalja világszerte el van hir ész-

téi ve jó borá-ról. Ide tartoznak az ezekkel ro-

kon értelm melléknevek is, millyenek: híres,

nevezetes, p. o. Balaton neve ze tes fogas hala-

ról; Erdély széj) lovai~ról híres.

2) A'/6 határzóval összekapcsolt igék is e' ra-

got vonzzák, p. o. leszállították a'polcz-ról; —
hol azonban ^ le néha alattomban értetik, p. o. o^.

ról szakadt ember.

3) Használtatik:

a) jFe/o/ helyett is, i^. o. azt hallottam azöcsém-

rl, hogy katonának állott.

b) J?o/' értelmében, p. o. falu-r ól jött ; erd-

rl hord fát , Duná-r ó l vizet.
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129. §.

18. TÁVOLÍTÓ: TÓL, TÖL.

A' tói 3 tói rag a' nevet , mellyhez kapcsolta-

tik , az eredés tövévé , vagy a* megindulás', eltá-

vozás' pontjává , határvonallá teszi, honnan va-

laminek eredése, távozása, vagy táviiUéte mére-

tik, p. o. mindnyájan Adám-tól eredünk; Buda
Pest-t ó 1 300 ölnyire van. Illy értelemben határozza

meg mindazon nevek' jelentését is, mellyektl va-

lami szelleminek, jnak, vagy rosznak eredése

származtatik, p. o. isten-ti jót várunk; sokan

félnek a halál-t ó l.

1) Vonzzák az igék, mellyek

a) Eredést, származást, kezdetet, okozatot,

függést jelentenek, p. o. ez a' ló telivér-t ól szár.
mázott ; a romaiak Roma' alkotásá-t ól kez-

dették torténétÍrásukat ; reggel-t ól számítva;
ez csak at-t ól van (az okozza) ; ?tem függök
senki-t ól.

b) Távozást, távulságot, elmaradást jelente-

nek, p.o. a' hajó tova haladt a part-tói; alma
nem messze esik fájá-tól; hátra mar adt tár-

sai-t ó h

c) Várást, reményt, óhajtást, kivánatot, aka-

rást, kérést, követelést jelentenek
, p. o. korunk-

tól sokat várunk ; ez ember-t ó l ennyit nem re-

menyit em; azúr-tói óhajtok , kivánok,
21*
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akarok hallani valamit ; a hitelez 6 k ér í , k ö-

r et eli adósá-t ó
l pe'/ize't.

d) Ovakodást, eltiltást, elzárást, elrekesztcst,

tartózkodást, idegenkedést, undorodást, félelmet,

ijedést, irtózást jelentenek, p. o. ódd magad a

rosz-tól; t art ózko djál a játék-t ól ; elide-

genedett régi harátjá-t ól ; undorodik az

étel-t 61 ; nem fél a' kisértet-tol ; meg nem- ijed

maga árnyéká-t ól ; irtózik »' béká-t ó l.

e) Különbözést, elválást, elszakadást, elfaj-

zást jelentenek
, p. Q.fia különbözik az apjá-

tól; elvált hitvesé-ti; elszakadt hofiá-t ól;

e Ifajz ott a többi-t 61 ; elütött amat-t ó l.

f) Megszabadulást , menekvést , tisztulást je-

lentenek, p. o. megszabadult a' baj'-t ól ; m eg-

menekedett a' halál-t ól ; meg t is ztúlt a' le-

veg a' köd-t l.

g) Elvevést, elragadást, elrablást, megfosz-

tást jelentenek, p. o. elv ettük isten-t l az ál-

dást ; e Ifo glalta szomszédjá-t ó l a'földet ; e l-

ragadta a ház-tói a' leányt ; elrabolta az

útas-t ó l a'pénzt ; megfo s zt ott a vagyoná-t ó l.

h) Tudást, értést, hallást jelentenek, p. o.

magam-t ól tudó m; apám-t ól érte m, barátom-

f ól hallom.

2) Vonzatik a' szenved igéktói is, p. o. isten-

tl teremtettünk; anyá-t ól születtünk.

3) Vonzatik e' melléknevektl is: üres, tiszta,

ment, független, p. o. munká-tól üres id ; hün-
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tói tiszta , adósságá-t ól ment ; mindeu-t ól

független ember.

A'fogra névutó az iddneveket szinte íól, tói

raggal vonzza, p. o. rég-tói fogva; má-tól

fogva; — melly esetben az of«-val is fel lehet

cserélni, de ekkor a' tói, tói rag a névtji elma-

rad, p. o. esztendó óta; tegnap óta.

5) Használtatik sCtól , tói

a) Miatt helyett, p. o. nem lát a'füst-tói

;

elkábult a' góz-tól. Ez esetben mindazon nevek

mellett is állhat, mellyek a' mmíí-ot megszenvedik,

p. o.' nedves a harmat-tói; büdös a kevélység-tói;

részeg a' bor-t ól.

b) Által helyett, p. o. magá-tól értódik.

130. §.
'^' d.|f;iíní-'.í

19. VESZTEGL: NÁL, NÉL.

A' nálf wc7 valaraelly tárgy mellett vagy annak

közelében létezést , nyugvást , veszteglést , vagy

mködést fejez ki, miért is

1) Vonzatik azon igéktl, mellyek tartózko-

dást, lakást, miilatást jelentenek, p. o. házam-ttál

tartózkodik; a' gyermekek szüléik-n él lak-

nak.

2) A'fogy kap, ragad \^ék mellett az érin-

tett tárgy, nál , we7 ragot vészen fel, p. o. hajá-

nálfogta; szarvá-nál ragadta (lásd az én, on

ragot). Ide tartoznak c' példák is: mi-nélfogva,
an-nálfogva.
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3) A' hasonlitás' középfoka szinte ttály nel ra-

got vonz, p. o. nmcs szebb virág a rózsánál;

szebb-nél szebb. Ide tartoznak a' hasonlítást kije.

lentd határzúk is, mint: inkább , kevesbbé, 's az

illyenek : ersebben, jobba?i stb
; p. o. mi-nél in-

kább szalad , afi-fi ál hátrább marad.

4) Yalamelly foglalkozás mellett töltött id is

7iál , nél raggal fejeztetik ki, p. o. sírt a temetés-

nél ; jól lakott az ebéd-nél ; elaludt az irás-nál_

5) A' bolti , fogadói és ezekhez hasonló czím-

neveknéi is nál, nél használtatik , p. o. a Szervas-

nál; az arany biká-?iál. Hibásak az illy felirások.

Vendégfogadó a' Nádor-h o z.

6) Felcseréltetik

a) A! mellett, között és közben névutókkal is,

leginkább a' hely- és tér-neveknél, p. o. a' vívás-

nál megsebesedett , vagy vívás köz be ti; a' ma-

gyarok-n á l vagy magyarok között , más a szo-

kás ; Mohács-nál \agy Mohács mellett y nagy

ütközet történt.

7) Némelly vidékeken a' hasonlításokban a'

tói, /o/-lei, hibásan p. o. s%e66 tlem, nagyobb

tlem, eheXyett: szebb nálam, nagyobb nálam.

8) Használtatik némelly vidékeken héz, hoz

helyett szinte hibásan, p. o. gyere ?iálam ; nála

ment , e' helyett : jere hozzám , hozzá ment.

9) A' ?iála midón hasonlíttatik, nál raggal,

vagy a' nélkül is használtatik
, p. o. nálam , vagy

nálam-n á l ersehb.
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131. §.

20. HASONLÍTÓ: KÉPEN, KÉP, KÉNT.

A' hasonlító képen, kép, ként rokon értelmek

SL gymiánt, szerint, módo?t ésmmt szókkal, 's ezek-

kel gyakran fel is cseréltetnek, p. o. Pál apostol-

ként mindent megkisértsetek ; magam-ké?it 6 is

gyarló ember ; segéljünk a dolgon azon-k ép. Innen

származtak a' semmikép , akkép , valamikép , Hlye-

ténkép stb.

132. §.

21. TÖMEGESÍTÖ: ASTÜL , ESTÜL, ÓSTUL, ÖSTÜL.

Az astul, estül, estül, óstul, östülkéjpzó tümegesi-

tés\ összefoglalás' értelmét adja a' nevekhez , 's

többnyire az együtt szóval oldathatik fel, p. o. leik-

és t ül , test-é stül
, feleség'é stül, gyermek-é s-

tl y egész falustul oda vagyunk ; sereg-estül

elveszett , azaz : seregével együtt.

133. §.

22. OSZTÓ : ANKÉNT, ENKÉNT, ÓNKÉNT, ÖNKÉNT.

E' képzó valaminek részekre osztását jelenti,

és kapcsoltathatik

a) Minden tószámnévhez, p. o. egy-enként

,

kett-ón ké nt y öt-ö n k én t , száz-a n k én t.
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b) A' pénz* nemeit, valamint akármeily idt

,

nemet, fajt, 's egeszet jelent nevekhez, valahány-

szor ezekben a' felosztási eszme forog fenn; miért

is illy képzdjü neveket vonzanak mindazon igék>

mellyekkel részes ürcgbedést vagy kisebbedést»

emelkedést vagy csökkenést fejezünk ki, ip. o. rész-

enként , darab-o uJiént^ forint-o n k ént , fok-
o n ként , év-e nként , kor-o n k é n t, apró-n k é n

t

emelkedett f vagy szállott.

134. §.

23. IDÖRAG: KOR.

Ezen rag mindenféle idt, napot, ünnepet je-

lent nevekkel csatlakozhatik e' kérdésre: mikor?

p. o. tavasz-k o r , mult-k o r
,
jó-k o r , aratás-k o r.

Ha az illy idt jelent nevek egy napi tárgy-

ról szölanak : a' kor helyett napján— , ha pedig

több napi tárgyat jelentenek: idején vagy idejében

szókkal is lehet élni, p. o. Gergehj-kor, vagy Ger-

gely napján; aratás-kor^ vagy aratás' idejé-

ben, vagy idején.

