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BEVEZETÉS.

rn.
Nem gondolom, hogy kész akarva irna valaki nem-magyaro
ssá, sőt azt hiszem, mindenik iró azt szeretné, hogy kitünő ma
gyarsággal irjon ; hanem az a baj, hogy nem figyelmeztették rá, mi
magyaros, mi nem, 'és igy megszokta a nem magyaros kifejezéseket,
nem veszi észre a magyartalanságot, sőt éppen helyesnek véli.
A Vörösmarty és Bajza idejébe ha észrevettek egy magyarta
lan kitételt, ugyancsak kikeltek ellene, nehogy lábra kapjon. Az
ujabb időbe nem szólnak fel; az irókat, a forditókat magokra hagy
ják, nem bánják: írjanak úgy, ahogy nekik tetszik. — A „Magyar
nyelv rendszeré «-be pedig téves állitások csusztak bé, a miket maig
se igazitottak ki, és igy ezeket is szabálynak tartják. Ily tévedés
a többi közt : „íaíifc tetik" ugy nevezett külszenved.ó' használása,
és szabályra emelése, a mivel az irodalmat elárasztották, elcsúfitot
ták. Ilyen tévedés az a szerencsétlen áUitás, hogy „ezt s ezt a ra
got, név-viszonyitót fel lehet cserélni avval és evvel." Hiszen nem
azért vannak meg azok a nyelvbe, hogy mind egyet tegyenek, hanem
azért, hogy a viszony különféle árnyalatait fejezhessük ki velök.
Tehát ezek értelmét kell kifejtem és árnyalati különbségeit kimu
tatni, nem pedig azt mondani, hogy „egyik a mással felcserélhet!}."
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Ebből származtak a ferde és németes kifejezések, a melyek mind untalan sértik a magyar nyelvérzékit, és a melyekkel végre kiküszö
böljük a magyaros kifejezéseket, megvesztegetjük, eltorzitjuk magya
ros nyelvünket.
Nehány ily tévedés eloszlatására és magyarosabban irhatásra
szolgáljanak a következő észrevételek:

Sajátság elleni rag.
i.
ba, be. ügy nevezett marasztaló „ban ben" nincs a magyar
1 nyelvbe.
A magyar nép nem beszél ban ben-nel ; szájábol mindenütt
csak ba be hallik. Soha se hallottam, hogy megkülönböztetné, mi
kor mondjan ba be, mikor ban be» ragot, Iróink ezt az idegen
nyelv után kivánták a magyarra erőltetni. Figyeljen csak akárki a
a tiszta magyar nép beszédére, soha se hall tőle ban ben-t; mert
nincs meg a nyelvéie ; ha megvolna, kimondaná. A magyar fülét
mindig bántja, ha ban ben-t hall valakitől, mert gyermek-koráia
se hallotta azt édes anyjától, se játszótársaitól; azt mondja, hogy
Öt magyar bölcsőie ringatták ; ő magyar oskoláia tanolt ; igy imád
kozik: mi atyánk, a ki a mennyie vagy; hiszek egy Istenie, a
menü/ és főid teremtőjéia,
Kisértse meg az olvasó, mind ezeket ban ben-nel fennhangon
mondani el a tiszta ajku magyar hölgy előtt, igy: „bölcsőben rin
gatták ; oskolában tanult ; a mennyben vagy ; Istenben, teremtőjében ;
azt fogja nyilvánitani, hogy az a ban ben nem jól hangzik füléie.
Sehol se hallunk ban ben-t ; ha magánhangzó jő is utána,
akkor se halljuk az «-et. Pl, ebie a perczie érkezett meg; zsákia
a feje ; a házia ül ; iziie eZszaladt ; ijedtiie eZállott a szava.
A népdalokia se hallhatni ban ben-t a nép szájából. Igy
enekli :
akárki volt az ölem&e,
mégis te voltál eszemie.
Hogy a marasztaló ban ben nincs meg nyelvünkie, világos,
a nép nem mondja. Bizonyitja ezt az a tapasztalás is, hogy más
nyelvet nem tudó magyar gyermekkel nem lehet megértetni a kü
lönbséget, mikor mondjan ban be»-t, mikor ne. Növendék magyar
hölgynek, ifjunak, szinésznek is hijáia magyarázzuk, nem fér a
fejeie; de ha nagy bajjal megértette is, mind untalan elvéti, s
gondolkozóia esik : vajjon jól mondta-e vagy se. Bizony, ha meg
volna nyelvünkie ez a megkülönböztetés, magyarázni se kellene,
önként értené, mondaná mindenki. Lám, a nem és ne különböztetés megvan nyelvünkie, például : azt nem akarom, tehát ne tedd.
Ezt senkinek se kell magyarázni, a gyermek is érti.

Furcsán jártam egyik barátommal. Éppen magyarázom nekie
a magyar nyelv némely sajátságait; mind helyesli; a mikor pedig
arra jövök, hogy a magyaria nincs marasztaló ban ben, azt mondk : „de már e csak meg van, mert iróink mind használják; az
tán szép is ,ez a megkülönböztetés nyelvünkben!" Hijáia mondám,
hogy iróiilk a magyar nyelv sajátsága ellen vétve használják a ma
rasztaló " ban ; bé«-t ; mert a nép nem mondja ; aztán biz' a nem
is szép, sőt akadályozza a kiejtést; a fület is bántja; mégis meg
maradt véleménye mellett, s azt mondá: „denique, csak meg kell
lenni annak a ban ben-nek!" Én abia hagytam a további fejte
getést. Más tárgyra kerül a beszéd, s az én barátom beszélni kezdi,
bizonyos esetét; beszédjéie emliti, hogy „éppen octoberie történt,
de neki esze ágá&a se volt" — hirtelen bele vágok szavába: de hát
miért mondja „octoberie s esze ágáödí", hiszem oda ban ben kell;
„oh, csak elvétettem" mondá zavartan. Dehogy vétette, felelém, de
bizony jól mondá, ez az igaz, mert ugy hallotta gyermek-koráia,
s ugy terem a fejébe; a ban ben pedig csak ráfogás, erőltetés.
Igy vétik el a ban ben-t még azok is kik ezt szépnek tart
ják. Ez elvétés is eléggé mútatja, hogy: nincs baw ben a magyarba ; mert ha meg volna, senki se vétené el.
„De mégis szükséges volna a magyar nyelvben is megkülön
böztetni a 'helyben léteit és helyró'Z mozdulást, azt ban ben-nel.
ezt öa^ie-vel" mondhatják.
Én azt állitom : nem szükséges. Mert a magyar fejéie nem le
vén meg e különböztetés, legkisebb zavaria sincs, akár megy a
templomia, akár ül a templomia; sőt akkor van zavaria, ha va
lakitől templomban-t hall. — Erre mútat a szó-játék is a „jár"
igével, a mely a hói és hová kérdéssel is viszonyulhat. „Szokott-e
keed járni a templomba?" Deehogy szoktam; hiszen csak a kutya
szokott járni a templomia, én ttlni szoktam a templomio. Ez a
szójáték is mutatja, hogy nincs meg a ban ben ; mert ha meg lett
volna, e szójáték nem keletkezik, Igy felel a magyar ba ie-vel akár
a Ao7, akár a hová kérdésre. Aztán hiáia is erőltetjük, mert nem
fogja fel; s ha nagy bajjal megértetnők is vele a két esetet, a
helybe léteit és helyről mozdulást, még hány esetet kellene felhozni
s megmagyarázni? a miket e kettőre nem vonhatni, például ezeket:
mi&e fogadjunk? nem telik egy óráéa, egyszeriie meg lesz; abia
a perez&e oda lett ; hiáia dolgozott ; magáia beszél ; félie szerie
hagyott mindent; sicttéie megbotlott; roptiie, futtáia lőtte a va
dat; kevésie mult, hogy meg nem pukkadt mérgiie; s több effélét
egyik esetre se vonhatván, ha magyarázni kezdem, miért kellene
ban ben-t mondani ezek&e, oly zavaria lesz, hogy sehogy se tud
kiigazodni belőle.
A tatár és török nyelvet keleti rokonnak tartják. Ezekíe is
csak da da vau, marasztaló dan den egyikíe sincs. A héberíe is
csak bű vau. S o miatt nem jő zavaróa se tatár, se török, se hé
ber. Hát keleti magyar nyelvüuköe miért erőltessük e nyúgoti meg

külőnböztetést, a mikor nincs szükség reá, e mellett sérti a magyar
fület, neheziti a kimondást, a szavallást.
„Hát az idegen nyelvü embernek hogy' magyarázzuk meg a
helyben-lét és mozdulás értelmét?" kérdhetik.
Felelet: ugy, hogy ezt a magyar az igevel fejezi ki, nem a
ba« ben-nel. Például a hói kérdésre : (ott) Hl a székie, (ott) fek
szik az ágy6a; a hová kérdésre: sétálni megy a kertie, beszáll a
fogadóía. Aztán a mit már kimondott az igével, nem szokta még
más szóval is ujra kifejezni; mert a magyar nem szereti az ismétlést.
„De ha elhagyja is a nép némelykor az n-net a 5a í« után,
a csak olyan elhagyás lehet, mint a z elhagyása a hoz h«z után,
a mikor ezt mondja: a föld&ö vágta; azért mégis hoz hez a rag,
nem: ho he; igy a rag is ban bew, nem ía Se, ellenvethetik.
A hasonlitás nem talál ; mert a z-t csak némely tájon hagy
ják el s mondják: földAö vágta; a mint elhagynak más betüt is
némely vidéken, mint az Z-let s mondják : e«ment, eünent helyett.
E pedig csak tájszólás, nem az egész tiszta magyar népé, a mely
érthetően kimondja a z-ét és Z-let is igy: földhöz vágta s cZment.
Hanem a baw ben-t sehol se hallhatni, még ott se, a hói tájszólás
van; mindenütt csak ba Be hangzik. Tehát a tájszólásból nem le
het hasonlatot venni az egész nép beszédire, hanem éppen csak
ebből lehet szabályt vonni.
„Igen, de régibb és újabb iróink is mind helyesnek találták
a ban ben-t, használták a legrégibb iratokban; igy áll az a bécsi
és müncheni codexben is;" ezt is mondhatják.
Én nem törődöm avval: ki, mikép találta ezt vagy azt he
lyesnek? kinek, milyen izlése volt, és van, latinos, németes, vagy
tótos? Én egyik tanitó szavára se esküszöm; előttem egyik se te
kintély ! S ezt ajánlom mindenkinek : ne higyjen vakon senkinek, se
nekem, se másnak ; hanem figyeljen a tiszta magyar élőbeszédre :
eszméljen, gondolkozzék, hasonlitson ; szerezzen magának alapos meg
győződést, s tükrözze viszsza az élőbeszédet. A nyelv nem ismer
egyéni tekintélyt ; a nyelv egyedüli tekintélye az élőbeszód.
A bécsi és müncheni codexből pedig csak azt vehetni ki : mi
kép' irtak régen. De jól irtak-e? kérdés? Vajjon kik irták azt?
tiszta magyar ajkuak-e? alig hihető. Inkább irhatták latin, olasz,
tót vagy más idegen ajkuak, a kik akkor még inkább irhattak
roszszul, mint most; pedig most is irnak. De akárkik, és akármi
kép irták, abból nem lehet kimutatni a tiszta magyar nyelv saját
ságát, sőt éppen sajátság elleni botlásokat vehetni ki A legrégibb
példányia a „halotti beszód"-be olvassuk ezt : „hogy" (a mint) í*
ti látjátok szemtökkel." Lehet-e hinni, hogy a magyar elől mondta
volna valamikor az ts-t nyelve sajátsága ellen, németesen, igy :
is én, is te, is ö, (auch ich, du, er) e helyett: én is, te is, 'ó' ?s;
és ügy mondta volna : a mint is. ti látjátok szemtökkel, e helyett :
a mint íi is látjátok szemeitekkel. — Olvassuk tovább: „mind(en)
gyümölcsökiől monda neki élnie ; — isa (bizony) ki napon e(e)ndól
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a gyümölcsíóV." Lehet-e hinni, hogy a magyar ugy beszélt volna
valaha, németesea (von dem Obste) : „gyümölcsíöZ élni és gyümölcstöl enni" e helyett : gyümölcscsel élni, és gyümölcsió'í enni. Inkább
lehet hinni, hogy a magyar nyelv ragjai sajátságát fölfogni se
birt idegen nyelvüek irhattak afféléket, mint irnak még most is ,
a mint iratom rendin kimutatom.
Nem az 'irodalomból kell és lehet kifürkészni a nyelv saját
ságát, üaneni > az élő beszédből. Igen helyesen mondja Greguss
Ágost is a „Pesti Napló" 282. számáiét 1856. máj. 14. ezt: „A
nyelv a nép ajkán fejlik, innen veszi át az irodalom; s irodalmi
kezelése gyakran megrongálja a nyelvet, midőn javitani gondolja.
Ezért tiszte a nyelvtudománynak a törvényeket fürkészni, miben
járunk el helyesen, miben hibázunk. — Ezért a nyomozó nyelvész
nek mindig figyelemmel kell kisérnie a népben élő nyelvet, mert
hiszen megesik, hogy . az életnek van igaza, nem pedig az iroda
lomnak."
„De még is megvolt nyelvünkben a ban, ben, csak elkopott,
azért ha a nép most nem mondja is, de az irodalomban jó lesz
megtartani, s ez által az életbe ismét behozni" mondhatják.
Már hogy megvoít-é valaha nyelvünkie a ban, ben, vagy nem
volt meg? ezt most senki se tudhatja bebizonyitani; de tegyük fel,
meg nem engedve, hogy meg volt, hanem elkopott, kiveszett, elhagy
ták ; elég azt tudni : hogy most nem mondják, nem használják, nem
élnek vele az élő beszédie. Hijába is erőltetnék megtartani az irodalomia azért hogy az életbe ismét feléledjen, mert az eddigi példa
meggyőzhet az ellenkezőről, hiszen a legrégibb iratoktól kezdve maig
is megtartotta az irodalom a ban, ben-t, tanitották s tanitják ma
is a gyermekeknek, mégse vette fel az élet, és hihetőleg ezután se
veszi fel, hijáoa erőltetjük ; a mi nem fér meg az élő nyelv termé
szetével, sajátságával, nehezen vagy sohase foganszik meg az életie.
„Jó hát, tegyük fel, de nem engedjük meg, hogy a magyar
nép nem mond ban, ben-t, és régibb iróink is tévedőleg irtak volna
ba« ben-t ; de azért mégis meg kell lenni nyelvünkben, mert ugy-e
hogy a benn szó meg van, a melytől jő: benn-em, benn-ed, benn-o
is. E pedig ugyancsak helyben; benn-e léteit jelent. Tehát a ban
ben-nek is meg kell lenni. Ezt csak nem lehet elvitázni.0 Igy tá
madnak meg.
Megvallom, ez a legerősebb oknak látszik. De csak látszik,
mondom, mert valósággal nem ok. A mit igy fejtek meg:.
. Menjünk eredetére. Elemezzük. Miből lesz a benn? Azt hi
szem, le és en ösmetevésiböl : beert benn. Mi a be? Egyszer be
hato névrag, mint eb-öe, ab-ía ; ki miie tudós, ab5a gyanus. Más
szor ige-határzó, például: Mát ebbe a dología, nem hunyja be a
a szemit. Hát az en mi ? Egyszer állapitó névrag, mint ezekbe :
a tetó'-n, viz-en, száraz-on, hegy-en, völgy-ön. Másszor igehatárzói
képző, mint ezekbe : rég-en, szép-en, sok-on, keves-en. A be-en
benw-be az en igehatárzói képző, éppen olyan, a milyen az al, be,
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/e, le, ki után téve lesz : al-an, be en, fe-en, le-en, ki-en, kettős
«-nel: ala?m benn, fenn, lenn, kin« vagy künn ; mint itt en, ott-an,
iw-en, onn-a«. Az igy alakult benn igehatárzóból lesz aztán szemelyragozva benn-em, benn-ed, benn-e is.
E szerint a be és lenn éppen olyan igehatárzó, mint a fel,
jenn, le, lenn es ki, kinn (vagy kiirni) a melyek fokozhatók is igy :
be bejebb; benn bennebb )
fel feljebb; fenn fennebb
( ,1,
-A
.«,
le lejebb; lenn lennebb
á11' van' jár' setal"
ki kijebb; kinn kinnebb j
íhm,n MldÖn í6^ a benw: igebatárzó, nem lehet egyszersmind
(benn-marasztaló) névrag is.
Hogy pedig a magyar nem fejezi ki a benn-Zeí eszméjét az
e« Kepzovel kitetszik onnön is hogy ha azzal helyie-léteit jelentő
igei, Kapcsol is öszsze, még se mond ban ben-t. Például: A hordó
ÜM aiann (alatt) van a pinczéíe. A gazda ott benn Ül a szobáfa.
ÍJHt
A l&nnfeku^nek a völgyie. A várnagy ott fenn lakik
vált h , ,,cseléd otfc ki«" v. künn hál a szabadía. Mert a helySe
•gy oenniet eszméjit a magyar nem ban ben-nel fejezi ki, hanem
^et>eZ, a mint fennebb érintém.
°£J a benn' ben«-bó'l se lehet kierőltetni azt a marasza íe"hez jani10 " kéPző: ^^^ nem ma-