Jegyzet' A' következ névragok ; nek , ért , vei, hoz,

ról, ra, ti, nál, midn maga a' név kitéve nincs, sze-

mélyragozva is használtatnak, p. o. nek-em, nek- ed, nek-i;

ért-e m, ért'-pff, eW-e slb. A' Aó7 helyett &«/(i7 van szokásban.
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A ,\.\' 135. §.

24. HELYNÉV-RAGOK.

A' várak*, varasok'^ faluk' és puszták' neveihez

a* hová? honnan? és hol} kérdésekre járuló ra-

gokra nézve a' nyelvszokás ingadozó ; mit e' tekin-

tetben határozni lehet , következ'

:

1) Azon helyneveknél, mellyekhez a' hol?

kérdésre 072 , én, ön, n állapító rag függesztetik

>

dL hová? kérdésre általában ra , re— , 2^ honnan?

kérdésre pedig ról , ro/ használtatik , p. o. Budá-n,

tehát Budá-r a , Budá-r ól; Pest-é ti , tehát Pest-

re, Pest-rl. \M\ivA

2) Azon helyneveknél pedig, mellyeknél a'

hol? kérdésre ban, ben felel meg, d^hová? kérdés

ba , be—, ^ honnan? bi, 60/ ragot kivan, p. o.

Pozson-ba?i, tehéx Pozson-b a , Pozsofi-ból.

3) Szokásban van némelly helyneveknél , a

hol? kérdésre on, vagy ban rag helyett att , ett

,

ott , ött, t képzvel is felelni, p. o. Fejérvár-on

,

vagy Fejérvár-ott ; Gyór-ben , vagy Gyr-öt t.

Az illyéneknél a,' hova? kérdésre ra , re, ba, be

helyett vá , vé raggal is felelhetünk
, p. 0. Fejér-

vár-r á , Gyor-r é.

Az itt eladott 1. és 2. szabályokra nézve pe-

dig következk figyelembe veendk:

1) On 3 én, ön, n, teiiit ra , reésról,rol
ragokat vesznek fel
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a) A' magánhangzón végzd helynevek több-

nyire , de az i végzetüek kétesek.

b) A'é, ez, cs, d,f,g,gy,jy k, l, ly , p,
r, s , sz, t , ty , z és zs végzetüek, p. o. Vereb-ett,

Vereb-re, Vereb-ról; Horpács-o ti , Hor2)ác8-r a,

Horpács-ról. Kivétetnek: Zágráb, Gyr^Sátor-
alja-Ujhely , Érsekújvár , Eger , Modor , Nagy-

szombat , Rimaszombat.

2) Bau, ben, tehát ba, be és ból, bi ragokat

kivannak

:

a) A' világrészek', birodalmak', országok', tar-

tományok', vármegyék', szigetek', vidékek', er-

ddk', ligetek' nevei
, p. o. Afriká-ból Azsiá-ba

költözött, 's Indiá-bau telepedett meg.

b) A' külföldi várasok' nevei , akármilly vég-

zetüek legyenek, p. o. Bécs, Ltncz, Prága, Dresda.

c) Az «í végzetüek
, p. o, Veszprém .^ Komá-

rom, Bajom.

d) Az n és ny végzetüek
, p. o. Surány , Pár-

káti/y.

136. §.

NÉVUTÓK' VONZATA.

A' névutók kétfélék

:

- ^vt ;

A) Helyhatárzók e' kérdésre:

Hol? Hova? Honnan?

alatt alá alól

eltt elé elól

fölött fölé földi
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szkölköd j ellem ^ megélhet stb. — Az óta az idpontot

határozza meg , mellytl valami számíttatik
, p. o. rég-

ót a , mi ó t a y születésem óta. Mivel pedig, mint imént

említtetett, a' névutók ragatlan nevek után szoktak tétetni,

hibásan beszélnek így sokan: születésem-ti óta.

Kitetszik az eladottakból, hogy: •

1) Ugyanazon szó, változó viszonyai szerint

külünbüzó ragokat vehet fel,p. o. az áll ige: ka-

toná-nah áll , az ember test-hói és léleh-ból

áll, az ellenség-hez áll, lábá-r a áll, az asz-

tal-o n áll, bóri-b en áll, fal-fi ál áll; —.9.' tart-.

ige: tartok tól-e , vel-e tartok, Budá-nah

t art ok , medd-ig tart , nagij-r a t artja ma-

gát , két forint-r a tartja, két forint-o n t ar t-

j a, gyúlés-t tart, a' törvény-h ez tartja magát;

az tt/ ige : fá-b a ütött a' metmyk, fal-Ji oz ütt"
te az üveget, hot-t al ütötte nyomát, apjá-ra

ütöttt , az asztal-r a ü tött.

2) Ugyanazon szó egyszerre, többféle viszony-

ban állván más szókkal , többféle ragot vagy név-

utót , vagy mindkettt is vonzhat ugyanazon mon-

datban
, p. o. dárdá-v al r o hant az ellenség-r e;

sztv-b lbarátkozik vel-e; meggyózódés-b ól vi-

selt et ik bizodalom-m a l barátjá-h oz ; Zrínyi

Sziget-n é l a' vár-b ó l nagy bátorság-g al rohant
az ellenség-r e ; Péter Pál-u a k száz forint-t a l

adós ; harcz-ban és béké-ben hívek eskiijöJt'

höz ; a Duna m, ellet t íiyomt a az ellenség-e

t

a határszélek felé ; sok gondja között is meg-
emlékezik barátai-r ó l.
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137. §.

IGEKÖTÓK' VONZATA.

Az igekütk, mik a' szórend' különbféle szabá-

lyai szerint az igének majd eleibe majd utána té-

tetnek,következó' ragu nevet vonzanak az ige mellé:

át, által, on ragut, p. o. a vtz-en át-vitte.

alá .. neh — p. o. a Iá-ment «' völgy-neh.

•he, bele, be — p. o. b e-taszttottaaDuná-ba.

el, .. tói — p. o. el-vette t l-e.

ellen, ellent, nek — p. o. eHe ti t-állott ne k-t.

fel .. ra — p. o. fel-röplt a' ház-ra.

ki .. ból — p. o. ki-vonta hüvelyé-bi.

le ' .. ról — p. o. le mondott hivata-l ár ól.

össze . . vei — p. o. ossz e-jött v e l-e.

rá .. ra — i^.o.rá-beszéltea'házasság-ra.

egybe
f..

vei — p. o. egybe-olvadt ve l-e.

együtt).. vei — p. o. együtt-tart vel-ök.

Ide tartoznak még az el , hátra , szét , visz-

sza, fenn , meg, de ezeknél inkább az ige' értelme

határozza meg: melly esetben milly ragu név té-

tessék melléjök.

Ezeket végre: be, le, hátra, elé , fel , alá,

ki, SL felé névutó helyett nak , ?iek raggal is hasz-

nálják némelly dunántúli vidékeken, így arra bé-

nek, arra fö l-nek, arra k i-nek ment, e' helyett:

iwra be-felé, arraf e l-felé , arra ki-felé.
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138. §.

HATÁRZÓK" VONZATA.

A'liatárztik kétfélék: helyhatárzók és külö/i'

féle értelmek.

t. A* helyhatárzók \íi3\et\ie'L6\i:

aliil innen

bellii túl

elül kivl

fülül keresztül

hátúi

Ezek e' kérdésre hol? mindnyájan ow ragos

nevet vonzanak, p. o. ház-on alul, kert-e u be.

ll, rét-en fölül; e' kérdésre pedig homian? ról

raggal is használtathatnak, p. o. alul-ról, fölül-

rl, kiviil-rl, belül-ról.

2) A' különféle értelmek küzdi a*

benn, bent ,— ben ragos nevet vonz, p. o. be?it

van a' házban,

kéjfest , közel, — héz ragost , p. o. ah-h oz ké-

pest , a' váras-h oz közel,

fenn, fent,—on ragost, p. o. fenn van a fá-n.

messze i távul, tova,— tol ragost, p, o. hazájá-

tóltávul ; Debreczen messze van Pest'

tói; tova szakadt barátat-t ó l.

nézve, nézvést,— ra ragost, p. o. ar-ra nézve

vagy nézvést.
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fogva , eszközneveknél nál ragot , iddneveknél

tol ragot,— p. o. hezé-u él fog va; má-tól

fogva.
együtt,— vei ragot, p. o. jiá-val együtt el-

utazott. Az össze az együtt-te\ rokon ér-

telembe vétetvén , szinte vei ragot vonz a* ré-

giek szerint, p. o. az emberek-kel össze*

azaz: együtt.

139. §. - « w'ií^

KÖT- ÉS INDULATSZÓK' VONZATA.

1. A'kötszók mindenkor több szót vagy mon-

datot foglalván együvé, magán nem állhatnak ; kü-

lönösen

a) Az és sl' mondat' elejére nem tétethetik,

hacsak az eldzo szó vagy mondat alattomban nem
értetik. Rendesen tehát más szó vagy mondat elózi

meg , p. o. éfi és ott voltunk.

b) A'mi'fiél, mindenkor amtál-t, egyszersmind

a' hasonlítás' középfokán álló nevet vonz maga

mellé, p. o. minélJobb 3 annál kedvesebb; mi~

n é l elbb jösz , annál szívesebben látlak.

c) A' mentiéi és mentl a' mend vagy mind szó-

ból eredvén, a' régieknél a' hasonlítás' felsó fokát

fejezte ki,p.o. mindtói vagy mindnél gonoszb, any-

nyi volt mint : mindennél gonoszabb., azaz : leggono-

szabb ==> pessimus ; mindtói vagy mindnél nagyobb,

annyi mint: mindennél nagyobb, azaz : legnagyobb=
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maxiiniis (Müncheni Codex). Innen maradt fel a'

mai nyelvben is az illyen kifejezés : mennél vagy
mentl hamarább , azaz : igen hamar , vagy lehet
leghamarább.

d) Azúgy és olhj felváltva használtatik a f-
neveknél , de különböz értelmet ad

, p. o. én

szintúgy ember vagyok mint te ; és: én szint-

ül ly ember nagyok mint te. A* határzknál min-

dig az olly , ollyan van szokásban, p. o. olly

igen szeretem, hogy meghalnék érte; olly szé-

pen tr.

2. Az indulatszók közól

a) Jaj , ne>^ , fiesze , tulajdonító ragu neveket

kivannak, p. o.y«jf* «c^-em / ne nek-ed!

b) A' nosza és uszu vagy utszu,— rajta-\d\

használtatnak , a' hajh pedig ra-val, p. o. nosza

r ajta ! uszu rajt a ! hajh rá!
c) Az óh , ha f bárcsak ; vajmi , vajha rende-

sen óhajtó mdu igével szövetkeznek, p. o. óh ha
tudati ám! bárcsak megnyer-n é d! v ajm i szép

len-n« ! v aj ha kij-n e !

140. §.

AZ IGÉK' EGYMÁS KÖZTI VONZATA.

1) Ha a' mondatban két ige van kötszó nélkül:

az egyiknek határtalan módban kell állania
, p. o.

akarom t u dn i ; kívánom értesít en i.
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Jegyzet. Az igét a' részesülktl, mellyeknek mód-

jok nincsen, meg kell különböztetni, 's azért nem tarto-

zók ide illyen mondatok: yb/y/o//yb/y, sietve Járj »th. Va-

lamint az illyek is, mint: sürög forog; izeg mozog, teb

láb, eszik iszik, jön megy , jár kel, lót fut stb , minthogy

két külön mondatot képeznek, nem rontják a' szabályt,

2) Midón ezen határtalan módot személy sze-

rint kívánjuk meghatározni , vagy nagyobb nyo-

matosság' kedveért is: a* határtalan módú ige sze-

mélyragozva használtatik, p. o. ír-nom liell ; illik

elmen-n e d.

3) A* van, nincs , sincs, fáj személytelen igék

mindenkor birtokos- és birtoknévvel szövetkeznek,

még pedig ügy , hogy a' birtokos név tulajdonító

ragot, a* birtoknév személyragot kap, p. o. fi ek-

em v a fi dolg-om; hönyvé-neh nifics elsza-va;

Péter-Ti e k fáj fej-e.

4) Ezen határtalan módok : mehetni és lehet

memii , EL köz életben felcseréltetnek egymással;

noha értelmük különböz annyiban, hogy amaz te-

hetséget, ez lehetséget fejez ki. ig,y p. o. ez: me-

hetni, azt teszi, hogy bennünk nincs hiba, készen

vagyunk, fegyverkezve vagyunk,— ez pedig: le-

het metmi, azt, hogy nincs gát, nincs akadály, melly

bennünket a' menéstói visszatartóztatna. így a' fe-

jéret motidhatni ngyan feketének , mert tehetsé-

gütikben áll , hogy feketének mondjuk ; de fiem le-

het feketének m,ondani, mert a' fejér egészen ki-

zárja a' fekete' eszméjét, tehát nem fekete. \^%y;

nem fizethetek , mert nincs pénzem; fiem lehet fí-

a' m. nyelv' rendszere. 22
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zetnemy inert nincs, ki felvegye a' pénzt. Szóval az

eisd esetben mindig a' tud, bír, képes szók' értelme

lappang, a' másodikban az illik, szabad , helyes

,

lehetséges szóké. Egyébiránt ezen ktilünbség, mi-

ként a'fenebbi példákból is leliet látni, Si'hat, het

képzs igék' többi módjaira is kiterjesztend.

5) A' szabad, fiehéz, könnyít, lehetetlen mel-

léknevek , épen úgy , mintha személytelen igék

volnának, határtalan módú igéket vonzanak, vagy

személyraggal vagy a' nélkül, p. o. szabad tudni,

vagy tud-nom; lehetetlen felfogni , va^y fel-

fog-nom. Ezen kifejezésekben mindenkor a' van

ige hallgattatik el.

A' régiek személyragozták a' határtalan módú
igéket akkor is, midón személyes ige mellett álla-

nak segédül, p. 0. akarom tentiem; parancsold el-

mennie ; minden gyümölcsökbl mo?ida neki ennie ;

kinek adatott hatalom oldania és kötnie. (1. Nyelv-

emlékek 1. köt.)

141. §.

IGENEVEK' VONZATA.

1) Az igenevek' vonzata ugyanaz, melly az

igéké, mellyektól erednek, p. o. sok-at tanuló,

keres-et tudó; sok-kai biró, kerés-r ó f reíidelkezó.

2) A' való, minthogy létezést, birtokot, szár-

mazást , használtatást , alkalmasságot jelent, ezen

különböz viszonyokhoz képest különböz ragokat
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vonz
, p. o. hatoná-nak való, ház-ba való, bor-

ra való, Pest-r e való, Pest-rol való, arany-

ból való , Bécs-bi való, nyak-r a való, sem-

mi-re való, mindeneh felet t v aló , alá v aló^

al att való. Egyébiránt 9.' való-t

a) Helyneveknél i képzvel lehet felcserélni,

p. 0. Pestre való, vagy Pestrl való, vagy pest-i

h) Hol az értelem nem zavartatik : egészen is

kihagyni, p. o. nagyra vágyás, arra nézve , szemre

h.' hányás, várba menetelj mennybemenetel. Ha pedig

B c) A' z;«/o' kihagyásával az értelem csonkulna:

F rövidség' okáért a' névutók i képzt vesznek fel,

p. o. a' Mátra felet t-t felh ; Duna mellet t-i

várasok; föld alat t-i barlafigok.— Ezen szabály

i alá esnek a' helyhatárzök is: alul , belül, elül, fö-
lül , kívül, innen y túl, p. o. házon kivül-i; Dunán

innen-i és túl-i kerület. Az újabb divat hasonló

esetben még némelly ragokra is kiterjeszti az i

képzt, p. o. a bogarak-r ó l-i értekezésében sok ta-

nulságost mondott ; mit azonban igen csínján és

óvatosan kell használni, annyival inkább, mert a*

mondat' más fordulata által könnyen kikerülhet,

p. o. értekezésében a bogarakról, sok tanulságost

mondott , vagy a' bogarakról értekezésében.

d) Midón SL való, sl ba , be vagy ^oYután kö-

vetkezik: beit képzvel lehet felváltani, p. o. kert-bi

való vagy kert-be li; házba való, vagy ház-be li

3) A' lev, — ben, on és nál ragokat vonz,

p. o. ház-ban lev bútorok ; hid-on lev korlát;

a' Bodrog-nál lev lápok. Szövetkezik továbbá

22*
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többnyire minden névuttíval, p. o. a hert alatt
levó tölgyfa ; a hegy megett lev rét. ITa ben

után következik, szinte />«?// képzvel lehet felcse-

rélni, p. o. kertbe?t lev, va^y kertbéli. Egyébiránt,

midn kihagyatik, a ragok és névutók a' t?o/ó-ról

adott szabályokat követik.

142. §.

HATÁRZOTT ÉS HATÁRZATLAN ALAKÚ IGÉK" VONZATA.

Az igék' alakja az általok vonzott tárgyeseti

ragu névtl függ, akár legyen ez nyilván kitéve,

akár pedig csak alattomban értessék. Fszabályai

következk:

1. Határzott alakú igével élünk:

a) A' névels tárgyeseti ragu neveknél, p. ccr

nemzett nyelv-e t fejteget-e ni ; szeret -em a* hazá-t.

b) A'személyragos nevek' tárgyeseténél, akár

van elttök nével, akár nincs, p. o. pénz-ét és va-

gyon-át elpazarolt-a ; akez-ét megütött-e.

Az illy kifejezések: vásár-fi-a , asztal-ji-a,

minthogy egy szóba olvadnak , a' többi fnevek*

osztályába esnek, 's mind határzott mind határ-

zatlan alakú igével kapcsoltatnak, p. o. vásárfiát

hoz-ott, és a* vásárfiát átadt-a.

így a' személyragos nevek' tárgyesete is, midn
határzottságát elveszti, határzatlan alakú igét vonz

maga mellé , p. o. fog-j be két lo-v adat ; szép tu-

lajdou-a idat fedez-t H n k fel.
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c) A' tulajdonnevek* tárgyeseténél
, p. o. Hu-

nyady-t lát-t a ; Péter-t hit-t a eh Az illy kifeje-

zésekben, mint: Hunyadyt látok hetitie , sl ,,Hu-

nyady'* nem tulajdon név többé 's azért nem kivan

határzott alakn igét.

d) A' visszatér névmás' tárgyeseténél, mely-

lyel az ige, személyre nézve is megegyezik, p. o.

magam-at szeret-emy magad-at szeret-e d, magá-t

szeret-i.

e) Azon nevek' tárgyeseténél , mellyeket az

:

azon, ezen, amaz, emez, tmez, ugyanaz, ugyan-

azon , ugyanezen névmások megelznek
, p. o.

ugy a n azon ember-t lát-o m, ma is , a' hit tegnap

»

f) Következ névmások' tárgyeseténél : o, az,

ez, amaz, emez, imez , ugyanez, ugyanaz, p. o.

't lát-o m,; ezek-e t hall-om; amazok-a t tud-om,

de emezek-e t nem ért-e m,

g) Az ik vég névmások' személyragos tárgy-

esete, mint mellyik-e, akármellyik-e, valamellyik-e,

mindenik-e, mindegyik-e, a' harmadik személyben

szinte határzott alakú igét kivan ugyan, p.o,mely-

lyik-ét szeret-ed; de az elsd és második személy-

ben határzatlan alakú igével is állhat
, p. o. mely-

lyik-ünket szeretsz inkább, vagy: ha valamely-

lyik-ü nket igazán szeret-e d : nem távozol tlünk.

h) A' #w?>/í?//yó;V tárgyeseténél, p. o. mindnyá-

já-t elvitt-e ; mindnyájok-at megkise'rtett-e.

2. Határzatlan alakú igével élünk

:

a) Ha a mondás határzatlan értelm, és nincs
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benne egy is az 1. sz. alatt elsorolt tárgyesetek

közól
, p. o. ember-t Idt-ok; csillag-ot vtzsgál-ok.

b) A' kérd névmások' tárgyesete mellett,

p. o. kí-t keress z? mi-t akarsz''! mi-t vétett-él,

c) A valaki, akárki, senki, valami, akármi,

semmi, ki sem, mi sem, valamelly , tiémelly , min-

den, és a' régies //e'A/személytelen névmások' tárgy-

eseténél
, p. o. miuden-t elvesztett , valami-t bírt

;

semmi-t sem nyert ; senki~t sem lát ; mi-t sem adott.