MeggyÖZÖdlletüűk hát' h°gy ha valósággal megvolna nyelmnnl-a mara1s1ztalá ba« ben, a nép bizonyosan kimondaná, a mint
PéldTnl a i
Lam az n-net kimondja mindenütt a hói kell.
hasyon 'n l" érzelmü- eleven ifju; a nem szógyen; abia nincs
ffubát rÜÍÍ nem me^7en sokra; hegyen völgyön lakodalom; eben
miWinJ, i • ; kimondJa az ige-határzókía, mint bátran, serényen,
nvebb „ Jílm,ondJa a közép fokuía is : különb-en, bátrabb-an, serénál iííJLlhí dául: A sors fölemel gyakran csak azért, hogy anmondiíí i
,. és m%ebb-e« essünk alá. Az igazságot több-en
is iőnny'ebb-^h"^ cselekszik' Ha szabadabb-an élhet, a terhet
-i mmt ezeket kimondja, kimondaná azt a marasztalónak eről
tetett ban Wt is ha _ megvolna.
Nfé,me^kor zayart is szülne. Például: Ott meleg van, itt hüve
nií a huvesebáe hüvesebb-en lehetünk. E kicsi szoba, ott a
b-an is beszélhetünk. E rosz ágy, ott a joWa
i. ' Ezek^ ha az elsőt is ban ben-nel mondanám
a
tünk
nV
g irj'ák) ^: "it<; a Mvesebben hüvesebben
leheiohha,
ainaf?yobban nagyobban is beszélhetünk; ott a jobban
S lHJ"^atfli»" értelem-zavar lenne' belőle, az olvasó vagy haU,.7X /
á\ me]yik az a marasztaló ban ben, melyik az igen (an 6n) képző.
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„Igen, de sokszor kétértelmüség lenne a ben kihagyása nél
kül ; például : sok viz jdy a Dunáia ; sok katona jár a vária ;
ezekbe kérdés lehetne: benne-é vagy belé?" mondhatnák.
A magyar ily esetie, ha nem akar szójátékot üzni, megkü
lönböztetésül oda szokta mondani a benn vagy be igehatárzót, igy:
sok vix foly benn a Dunáia, sok viz foly bé a Dunáia ; sok ka
tona jó? benn a vária, sak katona jár bé a vária. De azért még
se mond ban, ben-t, nem mondja: benn a Dunában, benn a vár
ba?*, hanem be»n a Dunáia, ben« a vária.
Ne követeljék tehát a marasztaló ban ben-t se az irodalomia
se az élő beszédie, és ne hibáztassák a beszélőket, se a szinészeket,
ha nem mondanak ban ben-t, minthogy e nincs meg az élő be
szédbe.
Ezeknél fogva tisztáia lehetünk, hogy nyelvünkie nincs meg
az ügy nevezett marasztaló ban, ben, hanem csak a ia be ; az n (an,
en, on, ön) pedig egyszer állapitó névrag, másszor igehatárzó kép
ző. S hihetőleg nem tudván iróink, hogy a be után járuló n igehatárzói képző, tévedésből hitték azt eddig marasztalónak.
A szabály tehát e lenne: ba, be névraggal (név-viszonyitóval) él a magyar akár behatólag, akár marasztalóiéig (bennhaíólag); az n (an, en, on, ön) raggal és képzővel pedig állapitólag
és igehatárzólag; a hely&e létet' vagy helyből mozdulást pedig az
igével fejezi ki, vagy a be és benn igehatárzóval.

Se. Sem-mel nem él a magyar.
Iróink ezt tartják: „sem: tagadó, se tiltó." Hihetőleg igy
okoskodva: „minthogy nem: tagadó, ne: tiltó, sem és se pedig anynyi, mint is nem és is ne; tehát sem: tagadó, se: tiltó."
Én pedig azt vélem, hogy a se, nem az is nem vagy is
ne szóbol van öszszekeverve, hanem megforditott is v. es. Például :
állitólag: az is jó, ez is jó; tagadólag: a se jó, e se jó. A szé
kely ma es igy mondja: biz én meg es poróbálom, todom es. A
leg is legjobbat széltibe igy mondjuk: leg es legjobb.
De alakuljon bár miből, elég az, hogy a magyar nép semmit
se tud a sem és se közti különbségről ; azt se érti : mi az az ide
gen is nem és is ne ; azzal se törődik : tagadólag beszél-e vagy
tiltólag, e miatt legkisebb zavarba se jő, mindenkor se-vel él ; a
sem neki se inyére, se kedvére ; azért föl se veszi ; akkor se mond
sem-et, ha két magán hangzó van egymás mellett, akkor is igy
mondja: se igy se úgy; se ide, se oda; se én, se ő; se ebből se
•abból; egyszer se mond sem-et. Figyeljenek csak a tiszta magyar
beszédiro, igy fogják hallani.
Semmi szüksége se levén tehát a magyarnak a tagadó sem
és tiltó se megkülönbeöztetésire,
a szabály e lenne : se-vel él a magyar, akár tagad, akár tilt.
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Az is nem, is ne idegen a magyarnak, a se helyett. Nem
i??*',"*2 i$ nem Jó; ö is nem tud magyarul; vele is nem
lehet boldogulni- hanem Így: a se jó; ő se tud magyarul; vele
se lehet boldogulni.
Az is nem-meli tévedés onnan jöhetett, hogy a magyar ilye
nedet is ^mondván; sajnálom, hogy még többol is nem szolgálhatok ;
Koszond, nogy egyebet is nem kaptál; nincs olyan rosz, amibe va
lami jo is ne volna: stb. eff.,hihetöleg nem vették észre, hogy az
eltelek nem kizárólag vannak mondva, hanem tagadólag állitva;
mert a mikor adok valamit s még többet is adnék, do nem lehet,
;i*kor mondom tagadólag állitva : sajnálom, hogy még többel w,
nem szolgálhatok; a mikor pedig semmit se adhatok, akkor mondom
tozaroiag: avval se, egyébbel se szolgálhatok; ekkor pedig nem jár
az idegen is nem, 8 nem volna magyarul mondva: azzal
is nem, egyebbel is nem nem szolgálhatok, e helyett :' avval se,
egyebbel se szolgálhatok.
Az „is nem" olyan idegen a magyar nyelvbe a se helyett,
mmt a nem van és is nem van a nincs és sráes helyett. A ma
gyar nem ugy mondja: nem van pénze, kenyere is nem van, ha
nem igy: nincs pénze, kenyere sincs.

Valamint az „is nem," úgy nem jó
a „nem-sem," a nem-is helyett.
Igazitsunk ki nehány fflyes mondatot,
ezt
magyarosan
igy -.
„tiem árt tudni azt sem hogy"
«em árt tudni azt is (v. azt se
árt tudni) hogy
„arra nem épithetünk legkevearra nem épithetünk legkevesebsebbet sem."
bet is (v. legkevesebbet se épit
hetünk).
9««»» akarom távolról sem álnem akarom állitani távolrol is
"tani"
(Vi távolról se akarom állitani).
"a re,^dsz^rt 7je'» merte mega rendszert nent merte megtá!;'madni egyik sem"
madni egyik is (v. a rendszert
egyik se merte megtámadni).
„nem vonakodik legkevésbé
nem vonakodik legkevésbé is (v.
sem eiismerm miszerint"
legkevésbé se vonakodik) meg
ismerni, hogy
„o sem tud egy szót sem maő se tud egy szót is magvarul.

gyárul"
a hirlap *-ew intett egyetien lelssüOlitáet sem magyar
irdioz""

a hirlap «s intézett egyetlen felszólitást ta magyar iróhoz.
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ezt
magyarosan
igy :
„a miniszterium mégsem foa ministerium mégse foganatosiganatositott egyet sem azon
tott egyet is az eszközök közül,
eszközök közül, melyek"
a melyek —
„a beszédnek nincs egyetlen
a beszédnek nincs egyetlen része
része sem, mely —
is (v. a beszédnek egyetlen része
sincs) a mely —
„nem találkozott senki sem"
nem találkozott senki, (v. senki
se találkozott).
„nem tudok róla semmit sem"
nem tudok róla semmit, (v. sem
mit se tudok róla).
„kedélyén nem látszott semmi
kedélyén nem látszott semmi válváltozás sem"
tozás, (v. semmi változás se lát
szott kedélyén).
A közbeszédl'e igy halljuk: nem láttam semmit (v. semmit
se láttam); nem hallottam semmit (v. semmit se hallottam); nincs
egy krajczárom is (v. egy krajczárom sincs); nem árt nekem a bor
is (v. a bor se árt nekem) ; nem félek én az ördögtől is (v. az ör
dögtől se félek.
Ha nem-mel kezdem a mondatot, ts-sel végzem (nem: se-vel).
Ha a se-t mondom ki előre, a nem kimarad.
E két czikk: „ban be/i" nincs a magyar nyelvie, és
mel nem él a magyar, kimaradt volt a „Magyar nyelv sajátságai
ról" irt jegyzetből.

3.

ért, miatt, végett (német: wegen) (lásd a m. ny. saj. 20,
21 1. 4.)
A német mindeniket érti a wegen alatt, még többet is ért,
de a magyar mindeniket megkülönbözteti, és a szerint alkalmazza.
Ért okadó ; miatt kényszeritő vagy akadályozó okvetö ; miudenik : fő
név után jár; végett: czélzö, és csak igéből lett főnév után jár.
Pl. húseVí ment a piaczra (nem: hús miatt v. hús végett); beteg
sége miatt nem dolgozhatott, betegsége akadályozta vagy kénysze
ritette, (tehát*nem: „betegségierí v. betegsége végett" nem dolgoz
hatott) ; tanulás végett útazott külföldre, abból a czélból hogy ta
nuljon, (tehát nem : tanuláserí vagy tanulás miatt").
Igazitsunk ki nehány ilyes ferde mondatot,
ezt
magyarosan
iqy :
„megrendült egészsége helyrea'Zmeggyengült egészsége helyrelitása miatt fürdőre utazik"
állitása végett fürdőre utazik.
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ezt
magyarosan
tgy :
„az inséges évek .végett nem fiaz inséges évek miatt nem fi
zethette adóját"
zethette adóját. •
„szélhüdés miatt meghalt"
szélhüdésie halt meg.
„szégyenlem, de nem magam vészégyenlem, de nem magamert,
gett, hanem a nép végett"
hanem a néperí.
„a kormányok a polgárok miatt
a kormányok a polgárokéi
léteznek, s nem ezek vannak
vannak, nem ezek azokert
amazok végett"

vá, vé átalakitó viszonyitó nem jó nak, nek tulajdonitó helyett
(lásd a m. ny. saj. 26 1.)
olvastam
magyarosan igy igazitom ki:
„ királylyá választatoíí"
királynak választottáfc,
„fejedelemme' kikiálíaíoíí"
fejedelemnefc kiáltotíáfc ki.
„tanácsnoMá neveztetett"
tanácsosnafc nevezte'^.
„biróvá téteíeíí"
birónőfc tette'fc.
„a bizottmány tagjaivá lettek
a bizottság tagjai lettek ezek : .
ezek:
„a baloldal is készséggel járul
a baloldal is kész a javaslatot
a javaslat törvénnye' emelétörvényre emelni.
sihez"
Valakit megtesznek királynőit, tanácsosnafc, birónőfc, de csak
akkor válik azzá", királyba, tanácsossá, biróoá, ha magát azzá" tudja
képezni, átalakitani.
A magyar igy kérdi: minefc tették, választották, nevezték,
(nem: mivé tették?)
Semminefc se tették, vagy semmive' tették, nagyon különbözik.
Igy: esze ágába sincs németnefc lenni „még kevésbé németíe.
Ez a különbség van ebbe is: „katona lett, v. katonává lett"
(vált). Pl. a fiam katona lett, de még nem tudom : katonává lesz-é,
válik- é, vagy mive' alakul át? ezután válik meg.
Bolonddá akar tenni, de nem leszek bolond, hogy bolonddá
legyek, váljak.
5.
„bennünk-et, bennetek-et" nem jó
minket, titeket helyett, (lásd a, m. ny. saj. 71. 1. 28.)
olvastam
magyarosan igy igazitom ki.
„kényszerit bennünket"
kényszerit minket.
„meglep bennünket"
meglep minket.
„elkisértek bennünket"
elkisértek minket
„megvendégelt benneteket"
megvendégelt titeket.
„megvertek 6enneíefceí"
megvertek titeket.
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*