S.' mind, midn határzott alakú igével szövet-

kezik, valamelly határzott szenvedt feltételez,

p. o. mind elvesztett-e (pénzét) ; különben a' nyil-

ván kitett szenvedtl kormányoztatik, p. o. wi/wíi

elviszen benn ti nk et a' halál.

d) A' személyes névmás* els és második sze-

mélye' tárgyeseténél, p. o. ha téged kedvel is,

de eng em sem gylöl ; mink-e t látott, de ti-

tek-etjegyzettmeg. Ugyanezen szabály áll ak-

kor is, midn di minket , í/íc^eí helyett más sze-

mélyragozott névmások, u. m. mindnyájunkat.^

mindnyájatokat , bennünket , benneteket , használ-

tatnak, p. o. mindnyájunk-at kedvel; nem szeret

bennütik-et ; mind?iyájatok-at megismert. Ide tar-

tozik a' magunkat , magatokat is , midn vissza-

tér értelmét elveszti ; meliy esetben az igének

vele személyre nézve is szükségkép egyeznie nem
kell, p. o. magunkat látsz, magatokat szeret , e

heXyett : minket , titeket egyedül.

e) Midn az: azt, ezt határzottságát elveszt-

vén, olly névre viszen vissza, melly nével nélkül
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áll
, p. o. ha pénz kell , azt ad-o k , ha ruhát

kérsz, azt is csináltat-ok; de jól viseld magadat.

f) X^hámjf mennyi, mi, milly, melly, minem)
miféle névmások' tárgyesete mellett , ha szinte

nével volna is elttük, p. o. a mi-t kiván-sz, és

a milly-et parancsol-sz , ollyannál szolgálok; a

virág, melly-et küldött-él, elhervadt.

Az igének lak, lek ragu alakja akkor használ-

tatik, mikor a' második személy* tárgyesete téged,

titeket alattomban értetWi, i^. o. szeret-iek , kér-

lek, ohajt-lak.

3) Middn két vagy több olly mondatot, mely-

lyek részint határzott, részint hátárzatlan alakú

igét vonzanak, egy igével kapcsolunk össze: ezen

ige' határzott vagy hátárzatlan alakja az utolsó

szenved d-ragos névtl függ, p. o. sem téged sem

ót nem lát-om, e' helyett: sem téged nem lát-

lak, sem t nem lát-om,; sem t kérdezni , sem

téged hallani nem akar-unk , e' helyett: sem t
kérdezni nem akar-juk, sem téged hallani nem
akar-u n k.

143. §.

AZ IGÉK' MÓD- ÉS IDBELI VONZATA.

A>

A' jelent mdd által az alany és állítmány

közti viszonyt minden egyébtdl fiiggctleniíl , úgy

mint az valójában van és létezik , fejezzük ki , 's

azért ezt, mint viszonytalan módot semmi beszéd-
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rész tulajdonképen nem vonzza, hanem általán

vele akkor élünk, midn az alanynak való, létez,

lev állapotját akarjuk jelenteni
; p. o. a nap süt

;

a mértékletesség senkinek setn [ártott ; az erényes

reendijutalmát.

Idire nézve általán megjegyzend, hogy a'

háromféle fid, u.m. jelen, jöv, és múlt vagy

viszonyatlanl , vagy egymásra viszonyiilva for-

dulhat el.

Viszonyatlamíl véve : a'jelen az alanynak lev,

— a'jöv az alanynak leend, — a^mult az alany-

nak volt állapotját fejezi ki, p. o. levelet irok ; le-

velet írtam; leveletfogok írni.

Más idre viszonyulva

:

1) A'jelen, mennyire benne a' tartósság, és

folytonosság' eszméje megvan, jöv helyett is hasz-

náltatik, de csak akkor, ha a' mondatban már van

egy, a' jövt különben is kifejez, sz; p. o még

meglátjuk egymást; megemlékezem rólad, míg élek;

holnap hozzád megyek; máskor többet mondok;

holnap után összejövünk.

2) Helyesen élünk vele az óhajtó vagy felté-

teles mód' múltja helyett a' feltételt jelent ha szó

elébe tétetvén, p. o. ha tudom, másként teszek;

e' helyett: ha tudtam volna, másként tettem volna;

ha tlem függ , tiem történik ; e helyett : ha tlem

függött volna , nem történt volna.

St az óhajtói jelen id helyett is a fentebbiek-

hez hasonló feltételes mondatokban; p. o ha gaz-
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dag vagyok , egészen máskép élek , e' helyett : ha

gazdag volnék , egészen máskép élnék.

Jegyzet. A' történet- és rege-írók a' múltnak eleve-

nebb ábrázolására, és mintegy jelenítésére múlt helyett

jelen idvel gyakran élnek.

3) A' félmúlt a múltra és jelenre egyiránt vi-

szonyulván , a' múltban folyó idt jelenti , mi nyil-

ván kitetszik az összetett félmúltból, mellyben a'

jelen és múlt idó olvad egygyé 's azért : irék, vagy

irok vala egy értelm, mellyel épen ezen okból,

az elbeszélésekben leghelyesebben élhetünk
, p.

o. felállott , és szála , a. m. felállott , és szól vala ;

de egészen más , mint : felállott és szólt.

Különösen pedig félmultat vonz maga után az:

épen, alig j még nem, alig hogy , épen hogy ; p. o.

épen rólad emlékezem, midn hozzám beléptél ; alig

végzem egyik dolgomat , már a' másik várt reám> ;

még nem, végzem beszédemet , midn hirtelen meg-

támadtak ; alig hogy elszenderülék j fölvertek ál-

momból.

Az összetett félmúlttal az óhajtói múlt helyett

feltételes mondatokban a' kellemetlenül összetor-

lódó volna szót is el lehet keriilni
; p. o. irok vala,

ha idm efigedi , e' helyett: irtam volna , ha idm
engedte volna.

Az összetett múlt, vagyis régmúlt a' bevég-

zett idnek tartósságára vonatkozik, és vele akkor

élünk , mikor azt akarjuk jelenteni , hogy egyik

múlt a' másik multat megelzi; p,o. sokáig vártam
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volt reád , de nem jöttél ; addig búvárkodtam vala,

mt'g rá találtam.

5) Az egyszer és összetett jövvel különbség

nélkül élnek ugyan irink; de (mint másutt is érin-

tk) a'kettd közt nagy a' különbség, mert az egy-

szer a' folytonos jövdt ; az összetett pedig a' kez-

dd jövt jelenti, és azért az elsvel a' régiek

feltételes mondatokban éltek, a' másikat pedig mint

ujabbat nem ismervén, csak jelen idvel fejezték ki.

Minden esetre, már csak változatosság' okáért

is szabályul szolgálhat az, hogy valahányszor két

jövnek eszméje egymás mellé feltételesen soroz-

tatik : a' feltételez az egyszervel , a' feltételezett

pedig vagy a' régiek' nyomán jelennel, vagy az

összetettel fejeztessék ki
; p. o. mihelyt idom leetid,

irok, vagy mihelyt idm leeudy iruifogok; de sem-

mi esetre sem így: mihelyt idom leeudy iraudok.

Jegyzet. Az ujabb különnem jöv-multakra nézve

elég azt megjegyezni , hogy azokban mind a' múltnak,

mind a' jövnek eszméje megvan; és habár kivált a' né-

met nyelvhez szokott Íróknak ezek' használata néha elke-

rlhetleni szükségesnek látszik is: de gondos figyelem-

mel levén, lehetetlen észre nem venniök, hogy többnyire

mind azon példákat , mellyeket bármilly alakban is fel

szoktak hozni, igéink' régi, egyszerüebb és rövidebb

idivel is pontosan kifejezhetjük; p. o. ezen újabbakat;

ha kérésemet teljesttendéJ , hálás fogok lenni; ha lefogtad

írni, vagy: ha leirandottad , közöld velem; ha el Jogtad

végezni , ha észre fogtam venni stb a' régiek rövidebben,

és épen azért helyesebben így ejtették : ha kérésemet tel-

jerítedvata, hálás leszek; leirván, y^gy: hu leirtad, közöld ve-

lem; elvégezvén, vagy: ha elvégezted', észrevevén, vagy: ha ész-
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levetted.—Hasonlóképen rövidebben kimondhatjuk a' többi

módnak újabb jövit is
, p. o. azt ne kivánd, hogy még egy

hónapig várandjaky •—jobban mondjuk így : azt ne kívánd,

hogy még egy hónapig várjak ;— bár még egy hónapig vá'

randottam legyen , te azután sem fogsz zetni, — vajmi

szép rövidséggel inkább így : ha még egy hónapig várjak

is , te azután sem fizetsz;— jobban fogtál tenni, ha korcs-

ma helyett színházban tnnlatandottál ; magyarabbúl : jobban

teszesz, ha korcsma helyett színházban mulatsz vala stb.

Ellenben különböznek látszik az értelem ezekben : bár-

mit mondjanak is (jelenben) az emberek rólunk , rá semmit

sem ügyelünk (jelenben) vagy: rá semmit sem fogunk ügyelni

(jövendben) ; továbbá : bármit mondandjanak is (jövend-

ben) az emberek rólunk, rá semmit sem ügyelünk (jelenben),

vagy: rá semmit sem fogunk ügyelni (^ö\en^6hen)i így: bár-

mit mondjanak az emberek rólunk (akkor) , ha meghalunk 5

vagy: bármit mondjanak az emberek ro7w«A (azután), ha meg-

halunk; vagy. bármit mondottak az emberek rólunk (az eltt),

ha meghalunk , rá semmit sem ügyelünk , vagy semmit sem

fogunk ügyelni.

B)

Parancsoló és foglaló mód.

A' parancsoló és foglaló mód mindenkor kény-

szerülési viszony' kifejezésére használtatik, és azért

más független állapot' jelentésére vele nem él-

hetünk. De ellenben parancsoló , mint szükségi

viszonyú módot vonzanak magok után

:

l) Az akarást , kivánást, követelést, paran-

csolást, megengedést, tiltást, intést, akadályozást,

általában kényszerülést és kényszerítést jelent

igék , mellyeknél a' kényszerít a' kényszerítettel
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hogy által összeköttetik; p. o. aharom, hofi;y ta-

nulj ; parmicsolom, hogy engedelmes légy ; nem en-

gedem , hogy tudtom nélkül a házból kilépj.

2) E' tiltó szócskák után: //e, se, se—ne, p. o.

ne ölj , ne lopj^ se könnyen ne htgy, se hitedben ma-

kacs ne légy.

3) Az okkütó hogy után
y p. o. azért fenyít-

lek, hogyjavítsalak ; azért járunk tanodába, hogy

tanuljunk.

4) Ezen kütszk : akár , bár ; vagy a' velk
összetett: bárki, bármi , akárki ^ akármi rxéwmk-

sok után; p.o. bármit mondjoíi a' világ ; akár írva

legyen , akár nem ; akárki mit mondjon. És ez a'

6ar, akár után a' múlt idre nézve is szabályul

szolgál
, p. o. bár tudtad legyen, hogy várlak, még

sem jöttél; el kellé fogadnom f akár akartam le-

gyen , akár nem.

De sokszor ügyetlenül élnek némellyek ezzel

ott is , hol a' kényszerülésnek és szükségi viszony-

nak semmi nyoma sincsen, p. o. olly rémülést ger-

jesztett , hogy senki sem, bátorkodott legyen ellent

állni, e helyett : hogy senki sem bátorkodott ellent-

állni.

c)

Az óhajtó vagy feltételes mód vágyó állapo-

tot, vagy a' vele rokon akarás és igyckezés' értel-

mét, és pedig többnyire feltételesen fejezi ki ; von-

zatik tehát

:
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1) Olly igék által, mellyekvágyakodást, óhaj-

tást, kívánást, kérést, esdést, kétkedést, véleke-

dést jelentenek
; p. o. szeretném bírni minden jó

lelk embernek barátságát ; óhajtanék veled hosz-

szabba/i társalogni ; kérlek , sziveskednél útba iga-

zítani ; kétlem , hogy valaki hónáért többet tett

volttá.

Ellenben hol az ige az alanytól valamit egye-

nesen mint létezrl állít, ott óhajtó móddal hely-

telenül élnénk
; p. o. roszl mondanók ezt : fuerunt,

qui negarent, így : voltak y kik tagadnák, e' helyett:

voltak , kik tagadák.

2) Óhajtó módot vonz minden ha , bár , bár-

ha , vajha, bárcsak stb által kötött feltételes mon-

dat; p. o. ha itt voltál volna, atyámfija nem, halt

volna meg ; illyenkor az egyébként elkerlhetlen

volná-t ritkítani lehet (mint fönebb is érintók), fél-

mit idót téve helyette a' mondat' egyik tagjában^

és akár óhajtó akár jelent mód* félmúlt vagy múlt

idejét a' másikban ; p. o. ha itt valál, atyámfia

nem halt volna meg ; így e' helyett : ha életemet

koczkáztattam volna is érte , még sem segíthettem

volna rajta, rövidebben mondjak : ha életemet

koczkáztatom vala is érte, még sem> segíthetek v.

segíthettem volna rajta.

^^
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111. SZAKASZ.

SZÓREND.

144, §.

A' SZÓREND' ÁLTALÁNOS SZABÁLYAL

1) A' határos módú ige a' mondat' sarkalatja.

2) A' mondatban az ige bír legnagyobb *s leg-

általánosabb nyomosító ervel.

3) Nyomosító ervel bírnak még az is kütszó,

*s a' tagadó és tiltó nfítn . ne ; sem, se ; sem nem ;

se ne szók.

145. §.

KÜLÖNÖSE SZABÁLYOK. A. IGE.

Azon mondatokra nézve, hol az igén kivül

semmi nyomosító szó, sem igekötó nincsen, kovet-

kezó szabályok állanak

:

1) Midón a'fó súly az igén van, ez rendesen

legeiül tétetik, 's akkor az utána jövd szó kap némi

nyomatosságot, p. o.

Vis z búzát Péter a vásárra ?

2) Minden egyéb esetekben legnyomósabb

azon szó , melly közvetlen az ige elótt áll. \}%y
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látszik, hogy az ige'nyomosító ereje némileg még

a' többi eltte álló szóra is elterjed , de ezen nyo-

mosság a' távulság szerint mindinkább kisebbedik.

Az illy nyomosított szó ellentét által még jobban

kiemeltethetik, p. o.

Péter visz huzat a' vásárra {nem Pál).

Búzát visz Péter a vásárra {nem zabot).

A" V ás árrá visz Péter búzát {nem a' malomba).

3) Minden egyéb szó szabadon soroztathatik.

4) Midón ige nincsen a' mondatban, azt oda

kell képzelni, vagy más idóbe állítani, 's a' sorozat

a' fenebbi szabályok szerint leszen rendezend, p. o.

Nagy {volt) az árvíz Budán.

Ar árvíz {volt) nagy Budán.

Budán {volt) nagy az árvíz.

146. §.

B. FNÉV.

1) A'fónév midón egyedül áll, az igéról el-

adott szabályok alá tartozik; de midón más fó-

vagy melléknevekkel jó viszonyba, vagy névelje

van, a' sorozatra nézve különös szabályokat követ,

és pedig

a) A' néveló mindenkor azon fónév vagy fó-

néviil használt egyéb név elótt áll, mellyet meg-

határoz, p. o. az ember , a szép.

b) Ha a' fónév elótt akármi és akármennyi

jelzó áll is , ezeket a' néveló mind megelzi
, p. o.

a* nagy bátor sze?it király.
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c) A*jelzs fdnév, ha az igét k«izvetlen meg-

elzi , az igétl nyert nyotnosságát a' jelzre vi-

szi át, p. o. a pesti vásárra viszen Péter bú-

zát (nem a gyrire).

d) A' jelzk , nyomosság' kedveért utána is

állhatnak a' fnévnek, p. o. lovat vettem pedig

szépet , vagy lovat szépet vettem.

e) Midn több mellék- vagy számnév, vagy

névmás áll jelzül, a' fnév' elé , a' legnyomósabb

közvetlen a' fnév' elé tétetik, p. o. a' hét gö-

rög bölcs ; a" görög hét bölcs.

f) Midn a' jelz különböz 's részint ragozott

beszédrészekbl áll , a' ragozottak a' mellék- vagy

számnévi vagy névmási jelzt mindig megelzik,

's ez közvetlen a' fnév' elé j, p. o. a veliitik elv-

re nézve rohon emberekkel szívesen társalkodunk.

Midn két fnév, mint birtokos és birtok, szo-

ros viszonyban állanak egymással: az tétetik köz-

vetlen az ige' elé , mellyet kiemelni akarunk , p.o.

Pét érnek aratják buzájá-t (nem Pálnak).

Buzáj á-t aratják Péter-tiek (nem zabját).

Rendesen azonban , ha ige nélkül állanak , a'

birtokos tétetik elre , p. o. mindemiek barátja

;

a tetiger-íiek közepet t-e ; ellenség-nek után-a.

3) Midn több fnév ugyanazon tárgyat vagy

személyt magyaráz , millyenek például : a' nevek,

czímek, tisztségek, mesterségek, foglalkozások,

a* sorozat következ: dü vezeték- vagy, ha van,

nemzetségi elónév legels helyet foglal ; ezek után

j dL keresztnév; ezután a.' czímek, mint: báró, grf,
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herczeg, zászlós, legutöl áll az z/r, asszony. A'tt'sZ'

teletneveli az egész sorozatot megelzik , p. o. Te-

kintetes Aranyfalvi Gazdag János táblabíró ur

;

Mátyás hirály, Péter gazda, János mester, h! gróf,

báró, herczeg, ííocíor, idegen természetüknél fogva

a' sorozatban is idegen szabály után rakatnak el

többnyire, 's i^y mondatik: gróf Nádasdy, báró
Perényi , her czeg Esterházy , doct or Szom-

bathy , a' magyarabb : Nádasdy grófi, Perényi

báró , Esterházy herczeg, Szombathy doctor
helyett ; a' gazda , mester rendesen puszta kereszt-

név után tétetnek : István gazda , János mester.

147. §.

C. IGEKÖTÖK.

Az igekötók/e/, le, meg, el, vissza, össze,

hátra stb mint külön szók tekintendk , 's közvet-

len az ige elótt és azzal összekapcsolva csak akkor

állanak , midón a' súly rajtok fekszik ; elmozdít-

tatnak pedig , mihelyt az ige által más szót aka-

runk nyomosítani, p. o.

Péter e l-viszi a búzát a' vásárra {el, vagy nem?).

Pé t er viszi el a' búzát a' vásárra (nem Pál).

Ha azonban az igekötdn némi súlyt akarunk

hagyni: az nem az ige után, hanem az ige és a*

nyomosított szó' elé leszen sorozandó, p. o.

El Péter viszi a' búzát (vissza Pál hozza).

a'm. nyelv'rendszere. 23
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A' határtalan mdii igék' kötit a' határos mödu

ige kormányozza, p. o.

Méltóztatik e l-utazm.

El méltóztatik utazni.

148. §.

D. IS KÖTSZÓ.

Az /s-nek kapcsoló ereje van , melly néha

gúnyra, dicsekvésre, kérkedésre megyén át. Min-

denkor utána tétetik azon szónak , mellyel iménti

tulajdonát küzli; és ez, midón az is egyes mondat'

szavait köti , változhatlan szabály
, p. o.

Viszen is Péter búzát a' vásárra.

Péter is viszett búzát a' vásárra.

Búzát is viszeti Péter a' vásárra.

A' vásárra is viszen Péter búzát.

De az is nem csak egyes mondat' szavait köti,

hanem két vagy több mondatot is fuz össze, és

pedig

:

a) Vagy egyes szóknál fogva, 's ekkor köz-

vetetten ezek után áll
, p. o.