Benn (be-en igehatárzó; mint: kinn (künn), lenn, fenn stb.
Benn személyraggal : benn-em, ed, e, ünk, etek, ők. Hanem ennek
az a sajátsága, hogy e további ragozást nem tür, nem veszen fel.
Mert senkitől se halljuk ezeket:
„bennem-nefc, bennem-íöZ, bennem-Aez, bennem-eí,
benned-nefc, benned-íöZ, benned-Aez, benned-eí,
benné-nefc, benné-íöZ, benné-Aez, benn-éí.
bennünk-nefc, bennünk-íöZ, bennünk-Aez, bennünk-eí,
bennetek-nefc, bennetek-íó7, bennetek-Aez, bennetek-eí,
bennök-weJt, bennök-íó7, bennök-Aez, bennök-eí." .
Ezek tehát nem jók, mert további ragozást nem türnek.
Valamint nem jók: „alám-aí, aíánk-aí,
beanem-eí, bennünk-eí, belőlem-eí, belőlünk-eí,
belém-eí, belénk- et, előlem et, előlünk-«í,
felolem-eí, felőlünk-eí, kivülem-eít kivülünk-eí" stb.
Bennünk: in uns; in nobis.
Mi (mü): uns; nos.
Bennünk tehát nem: -mi.
Ti bizhattok bennünk,
Mi bizhatunk bennetek.
Ti megbizhattok minket (nem : bennünk-eí).
Mi megbizhatunk titeket (nem: bennetek-eí).
A magyar személyes névmás ez:
én
nem pedig
bennem
te
„
„
benned
ö
„
„
benne
mi
„
„
bennünk
ti
„
„
bennetek
ők
„
„
bennök
nekem
„
„
bennem-we/c
neked
„
„ „
benned-nefc
neki
„
„
benné-ttefc
nekünk „
„
bennünk-»iefc
nektek
„
„
bennetek-nefc
nekik
„
„
bennök-nefc
engem -„
„
bennem-eí
téged
„
„
benned-eí
őt
„
„
benn-áí
minket „
„
bennünk-eí
titeket „
„
bennetek-eí
őket
„
„
bennök-eí
Miért akarja némely iró a közbeszédbe nem is hallható:
„bennünk-eí" és „bennetek-eíu valóba helytelen ragokkal kiszori
tani az életbe mindennap hallható névmásokat minket és titeket?
igazán megfoghatatlan. Eddig igy imádkoztunk: ne vigy minket
a kisértetbe; tán ezután is meg fog az Isten szabaditani minket e

r

lő

gonosztól, s nem fogunk igy imádkozni: add meg „bennünknek"
mindennapi kenyerünket, ne vigy „bennünket" a kisértetbe, sxabadits meg „bennünket„ a gonosztól. Hanem igy: add meg nekünk
mindennapi kenyerünket; ne vigy minket a kisértetbe, sőt szaba
dits meg minket a gonosztól : a bennünkeí-től és bennetek-et-íó7.

e.
„elibém, dibénk" nem jó előmbe, előnkbe helyett, (lásd a m.
ny. saj. 72. L 29).
Mert elő a gyök; ebből személyraggal: eó'lm, előd, ele/e,
elönfc, előíefc, ele/öfc; be raggal: előm-ie, előd-ie, elejé-ie, (v. eli
ie), előnk-ie, előtök-ie, elejök be, (v. elik-ie). Nem pedig: „elibém, eliie'd, dlibéje, elibe'nfc, elibéíefc, elibe)'ö.fc" Nem „eli" a gyök,
a be rag pedig nem veszi fel a személyragot: bem, béd, béje, bénfc,
béíefc, bé/öfc. Mert az elő gyök után se mondja senki: előie'm, előbéd, előite, előbe'nfr, dinétek, előbe)'**.
Igy mondjuk : kor-öm-ie, körödie, köriie, körünkbe, körötöke,
köriiüe; (nem: köri&e'm, köriíé'd, köribe)'e, köribe'«fc, köribe'íefc, kőribéjök).
Igy mondjuk: közénk-be, közötöfc-io, közifc-ie, (nem: közi6enfc,
* «, köztiek.)
7.
„elé, köré" név-viszonyitó nem jó eleibe, köribe helyett.
olvastam
magyarosan igy igazitom ki:
„elém jött"
eltfroie jött.
sa ház elé érkezett"
a ház eleiie érkezett.
9a iapitány köré sereglettek" a kapitány köríie sereglettek.
elő és kör a gyök; ebből személy raggal: előm, előd, eleje,
ebből be raggal : előwz-be, előd-be, el^e'-be (v. elibe). Igy : kör-öm,
körö'd, köre ; köröm be, köröd-be, körá-be, v. köri-be.
Az előbeszéd azért különbözteti meg, nehogy az elé igekötő
vel összezavarja. Pl. „az ember elé jött." Ebből nem tudhatom,
melyiket értsem: az ember eletie jött-é? vagy: az ember eZe-jött ?
Igy nem jó: „a ház elé állott" hanem: a ház eletie állott,
"ííem: „elám állott," hanem: előmbe állott.
Igy halljuk az életbe: vendége eleiie ment (nem: „vendége
ele' ment"). Igy halljuk a pohár köszöntéskor: uram, uram, szólok
az úrhoz! a felhivott mondja: állok eliie (nem pedig: állok ele' v.
eléje").
8.
„idáig, odáig" nem jó eddig; addig helyett (lásd a m. ny.
saj. 72. 1. 30) mert nem: „ida," oda, hanem ide, oda. Ezt ha iggel toldanók, lenne: idewjí, odaig, nem pedig „idáig, odáig," A mi
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a mi nem jó; de nincs is szükség reá, mert nem úgy mondjuk,
hanem igy: eddig, addig, pl. attól kezdve v. fogva eddig (nem:
idáig), ettől pedig addig (nem : odáig). Eddig az ideig v. határig ;
addig az ideig v. határig.
Tehát: ide, oda (nem: ida, oda); ed<%, ade%, (nem pedig:
idáig, odáig). Fokozva : ide, idébb, pl. jer ide, idébb (nem : jer ida,
idáii). Fokozva: oda, odább, pl. menj oda, odább.
9.

„úl ül" mutató v. hasonlitó viszonyitó se jó nab, nek, ba,
be, végett s más viszonyitó helyett, (lásd a m. ny. saj. 38 1. 11.)
olvastam
magyarosan igy igazitom ki:
„utasitást adaíoíí, hogy"
útasitásia adták, hogy
„elolvasást küldöm"
elolvasás végett küldöm.
„gazdáwZ fogadta"
gazdáwafc fogadta,
„barátomé ismerem"
' barátomnak ismerem.
úl, ül azért mutató v. hasonlitó, mert a mint-tel értelmezhető. Pl.
„gazdáwZ fogadta" igy értelmezhető: úgy fogadta mint gazda.
EmberitZ viselte magát, igy értelmezhető, úgy viselte magát mint
ember, mint .emberhez illik.
10.

bani, beni nem jó beli helyett.
olvastam
magyarosan igy igazitom ki:
„a hazánkiam' társulatok"
a hazánkiefo' társulatok.
„az intézetekient tankönyvek"
az intézetekieZi tankönyvek.
„terjeszsze az ipariam' szakkép- terjeszsze az iparieZi szakkép
zettséget"
zettséget.
„részbeni kÁrpótlása a jószágbir- a jószágbirtokosok részieK kár
tokosoknak megállayi/íaíoíí"
téritése meg van állapitva.
„Ban ben" nincs meg, tehát bani beni sincs meg, ezért nem
jó. A közbeszédbe csak beli hallik.
HazánkieK, intézetieK annyi, mint: hazánkia levő, intézetie
való v. levő. A ia, be, levő vagy való, összevonva: beli. Mint
zsebieK óra, háziefo' butor, (nem : zseb&eni óra, ház&oni butor).
„róli, bóli, veli" sat. kikerülése az ugy nevezett körmondatok
helyes rendezésivel:
olvastam ezt:
magyarosan igy igazitom ki:
„A m. k. honvédelmi ministerium A m. k. honvédelmi ministerium
legközelebb kiadott intézménye
legközelebbről kiadott inlézuészerint a joghallgatók hadkönye szerint: a joghallgatókaí
telezettség^ alóli felmentésére
felmentik hadkötelezettségüfc
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elég alapul szolgál tanulmányaiknak jó sikerreZ t folytatásÁrrfli bizónyitvány /eZmutatása. Mindazok, kik ne talán ex
évbe* ..kitünő" osztályzat hiányábanbesoroztaííak: afenuebbi alapon katonaságai elbocsátások kérelmezésére, utasitvák. «

' nlól, ha bizonyitványt mutatnak elő, hogy tanulásukat jó
• siker,,^ folytatták. A kiket
,. ,,,
, ' ,
, ,
tehát ez evbe besoroztak, mert
&em kaptak „kitünő" osztályt,
a feunebbi alapon kérhetik elbocsátásukat a katonaságé.

11.

„nagyszerübb, nagylelkübb" nem jó : nagyobb szerü, nagyobb
lelkü helyett.
olvastam
magyarosan igy igazitom ki:
„Sulla egyike a hajdanSulla egyike a hajdaukor legnagyszerübb alakjaikor legnagyobb szerü alakjai
nak. "
nak.
„Mit ér az erős legszaMit ér a legszabadabb
badelvübb kormány, ha nem
ú elvü erős kormány is, ha nem
• léptetik életbe?" '
léptetik életbe?
A szabály ez : ]) Ha két melléknév van, az első fokozódik
mint jelző (nem : az utolsó). 2) Ha főnév, vagy számnév és mel
léknév, ez a melléknév fokozódik.
Például: l) nagy szerű, Icis szerű; nagyoM szerű, kisebb szerii, (nem:
nagy szerüJi, kis sízerSii); hideg vérü, meleg vérü; Mdegt66 vérü, melegeii
vérii, (nem: hidegvéritJi, melegvériiii); nagyo66 lelkü, nafryüii szivii, (nem:
nagylelká'iJ, uagyszivüift); tétgabb körü (nem: tágkörüW).
így: ékesebben szóló (nem: ékesen szólóii; valóZ>6 szinü, valótalana^/l
szinü (nem: valósziuí»tó, valótalan szinübb).
a) korszerű, korszerüii ; esszerű, egyszerűit; Aofejér, hófejéreii; ügyr.
fogyott, ügyefogyottoife ; csőszerü, czélszei-«66 ; czélra vezető, czélra vezetö'fti;
tiszteletre méltóbb, legmóltóbb, (de nem: íegtiszteletve méltóbb).

12.
által (német :' durch, latin : per).
Az által név viszonyitóuaZ nem levén tisztába az irók, a for
ditók, értelem zavarólag használják más viszonyitók helyett, mint
tói, tői, val, vei, ból, Ül, ről, rb'l stb.
A hol a más nyelven durch, per viszouyitót látnak, csaknem
mindenkor által-al forditják; pedig a magyar más-más cserékkel
fejezi ki sajátságosan.
Név viszonyitóink közt csak ez egy: által közvetve eszközlő,
a többiek közvetlen értelmüek. Az által módjelentö, és a hogyan
kérdésnek felel meg. Mi módon, hogyan történik valami? Más valami
által (közvetve), mintegy hidúl, eszközül szolgálva kettő között,
tehát nem közvetlenal, hanem közvetve.
irni.

*
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Például: a szabóyaZ készittetem a ruhát, (nem: a szabó által);
a szabóéZ van készitve a ruha (uem : a szabó által). Ha a szabó
által készittetném a ruhát, ugy uem a szabó készitné, hanem általa
(mint eszköz által) valaki más, a szabó csak eszköz lenne a kettő
közt, a készitő pedig más valaki.
igy például: A gazda adja a pénzt a tiszttartónak, hogy a
cselédjeit fizesse ki. Tehát a cselédek a tiszttartó által kapják a
pénzt gazdájuktól, (nem pedig: gazdájuk által a tiszttartótól.; mivel
ekkor a tiszttartó adná a pénzt a gazdának, és a gazda által kap
nák a cselédek).
Igazitsunk ki tehát útmutatásul nehány ilyes mondatot,
a miket olvastam
magyaros sajátsággal igy:
„a püspök által szövetségét
a p"üspökfceZ akarja megáldatni
megoldatni akarja."
szövetségét.
„A nép jogait egy csak a nép
A nép jogait csak a néptől
választott testületíeZ hiszáltal választott testület ál
tal hiszszük fenntarthatni. '•
•szük fenntarthatónak.
„figyelmet gerjesztett jeles já
figyelmet gerjesztett jeles játéka által."
tékáuaZ.
„egy általam ismeretlen ba
egy előttem ismeretlen barárátom,"
rátom,
„az általa kicsinylett munka"
a tőle kicsinylett munka.
„Sokan kérkednek szépségök
Sokan kérkednek szépségökfceZ
és gazdagságuk által, pedig
és gazdagságukfcaZ , pedig
csak múlandó javak."
csak mulandó javak.
a nélkül hogy erre a képvi
„a nélkül hogy erre a képvi
selő ház felhatalmazta volna
selő ház által felhatalmaz(v. a házírfZ fel lett volna
tatott volna."
hatalmazva).
de a háborut soha se fogja
„de a háborut soha oly en
megvásárolni oly engedmé
gedmény által megvásárol ni
nem fogja, mely sat. "
nyen, a mely sat.
ha ezí .a jövő alakulásai meg
„ha ez a jövő alakulásai által
kivánnák, (nem is kell által)
megkiváníaink."
utálattal töltött el az örökös
„utálattal teltem el az örökös
hazugság, (v. megutáltam
hazugság által"
az örökös hazugságot).
különösen alkalmas volt irnok„küsönösen alkalmas vala az
uak az apátnáZ, a ki a leg
apátAoz irnoknak, ki általa
titkosabb iratokat másoltatta
a legtitkosabb ügyeket má
le vele (nem : általa).
soltatta le"
n becsületességé?t és igazság„a becsületessége és igazság
szerctetéró'Z ismert (v. isme
szeretete által ismert ügy
retes) ügyvédei választottát
véd megválasztotok".
meg.
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„egészen semmivé lett Nápolyegészen semmivé lett Nápolynak Garibaldi által történt
nak Garibaldik véghez vitt
elfoglalása által,"
elfoglalásával
„Meysenburg jun. 1-én fogadMeysenburgoí jun. 1-én fotatott (kit?) a pápa által"
gadta a pápa.
„az előleg jegyek állal lesz
az előlegeí jegyekie adják ki
képviselve, s a mimieipium
s a hatóság irja alá. (nem
által aláirva"
kell: által).
„az orvosok áltat gyógykezelt
az orvosokíoí gyógyitott bebetegek"
tegek.
„a Duna habjai által öntözött
a Duna habjaiéi öntözött té
teleken"
reken.
„szakértők által nem támoszakértők nem támogattáfc az
gattatott az alkudozás"
alkudozást.
„ez iparág mellőzíeíeíí honi
ez iparágot mellőztéfc honi
vállalkozóink által."
vállalkozóink.
E példákból látjuk, hogy e közvetitő név viszonyitót : által,
meg nem különböztetve használják a közvetlen név viszonyitók :
ból, b'öl ; tói, től; val, vei sat. helyett. A hol a forditók német
durch-t látnak, ott majd mindenütt által-la,l forditják, s utoljára
még csak a lesz hija, hogy ezt is : durch und durch dumm, igy
forditsák le : által és által ostoba, e helyett : merőbe ostoba.
Az által igazi helye csak ott van, a hol kettő között eszközül
szolgál, valamin átmenb'hg történik valami, tehát közvetve, pl. A
Mvatalbeliek nem értik a nép nyelvét, ez okból a panaszló felekkel tolmácsok által kénytelenek beszélni, értekezni. Ebbe a tolmá
csok által-t nem lehet felcserélni mással, se tolmácsok-io7, se tolmácsok-fcaZ. A vezéríöZ követje által küldött levélből értesült arról,
hogy sat. Ebbe a 'követje által-t se lehet felcserélni mással, se kővetjé-íőZ, se követjé-ueZ. Mindenikbe közvetve szolgál eszköznek, Igy
e kérdésre: kiíöZ kölcsönözted a pénzt és ki által? felelem: PÁltól
kölcsönöztem, Péter mint közbejáró által. Ez okból nem helyes:
közvetlen értelmü nóvriszonyitók helyett használni, mint tói től.
val vei sat. a miket a közvetö értelmü által helytelen használatával
már is kiszoritottak az irodalomból, Igy pl. „ez a könyv iraioíí
N. N. által" e szerint : a könyv ira,tott (valamit) N. N. által (va]a,kivel), és igy nem: N. N. irta a könyvet, hanem N. N. által
valaki más. Pedig éppen ellenkezőleg azt akarta értetni az olvasó
val, hogy : ezt a könyveí éppen N. N. irta. nem : más.
A mi pedig az által és keresztül közti árnyalati különbséget
illeti. Nézetem szerint abba áll: 1) hogy a keresztül, a mint neve
is mutatja, ellentéte a /zoszszá-nak, hoszszába v. keresztbe véve va
lamit, a mint a keresztül, kasul szólásmód is mutatja a keresztül
értelmét. Pl. a vizew keresztül épitik a hidat (nem : hoszszába, nem
2*
-
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is : a vizen által); a megépitett hidon által mennek, járnak (nem :
kerezztül). Igy: által látja a dolgot (nem: keresztel), által öleli
kedvesét (nem: keresztül). 2) az által: akadály, nehézség nélkül
történőt jelent, a keresztül: ha, akadály v. nehézség van. Pl. a ba
jon. <íZiaZ esett nehézség nélkül; az akadályokon keresztül tört.
A keresztül nem helyes használatát igy igazitom ki:

olvastam

helyes magyarsággal igy:

„az épitést csak lassan vitték

az épitést csak lassanfcení vit-

keresztül"

ték véghez.

„ez ügy gyors keresztül viteez ügy gyors végrehajtását
lét siettette"
siettette.
Mind ezek szerint a szabály e lenne :
Név viszonyitóink közt csak ez az egy: által közvetve eszközlő, a többiek közvetlen értelmüek. Az által raódjelentő és a
hogyan kérdésnek felel meg. Mi módon, hogyan történik valami ?
Más vatami által, közvetve, mintegy hidúl, eszközül szolgálva kettő
között, tehát nem közvetlenül, hanem közvetve. Ez októl nem lehet
felcserélni a ból ből, tói től, val vei sat. közvetlen névviszonyitókkal.
A német durch, a latin per nemcsak az általt, a keresztült
fejezi ki, hanem a ból ből, tói től, val vei sat. viszonyitókat is ;
de a magyar mindeniket megküiöuböztetve használja a maga helyén,
az általt csak közvetitöleg, a többit közvetlenül ; az általt és ke
resztült is megkülönbözteti. Mind ezeket csak az által-lal nem le
het felcserélni vagy kifejezni, mint a kiigazitott példákból kitetszik.
13.
felett (német: über)
A felett név viszonyitóvai sincsenek tisztába forditóink. Már
most majd mindenütt felettél forditják, a hol über-t látnak. Pedig
a magyar más-más cserével fejezi ki a nyelv sajátsága szerint :
an en, ról ről satöbbivel.
A felett tájékozó név viszouyitó, és igy távolabbi. Az an en,
ról ről állapitó, szinitö és igy közelebbi. A mi a tárgyon vau, nincs
a tárgy felett, se a tárgy alatt. A tárgyon közelebbi viszony, a
tárgy felett távolabbi.
Útmutatásul igazitsunk ki nehány ilyes mondatot:
a miket olvastam
magyaros sajátsággal -igy :
„A bizottmány az adó feletti
A bizottság bemutatja a tör
törvényjavaslatot bemutatja
vényjavaslatot az adórrfZ —
— (aztán) tanácskozásait e
tanácskozásait bevégezte e
törvényjavaslat felett bevétörvényjavaslatrol,
gezte."
A uépeknefc joga van, önnön
.A népek joggaZ birnak, önnőn sorsuk felett határozni"
sorsukrol határózni. •

„Emlékbeszédet tartott az el
hunytak felett"
„Kijelentik a feletti örömöket,
hogy"
,,A nyilatkozat felett boszankodik , majd megpukkad
a feletti boszankodásában,
' hogy"
„A kormányválság, mely An
gliában az irlandi kérdés
felett tört ki, megérdemlené,
hogy minden részben tanulmányozíasse'fc a magyar po
litikai világ által is"
„A tegnapi ülésben folytattatott a vita Olasz- és Né
metország felett"
„A vidéki lapok tele vannak
aggodalommal a viz áradá
sok felett. "
„Elmélkedések mezei gazdászatunk fölött"
„Csak örvendeni tudnánk fe
lette"
•*>
„kérte, hogy fölötte rendes
biróság itéljen."
„a feje felett itélet -mondaíoíí"
„nem tudta kifejezni bámulá
sát azon hősies elszánás fö
lött, a mit tapasztalt, s szo
moruságát a szerencsétlen
ség fölött, mi bennünket
ért"
„inkább urra
felett"
„a tanács ezen
nácskozott"
„nem hagytak
get a fölött,

leszek magam
ügy felett ta
semmi kétsé
hogy"

„az itélet kimondatoíí fölötte"
„a sajtóvótség fölötti birásko•dás a rendőrségre ruház
iatoíí"

Emlékbeszédet tartott az el
hunytakrol.
Kijelentik abbeli örömüket
(v. örömüket azon), hogy
Bosx|nkodik a nyilatkozaton,
majd megpukkad boszankodásába azért (v. azon) hogy
A mely kormányválság Angliá
ba tőrt ki az irlandi kér
désie, megérdemlené, hogy
a magyar politikai világ is
tanulja, (v. észlelje) minden
részbe.
A tegnapi ülésbe folytattáfc a
vitái (v. folyt a vita) Olaszés Németországro7
A vidéki lapok tele vannak
aggodalommal a vizáradások miatt (v. nagyon ag
gódnak a vizáradásokon).
Elmélkedések mezei gazdasá
gunké.
csak örvendeni tudnánk rajta
(v. azon).
kérte hogy róla rendes biróság
itéljen.
a fejére itéletet mondíafc.
nem tudta kifejezni bámulását
a hősies elszánáson (bámult
azon, nem pedig fölötte) és
szomoruságát a szerencsét
lenségen (szomorkodott azon,
nem pedig fölötte) a mi ért
minket (nem bennünket).
inkább ura leszek magamnafc,
v. uralkodom magamon.
, a tanács ez ügyről v. ez ügy
be tanácskozott.
nem hagytak semmi kétséget
a felöl, az iránt, v. arra
nézve, hogy
az itéleteí kimondták reá.
a sajtóvétségoeZt biráskodási
a rendőrségre ruháztáfc.
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„győzött a szellem az anyag,
a hazafiság az önérdek főlőtt"
„oly véleménnyeZ oirok fe-

győzött a szellem az anyagon,
a hazafiság az önérdeken.
oly véleményem van róla.

lette"

„a külfold nagyon téves nézet-.
a külföldnek nagyon téves a
ben van hazánk és népünk
nézete hazánkrol és néfelett"
pfinkró'Z.
„a szerződés felett törik a fea szerződésen törik a fejöket
jöket"
„a fölötti nagy örömében
abbeli nagy örömébe, hogy
hogy"
„a fölött a kérdés fölött taazon a kérdésen tanakodott
nakodotf
„a képviselőház által a száma képviselőház béfejezíe a tár
adások megvizsgálása feletti
gyalásí a számadások meg
tárgyalás befejezíeíeíí"
vizsgálásároV.
Hogy megérthessük a különbséget, állitsuk öszsze:
hová
hol
honnan
állapito v. színitö: ra re, • on en, ról ről
tájékozó v. távolabbi: felé
felett
felől
„
„
alá
alatt
alól
E szerint: a mi tájékozólag a tárgy felett vagy a tárgy
alatt van, a nincs szinitőleg a tárgyon (rajta). A ki a hordóra áll,
a hordón van, a beszél a hordórol; a ki c»ak a hordó felé áll, nem
a hordóra áll; ha csak a hordó felett lebeg, a nincs a hordrfn ; ha
csak a hordó felöl beszél, nem a hordóro7 beszél. Ha a kalapot
csak a feje felé teszi, ugy nem a fejére teszi ; ha a kalap csak a
felett felett van, ugy nincs a feje'n ; ha a kalapot csak a feje felől ve
szi le, ugy nem a fejéröZ veszi le.
Ha ezt olvasom: „a biró felettem itél" úgy azt képzelem,
hogy a biró felettem áll vagy ül vagy inkább lebeg, és onnan itél,
de nem tudhatom: kiröZ itél, rólam-e vagy másrol? tehát hogy
tudhassam, igy igazitom: a biró rólam itél.
Ha ezt olvasom: „beszél az események felett", ugy azt kép
zelem, hogy az események felett van valahol, de neui tudhatom
miről beszél ott az események felett, tehát hogy tudhassam, igy
igazitom ki: beszél az eseményekről A mikor valaki a törvények rifl beszél, nem mondhatom,- hogy „a törvények felett beszél."
Azonban mondhatom, hogy a biró nem állhat a törvények Jelctt,
hanem a törvényeken kell állnia és azok szerint itélnie.
Ezt olvasva: „legalább a nemzetnek nem kell pivuluia to
vábbra is maga felett," nem képzelhetem: hogyan lehet maga fe
lett pirulni ? tehát igy igazitom . ki : legalább nem kell pirulnia
magáé*.
Hogy tehát eligazódhassunk, e lenne a szabály :
A német az Perrel nemcsak a feletlet fejezi ki , hanem az
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en on-t, ról ről-t satöbbit is. De a magyar mindeniket megkülön
böztetve használja a maga helyin; a felett-et csak akkor, a mikor
tájékozólag, távolabbról ért valamit; az on en-t, ról, ről-t satöbbit
pedig akkor, a mikor szinitőleg, közelről közvetlenül ért valamit.
A felett tájékozó névviszonyitó és igy távolabbi. Az en on,
ról ről pedig: szinitö és igy közeli, rajta levő. A mi a tárgy fe
lett vagy a tárgy alatt van, a nincs a tárgyon ; és megforditva :
a mi a tárgyon van, a nincs se felette se alatta. A tárgyon közeli
viszony, a tárgy felett vagy alatt : távolabbi.
Kifejezi ugyan a magyar tájékozólag is a tárgyat, de nem
mindig a /eZeíí-tel, hanem felől-M.. Igy például : Mi felől gondol
kozol? (nem pedig: „mi felett gondolkozol?") M felől: tájékozólag
körül belől, a mikor még . csak a tárgy körül jár a gondolatja, de
még nincs megállapodva a tárgyon. Ha pedig már a tárgyon van,
. igy kérdi: min vagy miről gondolkozol?
Megjegyzendö, hogy ha némely igét többféle viszonyitóval
kapcsolunk is, az árnyalati különbség még is megvan.
Igy olvasva ezt: „itt már nem kétkednek fölötte, hogy" e
helyett : nem kétkednek- a felől, (tájékozólag), arro7, azon v. aboa
közvetlenül, mindenik jó a maga helyén, éppen csak fölötte nem
jó. Mert nem ugy kérdi a magyar: „mi fölött kételkednek?" ha
nem igy: mi felől, miről, min V. mibe kétkednek? Aztán: fölötte
kétértelmü is lenne: fölötte (szerfölött v. fölöttébb) kétkednek
azon hogy. . .
l*.
bir (német: besitzen).
A bir ige különböző értelmét is összekeverik iróink, s már
most mindenné üirunk e helyett is hogy : mindeni Strunk , vagy
miüdeDünJr van, a mivel kiszoritották nyelvünk ebbeli sajátságát.
Pedig a bir igének négy féle értelme is van. 1) bir (possidet, ha
bet, németül besitzt, hat) a mi accusativussal jár, pl. bir jószágoí,
vagyoaí , vagy : van jószága , vagyona. Jól birja, magái v. jó álla
potba van. 2) bir (vau ereje, tehetsége hozzá), ez is accusativussal
jár, pl. sokat v. kevesei bir el, meg v. nem otrja a terhei, a munkáí. 3) bir (győz,) segitő val vei viszonyitóval , pl. bir v. nem' bir
u«Ze; nem bir magáuaZ, v. a jószÁggal. Itt látszik a különbség: nem
bir jószágoí, (nincs jószága); és nem bir a jószágg>aZ , (nem győzi
miveltetni). 4) bir (képes, tud) pl. bir (tud) dolgozni, nem bir (tud,
képes) mozdulni. — Rá tudja oirni valamire.
Útmutatásul igazitsunk ki nehány ilyes mondatot,
a miket olvastam
magyaros sajátsággal igy :
„Tudom , hogy sokan vannak
Tudom hogy sokan vannak ifiparos ifjaink közt, kik birjaink közt, a kiknefc kitünő
nak kitünő tehetségéeZ , de
tehetségök van , de nincs
uem oiVnak bátorságyaZ; birbátorságuk; legyenek bátrak,
janak bátorság</aZ , és érvés érvényesitsék tehetségüket,

nyesitsék tehetségüket."