Kép edet is látom , szava da t is hallom.

A' nap j óknak is világít , gonoszoknak is.

b) Vagy a' mondatot egészben véve köti össze

más mondattal , és ekkor az ige után soroztatik

,

mint melly a' mondat' sarkalatja , 's mellyet ez ok-

ból nyomosítnia kell, p. o.

Nem bánom., ha mindenemet ko czkáztatom is.
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Igen sokan vétenek e' szabály ellen írván: nem

bánom , hé véremet is veszik, e helyett : ha vére-

met veszik is ; az elbbi mondatnak csak akkor

lehetvén értelme, ha azt akarnám mondani, hogy

egyebemen kiviíl még véremet is elveszik.

Ezek szerint az is a' mondat' elején soha sem

állhat.

149. §. -•

E. TAGADÓK ÉS TILTOK.

1) Nem 3 ne,

S^ nem, ne szók közvetlen azon szó eltt álla-

nak, mellyet tagadni vagy tiltani akarunk; és pe-

dig ha az illy szónak jelzje van, a' nem^ ne szócs-

kák a' jelzt is megelzik , 's a' jelzs vagy jelzt-

len szó, közvetlen az ige' elé j , p, o.

Nem Pete r visz búzát a vásárra {hanem Pál).

Nem a sánta Pét er visz búzát a vásárra.

Midn az igét magát akarjuk tagadni vagy
tiltani, a' nem, ne közvetlen az igét elzi meg, p. o.

Péter nem visz búzát a* vásárra {viszen? nem
viszen ?).

2) Sem, se.

A' sem, se szók közvetlen azon szó után álla-

nak (ellcnkezkép mint a nem, //e), mellyet tagad-

nak vagy tiltanak, de mindig az ige eltt, ha nem
közvetlen is, p. o.

23*
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Péter búzát sem visz a vásárra.

Péter sem rísz búzát a vásárra.

Middn az igét akarjuk tagadni vagy tiltani , a'

sem, se is közvetlen az igét eldzi meg, p. o. sem
lát t sem, hall.

Middn a' sem-me\ egy mondatban & van, nincs

fordul eld, melly esetben a van, nincs többnyire

alattomban értetik : a' sem a' tagadott szó' elé

jo, p. o.

Sem keze , sem lába (nincs).

Sem itigem , sem gallérom [van).

A' sem nincs-et sincs-cse\ lehet felváltani, 's

ekkor a' sincs a' tagadott sz után tétetik
, p. o.

sem pénze nincs, sem posztója, vagy pénze

sincs, posztója sincs.

3) Sem nem,, se ne.

Ezen tagadd vagy tiltd OsszekOtdi e'két mon-

datnak illy sorozatban állanak :

aj Azdn szd' elé, mellyet tagadni vagy tilr

tani akarunk, di sem, vagy se tétetik, közvetleniíl

az ige' elé pedig a' nem , he. A* természetes rend

eZ: \) sem , se , 2) a' tagadott vagy tiltott szd, 3)

nem , ne ,' 4) ige ; a' többi szdk elül vagy utdl áll-

hatnak , p. o. \

Sem búzát ti em visz Péter a' vásárra^ sem

zabot.

b) Ha az igét akarjuk tagadni vagy tiltani:

a' seni nem , vagy se ne közvetlenül az ige' elé

jd, p. o.
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Sem fteni visz Péter búzát a vásárra , sem
nem hoz.

Se ne vigyen Péter búzát a vásárra , se 9ie

hozzon.
c) Középigék eldtt a' nem és ne ki is hagyat-

hatik, p. o. sem siet , sem késik haragja is-

tennek (Zrínyi).

150. §.

F. Is KÖTSZÓ ÉS IGEKÖTÓK EGYÜTT.

Midn az is kötszó és
9,'
fel, meg, el sth ige-

kütk egy mondatban összekerülnek:

a) Vagy függetlenek egymástól, 's ekkor mind-

egyik saját szabályát követi, p, o.

Pét er is buz ájá t viszi el a vásárra. *^' ^

Péter is elviszi búzáját a vásárra.

b) Vagy szorosan összetartanak , 's az is az

ige és igeköto között kapcsolöúi szolgál , meíly

esetben ez a' szabályos sorozat: 1) igeköto, 2) is

3) ige p. o.

El is viszi Péter a búzát a vásárra.

Ekkor az is által az ige' iiyomosító ereje az

igekötdre mintegy átvitetik.

Jegyzet, Az illy mondatbeli szók' sorozata nagy vi-

gyázatot kíván, 's ha az igekt az is-toi független, szo-

rosan az a) alatti szabályhoz kell ragas/.kodni. Sokan hi-

básan írnak és beszélnek így; nem bánom, ha Péter el is

megyén a vásárra, e' helyett: hu elmegyen /í, mert az.

is-t nem kell nyoiiiosítani azáltal , hogy az igének elébe
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tétetik, minek szinte lehet ugyan helye, de nkkor más
értelme van a'mondatnak, p. o. nem bth/om , ha Péter el

is megyén a' vásárra, nem is, ha t. i. illyet gondolni

vagy mondani fonákság nem volna. Ha azonban az els
mondat kihagyatik : akkor illy sorozat csakugyan kelet-

kezhetik, p. o. Péter el is menne a vásárra , nem is , mi

már szabályszer , mert itt az is szoros viszonyban áll az

igekötvel.

151. §.

G. IS KÖTSZÓ, ÉS TAGADÓK TILTOK, EGYÜTT.

Itt ismét arra kell ügyelni : e' kötó és tagadú

vagy tiltó szk szorosan egybetartoznak-e? nem-e?

a) Ha nem : akkor mindegyik saját külünsza-

bályát követi. így szólhatunk például, igazítólag:

Péter is nem huzat visz a vásárra (hanem

zabot). Azonban meg kell jegyezni , hogy is által

nyomosított szó , ha távul is , helyesebben az ige

elótt áll.

Itt adhatja magát eló azon eset, mellyben rö-

vidítésnek van helye; midón t. i. magát az igét

akarjuk tagadni vagy tiltani, 's így dLuem, ne köz-

vetlen az ige' elé jó , a' nem , ne elé pedig az

is kötszó által nyomosított név. Ekkor illy soro-

zat áll elü : 1) név, 2) is y 3) nem^ ne, 4) ige, 's

az is nem , is //^szók, sem ^ se, szókká olvadhat-

nak át , p. 0.

Péter is nem visz búzát a* vásárra , vagy

Péter s ('m visz búzát a vásárra.
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Itt t. i. fóleg tagadni akarunk ; de eredeti ép-

ségében kell maradni a' mondatnak akkor, lia a*

tagadás mellett még, az ts által az eltte áll szó-

nak különös súlyt ügyekszünk adni; így szólha-

tunk például, vitatkozólag , vagy perlekedve

:

Te ts nem hozsz a házhoz pénzt, hanem vi-

szesz.

b) Változik a* rend , midón az is és nem , ne

szorosan összetartoznak ; midón t. i. a' tagadó vagy

tiltó szónak az is által siilyt akarunk adni. Ekkor

ez a' rend : tiem is, ne is, és így a' tagadó vagy tiltó

és a' kötszó közvetlenül egymás mellett áll , még

pedig mindig azon szó elótt , mellyet tagadunk

vagy tiltunk , p. o.

Nem is Péter visz búzát a vásárra.

Nem is btizát visz Péter a* vásárra.

Itt is van némellykor helye a' rövidítésnek a'

fennebbi magyarázat szerint, midón sl' nem is, ne is

közvetlen az ige elótt áll , 's a' tagadás vagy tiltás

két szorosan összefügg mondatban egyenlóleg fe-

jeztetik ki, p. o.

Nem, is látoh , nem is hallói, vagy

Sem látok, sem hallót.

152. §.

H. IGEKÖTÖ, KÖTSZÓ, TAGADÓ TILTÓ, EGYÜTT.

Itt a' fenebbí szabályokra kell figyelmezni

;

ezen szók ugyanis vagy vonatkoznak egymásra,
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vagy nem ; az els esetben külün szabályaik sze-

rint rendezenddk
, p. o.

A búzát t's nem Péter viszi el a 'cásárra ; mit

rövidítve így is lehet mondani

:

A búzát sem Péter viszi el a vásárra.

De megmarad az eredeti rend , ha nyomatos-

ságot akarunk hagyni a' mondaton, 's valami el-

lentétet gondoltatni.

Middn az ige , igekOtd és tagadó összetartoz-

nak, ez a' rend: 1) tiltó v. tagadó: nem^ ne, 2)

kötszó: is, 3) ige, 4) igekötó.

Ne m is viszi el Péter a búzát a vásárra.

153 §.

I. KÉRD: E?

Ez közvetlen az igéhez, vagy azon szóhoz

kapcsoltatik, melly után az igének kellene állania

p-o. nagy volt-e az árviz Pesten'^ nagy-e ax ár-

víz Pestefi'^ szép-e} jó-e

9

154. §.

K. EGYÉB KÖTSZÓK.

A! noha , bár, ámbár, ámbátor, mivel, de,

demivel , mintha , minthogy , miután , mieltt , ha^

hogy , mint , mikor , mihelyt , legeiül állanak a'
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mondatban ; a' hár gyakran, — a ha j mintha rit-

kábban, küzbe is tétethetnek.

Az és, vagy, valamint stb azon sz eló'tt álla-

nak, mellyet egy másikkal kOtleg vagy különböz-

tetleg összekapcsolnak , p. o. vagy Budára,

vagy Pestre; vagy élek, vagy halok; János

és Péter.

Az és elbeszéldleg, mintegy folytatást jelentve,

a' szakasz' elején is állhat, p.o. £$ lón világosság.

íimmi
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155. §.

A* szmértan a' szöhangok' kiejtésének idbeli

mennyiségét határozza meg.

A' magyar nyelv mennyiségi nyelv, mellynek

szavai, tuiajdonkép sziitagai, határzott iddmérték

szerint ejtetnek ki , 's egy hosszú tagnak két rövid

zeneileg megfelel. A' hangsúlyra is van benne némi

tekintet, de csak kivételképen ; mert noha a' rövid

gyökszótag erdsebben mondatik ki a' közbeszédben

vagy szavalásban : de nem ékezve, 's mindig észre-

vehet a' különbség a' hangsúlyozott és ékezett

hosszú tag között, p. o. teve , téve ; kara, kára;

alom, álom ; korom , kórom ; örök, rök stb; amott

t.i. az elsó sztagot csak erdsebb nyomás, emitt

pedig iddvontatás jellemzi. Azért a' szdmértan' ál-

talános szabályául az iddmérték szolgál , melly-
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szerint a' szótagok vagy hosszúk vagy rövidek. Al-

kalmazásban lehetnek még kétesek és közösek.

I. Hosszú a' szótag , mellyben a) ékezett

hangzó vagyon
, p. o. csákó, tzsér , szóló , lódít 3

kérés f kóró, st, ri. Az it igeképzóben az *' mindig

hosszú, mert a' régies éjt , ét helyett áll, p. o.sza-

hadéjt , tanéjt, utóbb lett: szabadit, tanít, b) Ha
a' hangzó után több mássalhangzó áll

, p. rontunk^

kerthez.^ kertben. Az összetett mássalhangzók' egy-

szer hangot fejezvén ki, minthogy kiejtésök ket-

ts idót nem kivan , a' szótagot hosszúvá nem te-

szik, p. o. cziícza , recsegi gyönyör^ zsizsik,

anya, atya. De ha ezen betúk összeállítás, azaz:

ragozás által kerültek együvé, 's elemzés által el-

választhatók, az elttük álló hangzó hosszú^ p. o.

község j igazság, bodza, madzag , jiddzik.

X h nem csupa lehelet , mint a' latinoknál

,

hanem valóságos betú , 's ha mássalhangzó kerül

mellé, hosszúvá teszi az eltte álló szótagot, p. o.

lomha, korhad, terhes. De ha a' A betvel végzódó

gyökszóhoz mássalhangzó járul, az eltte álló szó-

tag röviden is jól hangzik^ p. o. csehnek , juhnak,

mert ezekben a' A nem is hallatszik.

Hangsúly által csak a' gyökszó ékezetlen hang-

zója vétethetik szabadabb verselésben hosszúnak

azon esetben, ha utána rövid szótag jön, midón

a' versláb' elejét képezik , p. o. kegyelem, fejede-

lem; ellenben nem jól hangzanék: szakács, ke-

nyér, kövér stb.
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Verseloi^ szabadságból a' rövid hangzóval vég-

zd egytagú szókat is lehet hosszúknak venni ,

midón a' versláb' élén állanak ^ p. o.fa, ma, ki,

mi, te, ne, se.

IL Rövid a' szótag , melly sem ékezettel nem
hit, sem több mássalhangzó nem áll utána, p. o.

paripa , karika
, feneke.

Némelly régiebb költink a' latinok szerint

a' néma és folyékony mássalhangzók elutti rövid

szótagot röviden használták , p. o. bokrok , keble,

apró; de ezek a' magyar hangmérték' természeté-

vel ellenkezvén , jelenleg szabályszeren hosszuk.

Ha a' szó rövid hangzóval végzddik, bár az

utána következ két mássalhangzón kezddik: a'

végszótag rövid marad, p. o. ostoba tréfáját más-

naknem tri az ember ; hasonló szabályhalmaz illy

nem összetett szókra nézve is.

III. Közös szótagnak neveztetik , mellynek

hangzóját a' különböz szójárás, 's ennek nyomán

a'miveltebb irói osztály is hol ékezettel, hol éke-

zetleniil használja, 's így a' költó hosszú vagy rövid

gyanánt veheti. Az a, é, 6, ó mindig hosszak

maradnak, ellenben az i, ú, számos szavainkban

's ragainkban közösek. Némelly tiszavidékiek eze-

ket inkább megnyújtva, a' dunántúliak pedig rövi-

dítve ejtik, p. o. amott: búza, utas, szivem, tízes,

túrom , itt : búza , utas , szivem , tizes , tröm.

Mennyire és mikép élhessen a verseld ezen közös



IV. RÉSZ. SZÓMÉIITAN. 365

mértékkel , leginkább a' széphangzat 's nyomatos-

ság határozza meg.

1) Az egytagú gyökszkban az i, ú, már

a' hangsúly miatt is inkább hosszú mint rövid, p.

o. út , kút y ir\ str,''/íz, fúz; de middn hangzóval,

kivált hosszúval kezdddo rag járul hozzájok, in-

kább rövidek, p.o.utas, hutig y irom, sirok, zöm,

fzés; de nem vétünk a' szép hangzat ellen, ha

hosszuan használjuk is. Ellenben hosszú hangzó

eldtt, ugyan a* széphangzat miatt mindig rövidek,

p. o. utóban, irásom , üzér stb. Egyébiránt figyel-

met érdemel azon szabály is , mellyet a' régiek

olly egytagú szókra nézve követtek, mellyékben

a' végbetú elótt i, u , hangzó van. Ezek a' tárgy-

eset' ragát vagy puszta ível , vagy hangzósan ve-

szik fel ; az elbbiek ragozáskor is inkább hosszú,

emezek inkább rövid hangzóval használtatnak , p.

o. A*r , hírt, hírem, híres; húr, húrt, húrom;

csr , csrt , csreik ; szív , szivet , szivem ; nyúl ,

tiyulat , nyulam ;fz , füzet , fzem.
2) Az összetett egytaguak, ha lij ragot vesz-

nek is fel, inkább hosszúk, p. o. nyúlok , fúlok, h-
lök , fúlok, gylök; mivel ezek i^y származtak:

nyu-elf fu-el, hü-el, gyü-el, kivévén itt is ha hosz-

szú rag vagy képzó jön utánok , p. o. nynlék , fü-
lek stb. Ellenben mellyek eredetöknél fogva rövi-

dek , mindenkor csak röviden hangzanak s/cpen

;

p. o. süti, dugok, üres ^ nyitok, ügyes , külön, vi-

szek , hiszek.
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3) Middn az /i, ú mint önálM rag vagy rag-

segéd áll a' szóban^ hosszan cs röviden használható,

p. o. lábúw.láhu^ liezú, v.kezü, indúlyn^y indul, zöl-

dül vagy zöldül. Rövid szótagok után szebben hosz-

sz_, p. o. szigoriiy szomorú y keser, fenek. Az
ni , ül ragozva szebb, ha rövid, p. o. indulok, zöl-

dülök. Midón az w, ü a' szó' végén r-vel felcserél-

het, csak röviden használtassuk , p. o. daru, ha-

mu, szaru, redü , uedü, femjü , mert e' két-két rö-

videk megfelelnek ezen egy-egy hosszúknak: darv,

hamv, szarv , redv , ttedv , fenyv, k'L i minden

szóképzó és módosító ragban (kivétetik az e/)csak

rövid, p. o. kerti, házi, uéj)ei , várai, kedveli,

kedvelik.

Az a neveld is némellyek által és néha közös

gyanánt használtatik; de részint egytagú létére,

részint már természeténél fogva kimutató hang-

súlyt kívánván, de még azért is, mivel a' kimon-

dásban az utána jövó mássalhangzó mintegy ket-

tztetve ejtetik ki: inkább hosszú, mint közös

gyanánt vétessék.

Altalán ügyeljen a' versel a' legközelebbi szó-

tagok' mértékére, mellyek ha hosszúk, kivált éke-

zett hangzók miatt, az «, u, ü rövidíttessenek

meg, p. o. vivásért 3 jobb mint: vívásért ; látású

mint látású; hüléstól mint hléstl. És mivel szó-

képzink' nagyrésze hosszú mértékes, rendszerint

tanácsosb a' közös szótagokat megrövidíteni, mint

hosszítani.
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4) Kétes szótagok. Ha a' sz rövid hangzón^

és egy mássaihangzön végzdik: ez utolsó szótag

kétes; hosszú leszen ti. ha az utána jOvó szó más-

salhangzón , rövid , ha hangzón hezdódik , p. o.

i'ste/i Igazságnak véd szent istene; isten Jölse'gés,

kinek ég föld hódol imádva. (Czuczor.)

Ugyanezen szabályt követik az összetett és

ragozott szavak, p. o. vasárus , vasabroncs, vas-

dorong , váspálcza.
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Ajakbet : litera labiális.

Alany: subiectuin.

Alanyeset, v. nevez : nomi-

nativiis.

Alapfok : positivus (gradus).

Alhangu (hangzó, v. szó); ob-

tusa (vocalis, v. vox).

Állapotjegyz.' gerundium.

Állitinány : praedicatum.

Belszenved : verbum ab in-

terna causa passivum,

Benható ige : verbum intran-

sitivum.

Beszéd : dictio , sermo, ora-

tio.

Beszedrész : pars orationis.

Beszédszer : organon loquenr

di.

Betüáttétel; transpositio li-

terae.

Betüelhagyás: abiectiolite-

rae.

Betücsere : periiiutatio lite-

rae.

Birtoknév: nonien possesio-

nis.

Birtokos névmás : pronomen

possessivum.

Birtokrag: sufíixum posseS'

sivum.

Cselekv ige : verbum acti-

vum.

Egyed: individuum.

Egyedi : individuális.

Egyes: singularis.

Egymásraható , v. visszatér

névmás : pronomen reci-

procum , seu reflexivum.

Egytagú szó: vox monosyl-

laba.

Éles hangzó : vocalis acuta.

Elmondat : protasis in pe-

riodo.

Elnév: praedicatum genti-

litium.

Elvont név: nomen abstra-

ctum-

Felhangu (hangzó, v. szó) te-

nuis (vocalis, aut vox).

Felkiáltójel.: signum excla-

matíonis.
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Felsfok : superlativus (gra-

dus).

Félhangzó: semivocalis.

Fogbet: litera dentalis.

Folyékony bet : litera li-

. quida.

Fok : gradus.

Fokozás, fokoztatás: com-

paratio (per gradus).

Fokozni, fokoztatni: com-

parare (per gradus).