A kereskedelmi iskolákoeZi ta
nulófc közt maig is nagy tulsulyía van (v. sokkal több)
az idegen elem.
Az egylet valódi önképzö kör,
„Az egylet valódi önképzö kör,
a melynefe vonzó ereje van
s vonzerőueZ bir még idegen
még az idegen ajkuakra is.
ajkuakra is."
Tán még B..nefc se volt terve,
„Tán még B.. sem öirttervveZ''
a melyeknefc ugy sincs jelen
„a melyek ugy sem fórnak je
tősége.
lentőségo/eZ"
Több valószinüsége van annak,
„több valószinüséghez bir az,
(vagy: valóbb szinü az) hogy. .
hogy"
kételkedik azon , ez ifjunafc
„kételkedik a felett, miszerint
meg»an-e a szükséges isme
ezen ifju oir-e a szükséges
rete és higgadtsága.
ismeret és higgadtsággaZ"
a kinefc ülése legyen a tanácsöa.
„ki ülésseZ oiYjon atanácsia?!."
az irónőfc még fogalma sincs
„az iró ennek még fogalmáuaZ
erről.
sem' bir."
a keze fejér bőrű és szép ala„kezei fejér bőrreZ és szép alakkal birtak"
kw volt.
e szobákia korání sincs valami
„ezen szobák korán sem birnak
nagy kényelem.
valami nagy comforttóZ"
„mi nem birunk felhatalma
nefcünk mncs fehatalmazásunk
egyik féltől is.
zással egyik féltől sem"
„ha arról n^mi fogalommaZ bir"
ha némi fogalma van arról!
„az egész hajóhad nem bir maig
az egész hajóhadnafc máig sincs
sem egyetlen egy európai
egyetlen egy hajója is euró
modorra épitett hajóuaZ sem"
pai mrfcZra épitve.
Igy a részesülő Jirrf-val is kiszoritják a sajátos kifejezéseket,
irva : „józan észszeZ biró ember" a mit nem úgy hallunk
a közbeszédbe , hanem igy : józan eszM ember , t i. a kinek józan
esze van ; igy halljuk : szép tehetségű ifju , nem pedig : szép tehetaéggel biró ifju.
.,erös alap- és biztos jovővel
Erős alapw és biztos jövőü
biró vállalat."
vállalat,
a 900 mázsánvi súlyw kövület.
„a 900 mázsányi sulyZ^aZ birrf
kövület."
a mezei gazdaságid fejlettebb
„a fejlettebb mezőgazdasággá
biró' nrszágok— "
országok — .
„a négy fiókfcaZ biró asztalon
a négy fiókos asztalon egy szek
egy szekrény volt"
rény volt.
A bir ige ferde használásával kiszoritják a sajátos kifejezése
ket, ez okból is kihagyandó,
„ezen szobák korán sem birnak
e s/obákia koránt sincs valavalami nagy comíortíaZ"
mi nagy kényelem,
„A kereskedelmi iskoláA: .tanulósága, közt maig is nagy tuls\úylyal bir az idegen elem. "

„nem bir annyi bátorsággal,
hogy"—

nincs annyi bátorsága, hogy

„ezen érdekek 'jelentőségének
ez érdekek jelentöségit ismeri.
ismeretéveZ bir"
„a többi mód is hasonló ne
a többi mód is hasonló nehéz
hézségekéZ bir"
ségekbeZ jár.
,,nagy fontosságiraZ bir azon
nagyon fontos az a körülmény.
körülmény"
„ az emberekről jó hittel -birni. "
az emberekeí jóknak hinni,
-„szomszédaink törekvései sok
szomszédaink törekvései sok
szoros érdekfceZ birnak ránk
szorosan érdekelwefc minkei.
nézve"
„igyekezzünk, helyes ismeret
igyekezzünk, helyes ismereteí
ieZ birni"
szerezni.
„nagy hasonlatosságbaZ bir a
nagyon hasonlit a csokoládéhoz.
csokoládévaZ"
a tengerészeti ügyekbe jártas.
„a tengerészeti ügyekben jár
tassággaZ bir"
„ezen történetwefc ismerete min
e történet ismerete nagyon^ ér
den mivelt egyénre nézve
dekeZ minden mivel: egy'éní.
nagy érdekűeZ bir"
„ezen nagy fejedelemség zava
e nagy fejedelemségoo zavarrosabb jogállapotíaZ bir, mint
tabb a jogálkjpoí, mint Ma
Magyarország"
gyarországon.
Mind e ferdeség attól van, 1) hogy a tárgyesettel, a í-vel
járó bir igét a segitő val vei viszonyitóval cserélik .fel , a mi éppen
más értelmü. P. birja, a jószágoi, azt teszi, birtokába van a jószág ;
bir a joszággaZ, azt teszi: van ereje, módja hozzá, győzi miveltetni.
Nem birja, a jószágoí: niacs birtokába a jószág; nem bir a
jószággaZ: nincs ereje, módja hozzá, nem győzi miveltetni.
2) atíől van, hogy a közbeszédbe előforduló van és nincs hely
ett is bir ós nem bir igét használnak még pedig val vei viszonyi
tóval, nem tárgy esettel, i-vel. P. igy halljuk: van v. nincs felesé
ge, gyermeke, e helyett úgy irják: „bir feleséggeZ, gyermekfceZ. "
E pedig éppen nem azt teszi hogy van v. nincs felesége, gyermeke ;
hanem azt hogy van v. nincs ereje, módja rendbe tartani feleséget,
gyermeket. Hiszen mindennap hallhatjuk igy: nem birok a feleségem
meZ, a gyermekemmeZ ; nem birpk vele.
A szabály tehát e lenne : 1) A tárgyesettel, t-vel járó bir igét
nem lehet felcserélni a segítő val vei viszonyitóval , a mi éppen
más értelmü; 2) A van v. nincs helyett se lehet használni a bir v.
nem bir igét még pedig val vei viszonyitóval.

Sőt nem csak a bir értelmét használják ferdén, hanem még e
helyett is felveszik az ellátott ós a gyakorol igét. P.
»szép tehetségére? biró v. eZ?áío« ifju"

szép tehetségű ifju

„potrohos hassaZ biró v. ellá
tott ember'
„nagy befolyással bir, nagy
befolyást gyakoról reá"

potrohos II&SM ember
nagy befolyása van rá- (v. uagyon hat reá.)

15.
gyakorol (német: üben)
Ezt a magyar más-más szókkal fejezi ki , mint szül, gerjeszt,
hat sat. alkalomszeriileg, a miket a gyakorol felvett igével már ki
is szoritottak. A gyakorol pedig csak ott használható, a hol a gynkor, gyakorta, gyakran törzsének megfelel : gyakor-itólag.
Igazitsuk ki ezeket,
magyaros sajátsággal igy :
a miket olvastam
Ez intézkedés csak kedvezőtlen
„Ez intézkedés a nemzetre csak
hatásí szülne (tenne v. ha
kedvezőtlen behatási gya
tással lenne, vagy kedvezőt
korolna"
lenül Tzaína) a nemzetre.
va,tÁzslőlag hatott a kedé
„varázs hatást gyakorolt a ke
lyekre.
délyekre"
kellemesen hat reá.
„kellemes hatást gyakorol reá"
a nép szellemére is befoly.
„a nép szellemére is befolyást
gyakorol"
„ezen ügy kellemetlen benyo
ez ügy kellemetlen benyomást
idézett elő (v. okozott) a
mást gyakorolt a városban"
városba.
rábeszélő tehetsége roppant
„rábeszélő tehetsége roppant
benyomást szüit
benyomást gyakorolt"
e jelenségek ifju képzeletülik
„eze» j elenségek ifju képzele
re oly érzéki csáberőveZ ha
tünkre oly érzéki csáberőt
gyakoroltak''
tottak
az ellenség ily tökéletes leve
„a/, ellenség ily tökéletes lere'se a legérzékenyebb csa
veretése a legérzékenyebb
pás lenne öszszes haderejére.
csapást fogná gyakorolni öszszes haderejére"
nagyon kedvetlen benyomást
„nagyon kedvetlen benyomást
szüit (v. okozott, idér.stt clö)
gyakorolt az, miszerint — "
az, hogy —
lássuk már: minő befolyása
„nézzük most azon befolyást ,
van az. életbiztositásnafc a
melyet az életbiztositás a
községre és az államra.
községre és az államra gya
korol."
az arra befolyrf körülményeket
„az arra befolyást gyakai'ló
tekintetbe venni.
körülményeket
tekintetbe
venni"
nem tanulták a szinek hatását
„nem tanulmányozták a szi
az arczra. (v. nem tanulták:
nek hatását, melyet az
minő hatása vau a szinek
ra gyakorolnak"
nek az arczra)
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E példákból látszik, mily idegenszerüek ezek: hatást, be
hatást, befolyást, benyomást, csáberőt, csapást gyakorol,
a melylyel kiszoritják a sajátos kifejezéseket, mint szül, terjeszt,
okoz, előidéz sat. és minő ferde értelmet adnak a gyakorol igének ,
a mely csak ott használható, a hol a gyakor, gyakran, gyakorta,
törzsének megfelel: gyakoritólag ; mint például : gyakorolja (folytat
va, üzve) mesterségét, gyakorolja magát a vivásba, tanulásba, a
türelembe sat. Ebbe állana a szabály.
16.
viseltetik (német, sich beweisen , bezeigen)
A viselíei* 1) mint külszenvedő uem jó , mert viseZwfc, viseltetik a ruhái, mivelíeíö, (nem pedig: visel*, viselíei* a ruha);
szenvedöleg: viselMk a ruha (nem: a ruhái). 2) németes
kifejézés, a melyet a magyar más-más cserékkel fejez ki, alkalomszerüleg. Pl. „rokonszenvvel viselíei* iránta" ezt igy fejezi ki: ro
konszenvvel van iránta, vagy rokonszenvez vele, vagy rokonszen
vei érez, táplál, mutat, tanusit stb. iránta, alkalom szerint; a
miket a helytelen viseltetik-kel már is kiszorítottak.
Igazitsunk ki nehány ilyes mondatot
magyarosan igy :

„fölemliti azon hidegséget,
melylyel a jelenkor jelesi
irói viselíeííefc a nagy költö iránt-"
„a vádlott, a ki iránt senki
sem viselíeíeíí őszinte rokonszenvveZ"
„Mi a legnagyobb rokonszenvvel viseltetünk a szabadeivü mozgalmak iránt"

"•/.?,
gyülölet^ visel. ™"
„tiszteletied, szeretetíed viselíctik iránta"
„a ki csak némi érdek&eZ viseltet^k is az ország jövője
"
„ragaszkodó kegyeletíeZ viseZíetetünk őseink által alapitolt
mtézeteinkhez"

megemliti (/eZhozza) a hidegséget, a mely a jelenkor jelesebb iróinál mutatfcozott
. (v. a melyet ...... irói ta
nusitottak) a nagy költő
iránt.
a, vádlott, a ki iránt senkinefc
se volt rokonszenve (v. senki se érzett rokonszenvei).
Mi a legnagyobb rokon,szen.vueZ vagyunk (v. nagyon
rokonszenvezünk) a szabad
elvü mozgalmak iránt (v.
mozgalmakkal).
azokaí gyülöli, (v. azok ellen
gyülöletei tájMl, érez sat).
tiszteli, szereti öl. (v. tisztelettel, szeretettel vonzódik,
rugaszkodik, hozzá).
a ki'í csak némileg is érdekel
az ország jövője.
kegyeletíeZ ra.gaszkod«»fc öseinkíó7 alapitott iutézeteinkhez
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„mert tul szigoruan viseltettek
irányában"
„nagy érdekeltségieZ viseltetnek
az ügy iránt"
„atyámnak mind a három le
ánya iránt egyenlő szeretettel kell vala viseltetnie"
„de szabad legyen azon mély
tiszteletem mellett is, melylyel iránta, tiszta hazafisága
miatt viseltetem, kinyilatkoz
tatnom," hogy"
„a rokonszenv és kegyelet,
melylyíl az olasz 'nemzet
hadserge iránt viseltetik ,
mindenben és mindenütt ki
tünik."
„ezt a rendszabályt csak azon
kevés bizalomból, mdylyel
viseltetik a kormány e tisz
tek hí.sége és oda adása
iránt, lehet megmagyarázni. "
„még miidig szivós ragaszkodássaí viseltetik e politiká
hoz"
„igaz-e azon állitás, miszerint
ellenséges indulatíaZ viselte
tik irányunkban?"
„nincs ember, ki némi rokonszenvueZ ne viseltessék irán
ta"
„azok köat is vannak férfiak,
kik alkotmányunk iránt hüséggel, tiszteletíeZ viseltet
nek"
„különös eZöszeretetíeZ viselíeínek a regények iránt"

mert túlszigoruafc uoZtak irán
ta.
nagyon érdeklődnek az ügy
iránt.
atyámnak egyenlö% kellett
volna szeretnie mind a ká
rom leányát.
de, mind a mellett hogy mélytiszteleíeí érzek
iránta
tiszta hazafiságáéYí,
le
gyen szabad kinyilatkoztat
nom, hogy —
az olasz nemzet rokonszenve
és kegyelete hadserge iránt
kitünik mindenbe és minde
nütt.
e rendszabálynak csak a lehet
az oka, hogy a kormány
nak kevés a bizalma e tisz
tek hüségibe és odaadásába.
még mindig szivósan ragasz
kodifc e politikához.
igaz-e az állitás ? hogy ellen
séges indulatw irántunk.
nincs ember, a ki némi ro
konszenvei ne érezne iránta.
azok közt is vamiak férfiak, a
kik alkotmányunknak hivei,
tisztelö/i.
különösen szeretik a regénye
ket.

De mi is az az elöszeret? ebből az elő isseretet? (Vorliebe ?)
Olyan-ó? mint 1) cZöbeszéd, eZöcsapat , eZőlépés stb. 2) előitélet , eZóVélemény. (Hát bal itélet , bal vélemény ?) Ezek közül
melyiket akarná kifejezni? Azt hiszem, egyiket se. Azért hogy a
német mindeniket For-ral teszi ki , a magyar más-más cserékkel
fejezi ki. Igy a For-urtheil-t hitélettel. A Forliebe-t pedig nagy,
kiváló, kitünő szeretettel.
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Igazitsunk ki e szerint nehány ilyes mondatot,
ezt :
magyarosan -igy :
„E kedvos teremtések iránt
nagy eZ6'szeretetíeZ viselte-

E kedvos teremtéseket nagyon
(v. igen) szeretem.

tem.
,,a spanyolok efó'szeretete az
ének és táncz iránt."

a spanyolok nagy (kitünő, kiváló) szeretete az ének és
táncz iránt.
kiváló szeretettel keresi a csattanós fordulatokat,
nem keresi különös szeretettel
a véletlen fordulatokat,