Fnév : nomen substantivum*

Fnév-képz : formativum

substantivi.

Fnév-képzés : formatio sub-

stantivi.

Gondolatjel : signum pau-

sae.

Gyakoritó ige : verbum fre-

quentativum.

Gyakoritó képz: formati-

vum frequentativum.

Gyök, gyökszó, gyökér: ra-

dix.

Gyüköt ; coniunctio' colle-

ctiva.

Gyjt , v. gyú'név : nomen

coUectivum.

Hangejtés : pronunciatio.

Hangcsere : permutatio vo-

caliutn.

Hanghasonúlás , hanghaso-

nítás : assimilatio voca-

lium.

Hanghosszitás, hangékezés:

a'm. nyelv' rendszere

prolongatio, velaccentua-

jtjo yocalium.

Hangkilökés : syncope voca-

lium.

Hangolvadás, v. hangolvasz-

tás : concretio vocalium.

Hangrend , hangozatosság,

széphangzat: euphonia.

Hangrövidítés, v. hangkur-

titás: abbreviatio, v.decur-

tatio vocalium.

Hangutánzás : onomatopoie-

sis.

Hangutánzó szó: onomato-

poion.

Hangugratás : syncope voca-

lium.

Hangugrató ige: verbum syn-

copicum.

Hangugrató név : nomen syn-

copicum.

Hangvesztés : abiectio voca-

lium.

Hangzó, V. önhangzó : Toca-

lis litera,

Hasonitás , hasonulás: assi-

milatio.

Hasonítni : assimilare ; haso-

nulni : assimilari.

Hasonlítás : comparatio.

Határos mód : modus finiti-

vus.

Határzatlan alak : forma in-

determinata.

Határzatlan névmás: prono-

24
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men indeiinitum.

Határzatlan számnév ; nume-

ráié indeiinitum.

Határzó : adverbium.

Határzott alak : forma deter-

minata.

Határzott névmás : prono-

men definitum.

Határzott számnév : numera-

le definitum.

Határtalan mód: modus infi-

nitivus.

Háromtagú szó : vox trisyl-

laba.

Helyhatárzó: adverbium loci.

Helyköt : coniunctio loca-

tiva.

Helyrag : suffixum locati-

vum.

Helynév; nomen locale.

Hiányos ige : verbum defe-

ctivum.

Idegen név ; nomen exoti-

cum.

Idegen szó: vox exotica.

Idézjel : signum citationis.

Idjegy: character temporis.

Idjelz: characteristica tem-

poris.

Idhatárzó: adverbium tem-

poris.

Idképz : formativum tem-

poris.

Idköt : particula tempo-

ris coniunctiva.

Idrag: suffixum tempoHs.

Ige : verbum.

Igeegyeztetés : concordantia

verbi.

Igeképz : formativum verbi.

Igeképzés : forlnatio verbi.

Tgeköt : particula composi-

tiva verbi.

Igenév , V. részesül ; parti-

cipium.

Igerag : suffixum verbi.

Igeragozás: suffixatio verbi.

Iget: tertia verbi persona

insuffixata.

Indulatszó: interiectio.

írásjel : interpunctio.

Jegybetü: characteristica li-

tera.

Jegyszó: vox characteristica.

Jelz, V. járulék: epitheton.

Keltspont, v. kétpont: co-

lon , seu duo puncta.

Kezd ige: verbum inchoa-

tivum.

Kérdéshatár/.ó : adverbium

interrogandi.

Kérd névmás: pronomenin-

terrogativum.

Kéttagúszó: voxdissyllaba.

Kicsinyz, v. kicsinyít ige:

verbum diminutivum.

Ki esinyzésképz : fomati-

vum diminutivum.

Kicsinypzve gyakoHtó ige.
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verbum mínute frequenta-

tivum.

Kicsinyzett név : nemen di-

minutivum.

Kiejtés : pronunciatio.

Kihagyás : omissio.

Körmondat: periódus.

Körbeszéd: oratio periodi-

ca , seu chria.

Kötszó: coniunctio.

Kötjel : signum copulativum.

Közbeszúrás , közbeszrat:

epenthesis.

Közbenszúrt bet : epenthe-

tica litera.

Középfok : comparativus

(gradus).

Középige ; verbum neutrum.

Köznév: nomen commune,

seu appellativum.

Külszenved ; verbum ab ex-

terna causa passivum.

Mássalhangzó : consonans.

Melléknév: nomen adiecti-

vum.

Mennyiség : quantitas.

Minség: qualitas.

Minségképz : formativum

qualitativum.

Minta : paradigma.

Míveltet ige : verbum facti-

tivum.

Mondat : constructio, senten-

tia.

Mutató névmás: pronomen

demonstrativum.

Mú'név : nomen technicum.

Miíszó : terminus technicus.

Néma mássalhangzó : conso-

nans muta.

Nemzetségi elnév: praedi-

catum gentilitium.

Név : nomen.

Névegyeztetés : concordan-

tia nominis.

Nével : articulus.

Névképzés: formatio nomi-

nis.

Névképz: formativum no-

minale.

Névmás : pronomen.

Névrag : suffixum nominale.

Névragozás : suffixio nomi-

nis.

Névutó : posípositio nominis.

Névviszonyítás : correlatio

nominis.

Névvonzat : régimen nominis'

Nyelv : lingua.

Nyelvbet : litera lingualis.

Nyelvbuvár : linguae scruta-

tor.

Nyelvelem : rudimenta lin-

guae.

Nyelvelemzés : eruderatio

linguae.

Nyelvelemz: eruderator lin-

guae.

Nyelvhasonlítás ; collatio

linguarum.

Nyelvhasonlóság : analógia

linguae.

24*
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cognatioNyelvrokonsiíg

lingnae.

Nyelvszokás : ususloquendi.

Nyelvtan : graniinatica.

Nyelvtanár : graininaticus.

Nyelvtudós: philologus.

Nyelvludoniány : philologia.

Nyomatos : emphaticus.

Nyomaíosság: eniphasis.

Nygjei, v. gondolatjel: si-

gnum pausae.

Osztószám : numeráié distri-

butivum.

Onhang/ó : vocalis.

Összetétel : compositio.

Összetett szó : vox compo-

sita.

Összer név : nemen concre-

tum.

Összetett név : nemen com-

positum.

Összetett ige : verbum com-

positum.

Összetett mássalhangzó :

consonans composita.

Pont : punctum.

Pontvonal, v. pontos vessz:

semicolon, seu média nóta.

Rag: suffixum.

Ragozás: sufíixio.

Ragozni : suffigere.

Rendhagyó ige : verbum ano-

malum.

Rendhagyó név: nemen ano-

maluni.

Rendszám, v. sorszám: nu-

meráié ordinalft

Részesül, v. igenév: parti-

cipium.

Részosztó szám: numeráié

fríictum.

Részlete névmás: pronomen

partitivum.

Sajátító: genitivus.

Segédbet : litera auxilia-

ris.

Sorhatárzó : adverbium ordi-

nale.

Sorszám : numeráié ordinale.

Szak : paragraphus.

Szakjel: signumparagraphi.

S/.akasz: sectio.

Szám: numerus: egyes ; sin-

gularis ; többes: plurális.

Számnév: nemen numeráié.

Számnévmás : pronomen nu-

meráié.

Számhatárzó: adverbium nu-

meráié.

Származék: derivatum.

Szárma/.ekszó : vex derivata.

Származtatás: derivatio.

Személy: persona.

Személyrag : suffixum per-

senale.

Személyragos: suffixum per-

sonale habens.

SzemélyragatIan:8nffixo per-

sonali carens.
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Személyes névmás : prono-

men personale.

Személyes ige : verbum per-

sonale.

Személytelen ige : verbum
impersonale.

Személynév: nomen perso-

na! e.

Szenved ige : verbum pas-

sivum.

Sziszeg bet : litera sibil-

lans.

Szóalkotás: formatiovocum.

Szóegyeztetés : concordantia

vocurti.

Szóelemzés, szóelerozet: ety-

mologia.

Szóelemz: etymologus.

Szóelválasztás : separatio vo-

cis.

Szóképzés : formatio vocis.

Szóképz : formativum vocis,

Szóktés: syntaxis.

Szókurtitás: abbreviatio vo-

cis.

Szómértan: prosodia.

Szórag: suffixuni vocis.

Szóragozás: suffixio vocis.

Szórend: dispositio vocum.

Szórövidítés: abbreviatio vo-

cis.

Szószármaztatás : derivatio

vocis.

Szótag : syllaba.

Szótagolás : syllabisatio.

Szótagolni : syllabisare.

Szóvonzat: régimen vocum.

Tárgyesef, v. szenved eset:

accusativus.

Társas ige: verbum reflexi-

vum.

Tehet ige: verbum poten-

tiale.

Torokbet : litera gutturalis*

Többes: plurális.

Tóige: verbum insuffixatum,

seu primitivum.

Tnév: nomen insufíixatam,

seu primitivum,

Tszá'.ii : numeráié rardinale.

Tszemély : persona verbi

primitiva, seu insuffíxata.

Tszó: vox primitiva.

Tulajdon név: nomen pro-

prium.

Tulajdonító: dativus.

Utómondat: apodosis.

Vessz, vonás: comma.

Vezetéknév: cognomen, seu

nomen familiare.

Viszony : relatio.

Viszonyítás , viszonyulás
,

viszonyodás : correlatio.

Visszatér névmás , v, egy-

másraható : pronomen re-

ciprocum.

Visszainut^tó , v. visszahozó

névmás: pronomen relati-

vum.

Viszontagló, v.viszontagm-

y^«
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kd ige : verbum recipro-

cum.

Vonz: regit.

Vonzó, V. vezér-ige: verbum

régens.

Vonzó, V. vezér-név: nomen

régens.

Vonzott, v. vezérlett ige

verbum rectum.

Vonzott , v. vezérlett név;

nomen rectum.

Zárjel: parenthesis.

Kartitá sok.

p. vagy p. o. = példának okáért,

stb = és a' többi.

u.m. =: úgymint

a. m.= annyi mint.

v. = vagy.

^^-^
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