„ kiváló eZöszeretettel keresi a
csatfcanós "fordulatokat."
„nem keresi különös eZó'szeretettel a véletlen fórdulatokat."
„különös eZó'szeretetíeZ viseltekülönösen szereit e várost.
ttk e város iránt"
Hamár ott van a kiváló, különös jelző, ez eléggé kifejezi a
német Vor-t.
Sőt más értelembe is. használják, igy például olvastam: „e
tévedést eZcfezeretetíeZ ápolják. " Vajjon nem azt akarta-é kifejezni,
hogy e tévedést elfogult szeretettel ápolják ?
Ezekből önként foly a szabály: hogy 1) a viseltetik külszenvedő, szabálytalan ige. 2) a „tiszteletíe^ szeretetígZ, vagy gyülölettel \iseltetik iránta" idegen szerü ^kifejezéseket magyarosan vagy
egyszerüleg fejezzük ki igy : tiszted, szereit, vagy gyülöZi őt, vagy
tiszteletíeZ, szeretetík van, vonzódik, ragaszkodik hozzá, tiszteleíeí,
vagy gyülöletet érez, múiaí, tamm'í iránta alkalom szerint. 3) a
német Forliebe után forditott eZcfozeretet helyett elég jó a nagy, kitünö, kiváló, különös szeretet alkalom szerint.
17.
Képvisel (német: vertreteu)
Azért mert jó a képviselő, képviselet (Vertreter, Vertretung),
nem következik , hogy képvisel-em. ed, i, jük, itek, ik is jó legyen.
A magyar ha az igét hajtogatja , ebbe az esetbe a főnevet elvá
lasztja , és igy mondja : a képe'í viselem, ed, i, jük, itek, ik.
Igy van ez a tisztviselb'-vei , gondviselö-vel is. Nem: tisztvisel-em, ed, i, nem : gondvisel-em , ed, i; hanem a tiszteí viselem ,
ed, i; gondjái viselem, ed, i. Mert a favágó-b6\ se mondjuk: favÁg-om, od, ja, hanem: a fái vágom, od, ja. A képviselem, ed, i
éppen olyan kocscsintás, mint: képhordozom, képárulom, képrajzo
lom , képfaragoni , Képfestem sat. mint : tisztviselem , gondviselem ,
hivatalviselőm , magaviselem , hadviselem , fegyverviselem , kardvise
lem, ruhaviselem , jelviselem ,. teherviselem , ügyviselem , katonavisolem , népképviselem , országképviselem , jelképviselem. Ilyeneket nem
hallunk a közbeszédbe. Nem: „gondviseZíe a lovakaí", hanem gond
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}át viselte a lovaknak; nem: „a szolgaságoí jelviseh'fc", hanem a
szolgaság jelét viselik; igy nem. „képvisefö a népet, az országot",
hanem a nép, az ország képéi viseli, a nép, az ország képviseZÖ/e.
Aztán mit teszen a képviselő? Valminek v. valakinek a képét
viseli: azt személyesiti. Megyei v. országos képviselő az, a ki a
megyének, az országnak viseli a képií : azt személyesiti. A megye,
az 'ország nincs jelen, hanem csak az, a ki annak a képit viseli ,
azt személyesiti, (nem k^pviseK). Ennélfogva a képvisel igét nem
csak helytelenül használják, hanem értelmetlenül is. P:., olvastam:
„a tárlaton a majmok is nagy számmal vannak képviselve." Már
ha jó volna is az ige , de nem helyes az értelme , mert képviselő
az , a ki másnak a kopt í viseli, azt személyesiti , az a más pedig
nincs jelen, tehát a majmok sincsenek jelen, csak a majmok képit
viselők, a majmok képviselői vannak jelen ; ezeket pedig nem bizta
meg senki, hogy a képiJ viseljék. Ennélfogva igy igazii;om ki : A
tárlaton a majmok is m,gy számmal vonnak, v. majom is sok van.
Ide nem is kell más ige; képviselve pedig nem csak nem jó, ha
nem éppen értelmetlen is.
Olvastam ezt is: „sajnos, hogy a többi közt ép ez elem (a
hus) van a leggyengébben képviselve a bográcsban" Mii tesz itt a
képviselve? Nem lett volna-e elég igy irni: hogy. . . éppen ez elem
ből (a husból) van legkevesebb a bográcsba.
De mit is tenne: ez elemnek (a húsnak^ van leggyengébb
képviselője a bográcsba? A hús képviselője ott van, de a hús nincs
ott; hát mi viseli a hús képit? (nem: mi képviseli a húst?)
Olvastam : „a negyedik osztályban a faggyu és szappan van
feltünöleg képviselve." Hát mi viseli a faggyu és szappan képit,
mi ezek képviselője, ha nincsenek jelen ? Ide se kell képviselő ; ezért
igy igaz: tom: a negyedu osztályba a faggyu és szappan van fel
tünöleg kiállítva.
Még ezt is olvastam: „a képviselők szép számmal képvisel
teitek." Ha jó volna is, mit tenne? Tán a maguk képét viselnék?
vagy tán a képviselőknek is voltak képviselői? Hát nem lett yolna-e
helyesebb igy irni : a képviselők szép számmal voltak (jelen).
Olvastam: „képviselve voltak a honvéd-egyletek küldöttei."
Igy ezek nem lettek yolna jelen, pedig éppen ezt kell' kifejezni, igy :
jelen voltak a honvéd-egyletek küldöttjei.
Igazitsunk ki nehány ilyen képviselős mondatot,
ezt
magyaiosan igy
„a tanács is képviseltetni foga tanács is is küld képviselőt,
ja magát"
(v. a tanácsnak is lesz kép
viselője).
„e nagy gyülésen számos táre nagy gyülésre számos tár
sulat lesz küldötségileg képsulat fog küldeni képuíseviselve"
löket.
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„a gazdasági egylet nyolez tagn küldötség áltzl képviselteti magát a fiumei nagy
gyülésen"
„törekedni fogunk, miszerint a
a jövő választás alkalmával •
oly férfiak " által képviseliessünk a törvényhozásban,
kik saját akaratunkna/fc kii'ejezései (tán: kifejezőji) leendnek."
A hol a képvisel elmaradhat,
„csak az ifjuság vált ezen üttal is nagy számmal képviselve a hallgatók közt"
„Mehádián az oláhprszágiak
vannak legszámosabban \épviselve"
„az előleg jegyek által lesz
képviselve, s a municipium
által- aláirva"
.,a szenvedélyességet a párt
nagy mértékben képviseliu

a gazdasági egylet nyolcz képviselőt küld a fiumei uagy
gyülésre,
törekedni fogunk, hogy a jövő választásfcor oly férfiak
legyenek képviselőink a törvényhozásba, a kik saját
akaratunkaí fejezzék ki.

v. helyette más kell:
ez úttal i« csak az ifjúság volt
jelen nagy számba
Mehádián az oláhországiak
vannak legszámosajbau.
az előlegeí jegyekie sAják ki,
és a hatóság irja dá.

a szenvedélyességet nagy mértékbe üzi a párt. (v. a párt
nagyon szenvedélyes).
„Rossíni széles körü láng elRossini széles körü láng el
méjét nem lehet Bobban kép
méje legjobban kitünik a
viselni, mint a Sevillai borSzevillai borbélyba és Teli
béljlyal és Teli Vilmossal"
Vilmosba.
A képvisel szabálytalan alakjára kezdenek, már is alkotni
ilyeseket. Olvastam: „a lengyelek is búcsujártak" e helyett: búeswí jártak, Igy ez is jó lenne : „Mindenváró Ádámtól mindenvá
rok'- e helyett: miudení várok.
Olvastam: „az or.vos-egylet által 3U beteg gyógykezelleiett"
e helyett: az orvos-egylet 314 betegeí gyógyitott. 'Mit is tenne az
a ,,gyógykezelés? a gyógyot kezeiik" .
Olvastam: „a cselédeket bérleveleztem" (tán conventionáltam
Magyaritva). Pedig az élet nyelve megsughatta volna igy : a cse
lédeket megfogadtam vagy megszegb'dtem.
A mint nem jó a képvisel-em, tisztvisel-ew, gondvisel-e?n. ugy
nem jó a pártfogolom, kárpótol om stb. Mert a magyar igy mondja :
képií viselem, a tiszteí a hivatal viselem, gondjái viselem, pártjái
fogom, kárai pótolom. Csakhogy itt a pótolom nem jó, mert ^ha
pótolnám, még nagyobb lenne a kára; haaem igy jó: kárát téri
tem, (nem: kártéritewi).
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A szabály tehát e lenne: A főnév és ige összetételével alko
tott szót használjuk fő- v. melléknévnek, de igét nem csinálunk
belőle, hanem a főnevet elválasztva tőle, tárgyesetbe (accusativusba)
használjuk, Igy : képviseZö, képviseZes, képviseZeí mint név, haszná
latiba van, hanem összetett igével nem élünk, csak elválasztva, te
hát nem: képviselem, -ed, -i; hanem képei viselem, -ed, -i. Igy
éUtképfestő jó, de életképfest-efc nem jó, hanem csak' elválasztva jó :
életképeí festek, Igy nem jók : fa vág-om, ház épit-em, könyv irom.
szó alkotom, stbeff. hanem : fái vágok, házai épitefc, könyveí irok,
szót alkotok stb.
IS.
beismer (német: eingestehen)
elismer (német: anerkennen).
felismer (német : erkennen, bekennén ;sat.)
Forditóink a /eZ-ismer, eZ-ismer, ie-ismer felvett igékkel már
egészen kiszoritották a magyaros megismer igét. Még a szótár-irók
sincsenek tisztába vele. Egyikbe igy áll: ismer: kennen, erkennen,
bekennen ; el ismer : bekennen, anerkennen, eingestehen ; megismer :
erkennen, anerkennen, eingestehen.
E szerint ismer, megismer: erkennen; ismer, elismer: bekennea; elűmei; megismer: anerkennen, eingestehen. (Felismer, Seismer
pedig nincs is meg). Hogyan tudjuk meg a különbséget, ha kettő
is egyet jelent? A németbe pedig igy áll: kennen: ismer; aner
kennen: elösmer, megösmer; erkennen: megismer, ismer; bekennen:
vall, megvall ; ismer, megismer; eingestehen: megvall, megenged;
megismer, elismer. Ezekből hogyan igazodjék el a forditó? Nem
csoda, ha a megismer helyett felvették nem csak az eZismer, hanem
még a /eZismer és faismer igéket is. A miket az élőbeszédbe hiába
keresünk, egyiket se találjuk; a magyar ember ha hallja, idegen
szerünek találja, 'nem magyarosnak. He ezt hallja: „eZ ismerte az
embert," azt érti alatta, hogy félre ismerte, nem annak, a ki;
• de ha igy hallja : megismerte az embert, ezt nem érti félre, Igy :
„eZ értette a beszédet" azt érti rajta, hogy félre értette, hanem
ha megértette, ugy nem véti el, .nem érti eZ, nem érti félre. Hát
még ha ezt hallja: ,,/eíismerte az embert" vagy „ieismerte a
tényt, " elfogja a csoda, hogy ez az ember magyar-é ? hiszen ő soha
se hallott affélét magyar embertől, minthogy az ismer ige nem
veszi fel se a bé-t se a fei-t. Hanem ha igy hallja: megismerte
az embert, megismerte (vagy ie'vallotta) a tényt, ezt érti, mert igy
hallotta magyar ember társától.
Azért igazitsunk ki nehány ilyes mondatot.
a miket olvastam
magyarosan igy:
„szen öeismert sulyos büno megismert (v. Bevallott) sutényt ..."
lyos büntényt— (iéismer
nincs).

„az uralkodó politika jelszaaz uralkodó politika jelszavára
vát ismerhetni fel ezen
ismerhetni e lapba, (nem is
lapban "
kell: me</; fel ped ig nincs is.)
„a sötétben egymást nem isa sötétbe nem ismerhették
merhették ftl"
meg egymást.
„nem restellem ieismerni,
nem átallom megvallani, hogy
hogy mi vezetett arra"
mi vezetett arra.
„közeZismeréssel
találkozott
köz helyesléssel találkozott jel
jellemszilárdság"
lemszilárdság.
„buzgalmáért teljes eZtsmerést
buzgalma dicséretet érdemel,
érdemel"
Mit is tenne? buzgalmáe'rt megérdemli, hogy megismerjük,
(nem : eZismerjük), pedig buegalmát akarjuk megismerni ; de ha csak
megismerem buzgalmát, avval még nem sokat mondtam ; hátha ér
demel értte valamit, legalább helyeseljük vagy megdicsérjük.
A szabály tehát e lenne: 1) az ismer ige nem veszi fel se
a bé-t se a fel-t, „beismer, felismer" nem jó, a közbeszéd uem is
meri csak a megismert, evvel fejezi ki az azokkal kitenni vélt ér
telmet is. 2) elismer pedig éppen nem az, a minek venni akarják,
t. i. 7negismer, hanem a közbeszéd szerint félre ismer értelmü, ép
pen mint elért; például: ön eZismert engem, tán másnak vélt: ön
eZértette mondásomat, tán mást gondolt ; kérem, ne ismerjen el, ha
nem ismerjen meg, ne értse el mondásomat, hanem értse meg.
Ilyen németesek a német : ein után a bé igekötővel ferditve
forditott

beállit,

beszüntet,

beigazol,

beterjeszt.

(német: einstellen, beweisen, einreichen).
A magyar ember béállitja, bérendezi gazdaságát, jószágát, há
zát, kertjét saí. még bé is dilit egy házhoz ; de nem azt érti alatta,
hogy megállitja, megszünteti (Hem : fteszünteti), vagy felfüggeszti
gazdaságát, hanem éppen elenkezó'leg : bérendezi, felszereli, elkészíti.
Igazitsunk ki nehány ily es mondatot,
ezt
magyarosan igy:
,.a végrehajtás beállittatott"
'
a végrehajtást megállitották,

felfüggesztették.
„a munkálat beszüntettetett"
„a lap további küldését beál-

a munkálatot megszüntették,
a lap további küldését meg-

Útjuk"

szüntetjük.

„beszéde indokolását is beállitotta"
,az épitési bizottmány óeterjesztése folytán a városbatóság a megkezdett épiíke-

,

-beszéde indokolását is me^állitotta, félbehagyatta, elvágta,
megtiltotta, megszüntette.
az épitési bizottság eZöterjesztésiVe a városi hatóság
betiltotta az épitkezést.

zést beállitotta"
Magyarosan inti.
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„a közlekedés megint bessüntettetett"

a közlekedési megint we^szüntették.

A szabály tehát e lenne: 1) a béállit ige alatt a magyar
azt érti, ha valami el van készitve, bérendezve, felszerelve st. eff.
arról mondja, hogy be van állitva ; tehát éppen ellenkező értelembe
is nem lehet használni hogy azt is tegye: meg van állitva, meg
van szüntetve, fel van függesztve st eff.
2) beszüntet ige nincs a magyarba. Szünik és szüntet csak
el és meg igekötó'vel viszonyul, p. megszünik a zene, megszüntették
a zenét ; eZszünt a szél. De bészüntet nincs meg.
Beigazol sincs a magyarba. Igazol valamit, nem .veszen fel
igekötőket, csak magára áll; nincs meg: beigazol, ktigazol, fel s
leigazol steff. tehát
ezt

igy igazitom:

„ezen választáson fényesen be-

e választás fényesen igazolta

igazoltatott hogy
hogy
.
A mit a beigazol-\a,l akarnának kitenni, azt magyarul bébi
zonyit, megmutat, igével fejezzük ki, igy : a választás fényesen iga
zolta, bebizonyitotta, megmutatta, hogy —
Beterjeszt se jó. Valamint nem jó a beismer, beigazol beszün
tet. A terjeszt ige se veszi fel a be igekötőt. Mert a gyök íer-től
terit, terül, terjed, terjeszt helyfoglaló szinelést, terjedést jelent, a
tért foglalja bé, ezért nem lehet valamit ieterjeszteni; fciterjeszt,
eZterjeszt, eZöterjeszthet, fel is terjeszthet valamit, de bé nem ter
jeszthet. A sas is fciterjeszti szárnyát, de nem terjeszti bé, hanem
öe'huzza v. összehuzza. Ezért nem lehet valamit 6e'terjeszteni vagy
összeterjeszteni. Béterjeszt valamit, nem halljuk a közbeszédbe, ha
nem igy : a levelet, a kérelmet, a javaslatot, a módositványt béadja,
bemutatja, bényujtja, előterjeszti, ennél fogva
ezt
• igy igazitom

„a törvényjavaslatot a háznak
,
.
.
beterjeszti"
^

a törvényjavaslatot bevyujtja,
beadia, bemutatja a ház^ |vagy a \^ eieibe
terjeszti).

2O.
A betekint igét is idegen szeröleg használják. Olvastam
ezt
igy igazitom ki:
„tán azt véli, hogy beszédét
tán azt véli, hogy elhiszik
elhiszik, s a bizonylatokaí
•
beszédit és a bizonylatokaí
meg se tekmtik (v. a bi
ie sem tekintik'/onylatokia bé se tekinte
nek.)
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A belát se jó az átlát helyett. Olvastam
ert
igy igazitom ki:
„belátja a cselfogást *
átlátja a cselfogásí, (v. ielát a
cselfogásia).
A különbség kitetszik ebből : bélát a dologio (nem : belátja a
dolgoi). átlátja a dolgoí (nem: belátja a dolgoí).
Befeleltet a német: einantworten szóról szóra idétlen forditása, ferditése: magyarul: birtokába adni. Olvastam:
ezt
•
igy igazitom ki :
„ellenesetben a később bejeellen esetbe, a később béjelenlentendő követelések mellőtendö követelések mellőzézésével fog a hagyaték az
sivel, a hagyaték az illető

illető örökösöknek befeleltetni. "

örökösök birtokába adódik.

f
.
Atszármaztat (német : hiuftberleiten.) Olvastam :
ezt.
igy igazitom ki:
„az illető levelek ezennel átaz illető leveleket ezennel át-

származtatnak''

.

„az el nem kelt példányokat
visszaszármaztatni ne ter-

küldjük vagy átteszszük.az el neni kelt példányokat
sztveskedjenek visszaküldeni

hitessenek "
Kiérdemel (német: verdienen). Olvastam:
ezt
igy igazitom ki:
„a büntetést, a jutalmat kia büntetést, a jutalmat meg
érdemelte"
érdemelte.
Az érdemel ige csak a meg igehatárzót veszi fel. De Wérdemel, Kérdemel /^érdemel, térdemei stefféle nincs.

Ilyen:
„felemlit" (német: anführen).
Valamint az ismer-hez nem járul le, fel, alá ismer , ügy az
ből alakult emle-^eí, emlit ige se veszi fél a le, fel, alá
emlit igét, hanem: we^emlit, njegemlegeí, megemlékezik.
Igazitsunk ki nehány ilyes mondatot,
ezt
magyarosan igy:
„/e/emlitette azt is, hogy...'
felhozta (v. emlitette) azt is,
hogy —
„e tárgyat /eZemlitettük mi is"
e tárgyat felhoztuk (v. meg
emlitettük) mi is.
Az utánzók fel-fel kapnak egy-egy szót, igét, ragot, viszonyitót * s mindenütt azt használják ott is a hol sajátság ellenes ; a
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magyarosokat pedig éppen kiszoritják vele. Ilyen a többi közt a
már /eZhozóttakon (nem : felemiitetteken) kivül a fel igekötő ; a
melyet már széltibe kezdenek felvenni a meg helyett és kiküszöbö
lésével :
/eZdicsér, felkér, /eZzendül sat. e helyett
megdlesér, megkér, me^zendül sat.
A felkér igét használjuk ugyan, de csak az alsó helyről a
felsöre, Igy : ülő helyiből /eZkérünk valakit ; az asztalfőre /e/kérjük
a tálat, sat. minden más esetbe megkérjük. Barátunkat, vendégün
ket megkérjük valamire (nem : /eZkerjük).
22.
Ilyen:
„viszszaemlékezik" (német: zurück erinnern).
Valamint az emlit, emleget igéhez nem viszonyul a vissza
emlit, vissza emleget, ügy az emlékezik-hez se viszonyul a viszsza.
Mert ha elöre emlékezni nem lehet, bizony viszsza emlékezni
se. Emlékezés már magába eléggé kifejezi, hogy az elmult-ra, érti,
a jövöre nem is lehet emlékezni. „Emlékezzünk régiekről," vagy
emlékezzünk meg azokról, de a magyar nem emlékezik viszsza, ha. nem csak magára egyszerüen emlékezik, vagy megemlékezik. Ilye
nek: a rábeszél, rábir, raér, ráfér, ráfog, rásüt, rászed, rátol,
rávesz sat.
Igazitsunk ki útmutatásul nehány ilyes mondatot,
ezt
magyarosan igy:
„emlékezzünk vissza arra az
emlékezzünk arra az időre/
időre"
„a melyre még ma is oly mea mire még ma is oly melelegen visszaemlékezik"
gen emlékezik,
„szemeimből a uisszaemlékeszememből a megemlékezés, AZ
zés és elragadíatás könyüi
elragadás könyüi csepegtek
csepegtek a kőablak párkáaz ablak /íópárkányára,
nyára"
•

33.

„elnézve, eltekintve attól" (németül: abgesehen davon)
Ezt a szórol szóra németes forditást a magyar más cserével
teszi ki, alkalomszerüleg igy: nem nézve, nem tekintve, nem emlit
ve vagy mellőzve azt, hogy . . .
Igazitsunk ki nehány ilyes mondatot,
ezt:
magyarosan igy:
eltekintve attól, miszerint"
nem tekintve arra, hogy
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„ha a torvénysértés formáitóí
el is tekintünk"
„eltekintve minden pártszemponttól"
„egészen eltekintve egyéb kellemetlenségek- -és veszé-

ha nem tekintjük is (v. mellözzük is) a törvénysértés
forma'íí.
mellozve minden 'pártszempontot.
egészen mellőzve több kellemetlenségeí és veszélyt.

Ijektöl"
„Ettől eltekintve" evvel nem azt fejezem ki magyarul, a mit
akarnék, mert ha „ettől eltekintek, elnézek oda vagy addig" éppen
azt teszi, hogy tekintek, nézek, pedig éppen nem ezt akarnám mon
dani, hanem azt, hogy nem tekintve, nem nézve, mellőzve ezt v. azt,
más okom is van, állításom igazolására.
E szerint a német: abgesehen davon magyarúl: nem nézve,
nem tekintve, nem emlitve, vagy mellőzve.
24.
„ellátni" (német: versehen).
Ma már az irók mindenneZ „ellátják" a házat, s nem gon
doinak arra, bogy a versehen-t mind más-más cserével fejezi ki a
magyar alkalomszerüleg.
Igazitsunk ki nehány üyes mondatot,
ezt

„a katonák elláíva vannak
mindennel"
„a ház szépen ellátva van
butorokkal"
„szóval: a ház mindennaZ ellátva van"
„a lakosság élelemmeZ ellátja
bőven a katonákat."
„a katonaság hátultöltő fegyverekfceZ láttatott el"
„a határ. erőditményekfceZ tá«tatott el"
„a hadsereg annyi társzekérrel van ellátva, miszerint*
„bizonyitványok&aZ ellátott főlyamodyány"
„a király nevével ellátott itólet szerint"

igy :

a katonák fel vannak szerelve
mindennel,
a ház szépen ki van butorozva
(vagy a házba szépen (jó
izléssel) vannak rendezve a
butorok,
(egy) szóval: a háznafc mindene (meg) van.
a lakosság bőven élelmezi a
katonákat,
a katonaságnak hátultöltö
fegyverekeí adtak v. osz
tottak "ki.
a határra erőditményekeí ál
litottak.
a hadseregnefc annyi' társzekere van hogy —
bizonyitványok&aZ támogatott
folyamodvány,
a király nevé&e kelt itélet
szerint.
'

kritikai dolgozat, a mely&ez
„kritikai dolgozat, melyet T.
T. E. irja az előszrfí.
E. iát el előszónal"
ajánlo leveleí -is szerzett ma„ajánló levéllé is ellátta ma
gánafc.
gát,"
a hatóság ajánló leveleí is
„a hatóság ajánló levél'eZ is
adott neki.
ellátta őt"
nagy pecsétes levél érkezett.
„nagy pecsétte? ellátott levél
érkezett"
a ki neked élelmet, ruházatoi
„ki tégedet élelem, ruházat és
és pénzí ad.
pénzzeZ ellát"
valamennyií tudja ételmezni,
„valamennyit el tudja látni
ápolni.
élelemmeZ, ápolással"
a magaslatokra 3 ágyut álli
„a magaslatokat 3 ágyuval
tottak v. helyeztek,
látták el"
a bandáknafc fegyvereik van
„a bandák fegyverekfceZ van
nak.
nak ellálva"
a ministerium utasitást adott
„a ministerium a honvédsereg
a honvédsereg élelmezesire
élelmi szerekkel való ellátá
nézve.
sára nézve utásitást adott"
ez intézetie állandó circu*
„ezen intézet állandó circuslesz.
sal lesz ellátva"
e mellett bőven vannak ét
„e mellett bőven el van látva
kező helyek és pinczék is.
étkező helyiségekfceZ s pinczékfceZ is,.
a grófi kastély számára 6 gon
„a grófi kastély egész nyáron
doskodott dinnyéről egész
át ellattatott az ő gondjai
nyáron (v. ő adta a dinnye'i).
által dinnyécel"
E példákból kitetszik a szabály : hogy a német: verseken- 1
nem : ellát igével fejezzük ki magyarosan, hanem más-más szóval
alkalom szerint; mint a kiigazitás mutatja, a mely sajátos kifeje
zéseket máris kiszoritottak a ferde értelmü eZíáí-tal; mert halljuk
ugyan a közélet nyelvén: meszsze eZláínak, a perit ellátták sat. de
hogy a házai még fakalánnaZ is ellátta" effélét nem hallunk, e he
lyett: a hÁznak még fakalání is adott.
.
25.
felszáll (német: aufsteigen)
olvastam
a mit magyarosan igy igazitok ki:
„fel szállott a hajó"
fel ment (v. felevezett) a hajó.
„fel szállott a sirály"
fel repült a sirály.
Mert szállni fel nem lehet, valamint hágni se le. Azt csak
a német mondhatja : szállj fel, szállj le, hágj fel, hágj le, (steig
auf, steig ab), a német mindenikbe steig-ol, de a magyar minde
niket külön szóval mondja: hágj fel, szállj le, nem pedig: „szállj
fel, hágj le." A száll már magába lefelé irányulást jelent, a hág

pedig felteié irányulást. .EZszáll, megszüli, öe'száll mindenik jó, csak
felszáll nem jó, a felhág vagy felmegy helyett. ÍWhág, megihág,
öe'hág is mindenik jó, csak Zehág nem jó, a Z«száll helyett. A ma
gyar igy mondja : felhágott az ugorka fára (nem pedig felszállott).
Leszálloit a fáról (nem pedig lehágott).
Vannak a magyarnak igéi, a melyek már magukba is a lefelé való irányt jelölik, mint : esik, hull, ereszkedik, sülyed, száll
sat. a melyek tehát nem szenvedik meg a /elfelé irányzást, ezért
nem jó ugy mondani : fel esik a kő, felhull a levél, fel ereszkedik
a lejtön, felsülyed a vizből, fel száll a madár stb. Vannak ellenbe
oly igéi, a melyek már magukba felfelé irányulást jelölnek, mint :
emelkedik, hág stb. a melyek tehát nem szenvedik meg a Zefelé
irányzást, ezért nem jó úgy mondani : íeemelkedik, Zehág sat. Tehát
ezt is
magyarosan igy igazitom ki.
„már a hajnal felszállt az
a hajnal már feljött v. /eZégre«
tünt.
„felszálloit a köd"
elszállott, eloszlott, felment a
köd.
„felszállt a hold ezüst arczufeliött a hold ezüst arczulatja"
latja,
„a tengerről felszálló párák"
' a tengerről emelkedö, goz'ölÖ, .
felkelő párák.
Ennélfogva az idegenszerü, magyartalan felszáll éppen olyan
rosz, mint a felhull, felsülyed.
Ilyen a
kizár, felzár (német: aufschlieszen).
olvastam
a mit magyarosan igy igazitok ki,
„kizárta, felzárta az ajtót"
kinyitotta az ajtót.
A zár igének másik ellenese a nyit.
Az ajtót iezárom? aztán fa'nyitom (nem: kizárom, felzárom
(németül : aufschlieszen.
Kizár, felzár éppen olyan rosz, mint a lehág, felszáll.
26.
Ilyen a
felmerül (német: auftauchen.)
Ez éppen olyan rosz ige mint a felszáll. Mert merül, mmt
száll, nem emelkedhetik fel, hanem eímerül, Zemerül, óe'merul a
vizbe, de fel uem merül a vizből, hanem feljö, felhatol, fel- v. *t
emelkedik a vizből.
Igazitsunk ki nehány ilyes mondatöt,
ezt
magyarosan igy„azon kérdés merül felaz a kérdés áll vagy j8 elő,
vetödik fel, kerül aló sat.
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„ezen közben felmerült azon
eset, miszerint"
„ennek alkalmáid felmerült
kérdésben"
„a baloldalról az is felmerült,
miszerint"
„a szemüvegek a 13-dik szá
zad végén merültek fel elő
ször"
„ma újra felmerült a hir"
„hogy igy biztosittassunk a
netalán újra felmerülendö
beolvasztási törekvések el
len"
„figyelembe véve a minden ol
dalról felmerült sürgetése
ket"
„többé semmi kétség nem me
rült fel •
„az eszme nehány vagyonos
családközt merült fel"
„legkissebb tüntetés sem me
rült fel"
„több hamis hir merült fel"
„ha azo» kérdés merül fel"

e közbe előjött, elUállott az az
eset, hogy —
ennek alkalmáméra^ felhozott
kérdésbe.
•
a baloldal azt is felhozta
hogy —
„a szemüvegek a 13 dik század
végin állottak v. jöttek elő
először
ma ujra hire járt, v. hiresz
telték.
hogy igy biztositva legyünk a
beolvasztásra netalán ujból
elöállható törekvések ellen.
figyelembe véve a mindeo ol
dalról tett v. felhozott sürsürgetéseket.
többü semmi kétség se maradt
fenn.
az eszme nehány vagyonos csa
lád közt szülemlett v. /oaamzott.
legkisebb, tüntetés se történt.

több hamis hir keletkezett.
ha az a kérdés támad, v. jő
fel.
„ily j&lentések érenként felme
ily jelentések előfordulnak
rülnek"
évenként. .
..ha uj elme, uj tehetség kezd
ha uj elme, uj .tehetség kezd
felmerülni"
fehünni.
„valahányszor a politika egén
valahányszor a politika egén
uj esemény merül fel"
uj esemény tünik fel, v. jelenkezik.
„oly hirek merülnek fel-'
oly hirek kelnek, keringnek,
szállonganak , terjednek.
„oly példák minők ma a tőzs
oly példák, a minők ma a
dénél felmerültek*
tőzsdénél elofordulnak, elő
kerültek, mutatkoztak.
Már most minden .felmerül a/ iróknál; ,.felmei ül kérdés, eset,
esemény, hir, elme, tehetség, eszme, tüntetés, nap, hold, csillag,
felmerül még példa is, sőt felmerülnek jelentések , és szemüvegek
is. " Igy aztán „minden felmerülhet, a uyelvhiba, ferdeség, korcsulás. szegénység"; más sajátos igének fittyet hányhatunk . ha a lei
merül mindent kifejez. S még ha jó volna és valami árnyalati kü-

41
lünbséget tüntetne fel (vagy tán „különbség merülne fel általa"?)
a mire szükség lenne , hagyján ! Ügy de nem is jó szó , hiányt se
pótol , szükségtelen is , mert a kiigazitásokba felhozott (nem : fel
merült) más igék sajátságosan , magyarosan fejezik ki a képeket ;
hát mi haszna ? nem csak semmi, sőt e rosz szó átalános használa
tával mind kitörölték , kiszoritották az ebbeli sajátos képeket , a
melyek a közéletbe forogtak, még mielőtt a „felmerül" korcsot
„felmerit ették" volna , és még ma is forognak a nyelvérzéket nem
vesztett iróknál.
Csudálatos , különös jelenség az nehány irónál , hogy fel-fel
kapnak egy-egy szabálytalan szót, 'mint „képvisel , j'elismer , beiimer , beszüntet, beigazol, beterjeszt , felemlit , felszáll , felmerül" ,
használják derüre borura gyárilag ott is, a hol a nyelvbe más ké
pesebb szó van. Hiszen épen úgy ir a szerő eredeti sajátos magyar
sággal, ha ki tudja bányászni, válogatni a nyelv kincséből az ár
nyalati képet leghivebben festő szót, nem pedig ha egy esetlenül
felkapott szóval gyárilag élve a meglevő jókat is kiküszöböli (kiakolbulitja ?), s evvel a nyelvet is szegényiti. Szabály szerint tehát
inkább a „felmerül" szabálytalan ige küszöbölendő ki a szabály
szerü nyelvből, mintse a többi sajátos kifejezéseket kiszoritsa, a me
lyek a kiigazitott példákból láthatók.
27.
„osztja véleményét" (német: theilt die Meinung)
A magyar osztja a kártyát , a pénzt , az alamizsnát , a sze
repeket stb. de véleményit nem osztja , mintha mondaná : nesze
neked is egy kis pénz , egy darab vélemény ; igy osztaná a maga
véleményit, nézetit is másaknak, ha lehetne, hogy azok is úgy vé
lekedjenek, de a mas ember véleményit, nézeteit, goudolatját nem
osztja, mint a kártyát, az aprópénzt, mert nincs nála, a kezibe, a
másnál van; inkább osztoznék a más véleményiöe, ha ez is idegenszerü nem lenne. Kégebben úgy irták : pártolja vélekedésit , véle
ményit, hanem már ezt is elhagyták; a magyarosabb kifejezéseket
pedig már nem is olvassuk , merőbe kiszoritották , mint : én is azt
tartom, vele tartok, én is azt vélem, egy véleménybe, egy értelembe,
egy nézetbe vagyok vele; helyeslem, elfogadom nézetit, véleményit;
én is úgy látom, úgy vélem; én is a mellett vagyok, egyetértek
vele abba stb. a miket alkalomszerüleg váltogatva haszuál a ma
gyar is, és a miket úgy kiszoritottak a németes osztjá-val, hogy már
nem is olvassuk az irodalomba.
Igazitsunk ki nehány ilyes mondatot,
ezt
magyarosan igy :
„osztom barátom véleményét"
-Elfogadom (v. helyeslem) a
barátom véleményit.
„A kormány teljesen osztja
' A kormány teljesen egyetért a
a képviselő úr nézetét,,
képviselő úr nézeti vei.
„A védő-ügyvéd osztja azon
A védő ügyvéd helyesli azt a
nézetet, hogy —
nézetet, hogy....
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„A követ osztja az elveket*
„A czikk általunk is osztott
alapvéleménye az, miszerint"
„osztom sorsát, szerencsétlen-

A követ elfogadja a? elveket.
A czikk tőlünk is helyeselt
alapvéleménye az, hogy
részt veszek sorsáóa , szeren
csétlenségbe.
38.

„féli Bt" (német: fürchtet ihn)
magyarosan igy igazitom ki:
olvaxtam :
inkább imádom a becsületet,
„inkább imádom a becsületet,
mintse féljek a halálírfZ.
mint félem a halálí"
„féljed az Isteni"
félj az Isteníö/.
se nem szeretem, se nem félefc
„sem szeretem , sem félem öt"
tőle.
Vannak igéink a közép-igék közt , a melyek csak a határo
zatlan idomba járnak, de a határozott (tárgyragos) idomot nem
veszik fel. Ilyenek : . borzad , fél , örvend , 'örül , reszket, retteg stb.
Igy : borzadó/l a békáirfZ, (nem : borzadom a békái), félefc az ördögtöl (nem : félem az ördögöi), örvendefc a hiren vagy a hirnefc (nem ;
örvendem a hirí), örülöA: rajta v. annak (nem : örülöm azí), resz
ketefc a dühös Úlsittól (uem : rettegem a dühös állatoí). Igy ferditik
el az igék sajátságát az ilyennel is : „Ratazzi táviratilag hivaíoíí
(kit?) Horenczbe , hogy az ellenzéki értekezleteí elnököl/e" e he
lyett : Ratazzií táviratilag hivíáfc , hogy az» ellenzéki értekezlete»
elnököljön, A gyülési, az értekezleteí nem elnökZi a magyar, hanem
a gyülésie, az értekezleten elnököí.
29.
várul-ellí (német : verrathen)
olvastam
„jó izlését árulta elu

magyarosan igy igazitom ki :
jó izlésit mutatta (v. bizonyi
totta)

„ez ember minden szava jószivet és tiszta lelkiisméretet
árul el"
„az emlékbeszéd mély tanul
mányt, szoross logikát árul
el" •

ez ember minden szava jó sziv
re és tiszta lelkiismeretre
mwíaí, (vagy azí tanusit).
Az emlékbeszéd mély tanul
mányt, szoros logikát tanu
sit (v. bizonyit).

Mert a magyar embef nem árulja el a jó tulajdont, a jó
izlést , a jó szivet , hanem : bizonyitja , mutatja , tanusitja ; csak
azt szoka eiárulni a mit titkolni, rejteni akart, hibát, fogyatko
zást, v. szándékot, Igy: elárulta czélját. szándékát, gondolatját stb.
a mit nem akart volna tudatni.
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„meneszt" (német: schicken)
nem jó a küld helyett. Mert 1) az élőbeszédbe nem halljuk.
2) nyelvtanilag se igazolható ; az &:í-vel képzett ige ellentétes párja
ad, ed; pl. apad, apaszí, eped, epeszí; igen, de megy-ed, vagy
men-ed nincs meg, tehát megy-eszí v. men-eszí sincs. Van men-és,
men-et-el , men-ek-ül , men-e-ked-ik , men-e-fcez-ik , de men-eszí ,
menetíeíik nincs ; ezért van : küldik.
Igazitsuk ki
ezt:
magyarosan igy:
„körlevél v. sürgöny meneszkörlevelei v. sürgönyí küldtek,

tetetf
„Igen, de „küldöttség küldetett" helyett nem jobb-e : küldött
ség menesztetett" mondhatják.
A mire felelem: nem jobb; mert vagy igy mondjuk: kül
döttség ment, vagy igy: bizottságot, követséget küldtek, (nem pe
dig: „küldöttm<% , bizottmány , követmény , vagy választmán?/ me
nesztetett").
31.

„daczára" (német: trotz dem)
Már most mindenütt ezt irják daczára a német trotz dem
után, akár illik a magyarba akár nem ; pedig ezt többféle cserékkel
fejezi ki a magyar , a miket már kiszoritottak a daczára szóval ,
pl. a mellett, mind a mellett, jóllehet, ámbár, átlátva, megengedve,
megismerve stb. hogy . . . annak ellenére vagy annak daczára (cjak
azért Is) ez erősebb , az ellenzés magas foka, mint a dacz , daczos,
daczol mutatja.
Igazitsunk ki nehány ilyes mondatot,
ezt
magyarosan igy :
„kivilágosodott, miszerint minkivilágosodott , hogy minden
den nagyszerü bukások danagyszerü bukások mellett is,
czára, a bank«afc vesztesége
a bank vesztesége igen jeigen jelentéktelen összeg"
lentéktelen,
„egy pap , ki daczára hogy
egy pap, mind a mellett hogy
roppant vagyon és fényes
roppant vagyona és fényes
összekötííeíésekfceZ bir , oly
összekötése van, oly szerény,
szerény . miszerint"
h°gy —
„mi is koczkáztatunk egy szót,
mi is koczkáztatunk egy szót,
daczára annak , hogy tudpedig (ámbár, jóllehet) tud
juk . miszerint a viszhang
juk, hogy a viszhang kellekellemntlen lesz.0
metlen lesz.
A daczára, helyes értelme csak ott van , a hol az ellenzés
magas fokát kell kifejezni a daczol ige értelmébe. P. eltiltották őt
a háztól , e tilalom daczára is megjelent ; t." i. diczolt a tilalom
mal , csak azert is elment.
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82.
vizsgálat" (német : über, ober-revision).
Ugyan mi lehet magyarul az a felül vagy alól vizsgál ? Azt.
akarná kitenni, hogy az alsó vagy felső helyen vizsgál ; ezt hát igy
teezszük ki: alsó vagy/eísö vizsgálat; vagy: aIsólag, felsőleg meg
vizsgált számadás.
Igazitsunk ki nehány ilyes mondatot ,
magyarosan igy.
ezt
- a sürgönyi elküld'efc Biáritzba
„a sürgöny Biaritzba elkülde/eísó'(bb) vizsgálatra.
tett /etöZvizsgálat végett."
„a felülvizsgált számadások
. a felsöleg megvizsgált szám
adások egy példányai küld
egy példánya küldesséfc meg" *
jék meg.
88.
növi ki magát (német: sich erwachsen)
A német sich-et ritkán használja a magyar , vagy elhagyja ,
vagy más cserével teszi ki. Igy: sich, zeigen, nem: mutatja magát,
hanem : mutatfcoaik. Sich vorstellen , nem : előadja magát , hanem :
elő adódta, elő áll, elójő alkalomszerüleg. Igy : sich erwachsen, nem :
kinövi magát, hanem: kinő, felnő, megnő sat.
Igazitsunk ki nehány ily»s mondatot ,
ezt:
magyarosan tgy:
„abból Olaszország egysége
abból Olaszország egysége fog
fogja magát kinőni."
kinőni.
„ez az új társaság is csak úgy
ez új társáság is csak úgy fog
fog megfelelni valódi felada
megfelelni valódi feladatá
tának , ha egyenesen édes
nak, ha egyenesen édes ha
hazánk , Magyarország kGzánk Magyarország körül
rülményeiből növi ki magát
ményeiből nő ki s főleg
s főkép annak érdekeit ké.pha érdekeinefc lesz képvise
viselendi , az levén előtte
lője (v. érdekeit tartja szem
előtérben mindenek felett."
előtt), a mi legfőbb czélja
„a sajtó hatalommá nőtte ki
a sajtó hatalommá nőtt fél ,
magát"(hatalom lett)
84.

kb'rül nézi magát (ném: sich umschauen)
olvastam
magyarosan igy igazitom ki :

„nézzük körül és tájékozzuk
magunkat"

uézzünk körül , és tájékozzuk
magunkat (tájékozodjunk)

„népünk fiai, nézzétek körül
. népünk fiai nézzeíefc magatok
magatokad
körül.
A magyar ha tájékozhatja is magát , de maga magát nem :
nézi körül, hanem hogy megismerkedjék a körülte levőkkel , körül
néz, hogy aztán tájékozhassa magát (tájékozrfdhassák).

•
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85.
előadja magát (ném : sich vorstellen)
olvastam
magyarosan igy igazitom ki:
„a társas életben előadja maa társas életbe sok oly cselekgát sok oly cselekmény"
mény adódik elő (jő v. áll
elő, fordul meg stb.)
36.
„érdekli magát (németül : sich interessiren)
magyarosan : érdeklödik
87.
„jól veszi ki magát" (németül : nimmt sich gut aus).
A német kiveheti magát a ruhából, a magyar nem : a magyar
nak : jól áll a ruhája , ülik neki a ruhája , szépen v. jól van öl
tözve s t. eff.
38.
„jól néz ki" (németül: er sicht gut aus).
A német kinézhet magából, v. a ruhából, a magyar az ablak
ból, de nem: magából v. a ruhából; a magyar nem egygyel fejezi
ki azt , hanem többel a körülmény szerint , igy : jó szinben van ,
ép, egészséges, csinos, jól áll a köntös rajta, illik neki, illó'leg,
szépen, jól van öltözve s t. eff.
39.
megboszulja magát (német; sich rachen).
„Megboszulta magát" azt teszi , hogy balul ütött ki boszuja,
t. i. máson (nem : magán) akart boszut: állami (v. másí akart megboszulni), de maga magán állott boszut; „magái boszulta meg",
önmaga lett a boszu tárgya, nem: más. — Erre eszembe jut, hogy
* a székely fogja magát , össze is vágja magát s kiveti az ablakon ;
de nem boszulja meg magát , hanem boszut áll magáeVí máson ,
ellenségin, vagy boszuját tölti rajta. Az életbe is igy halljuk : más
boszantotta meg, s rajtam tölti boszuját.
Igazitsunk ki nekány ilyes mondatot,
ezt :
magyarosan igy :
„egy birtokos azzal boszulta
egy birtokos avval állott bomeg magát ellenfelén hogy.."
szut ellenfelei (v. avval 60szultameg ellenfelei) hogy....
„Hallgatóimat emlékeztetnem
Hallgatóimat emlékeztetnem
kellett volna a nagy világ
kellett volna a nagy világ
első és utolsó birására, hogy
első és u'olsó birájára, hogy
megboszuljam az" elhagyott
boszut álljak az elhagyott
árvákaí , azok könyert és
árvákeVí, könyeie'rí és szenszenvedéseií"
vedóseie'rí.
„megboszulja magát neje csáboszut áll v. boszuját tölti

bitóján"

neje csábítóján.
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40.
„folytán" (német: im Folge, zu Folge.)
• A nyelv sajátsága kikutatásával 'nem bajlódó irók rendesen
felkapnak egy-egy szót, név-ragot, név-utót, és használják derüre
borura, nem gondolva annak helyes értelmével és a többitől eltérő
árnyalati különbségivel, sőt kiküszöbölve avval a nyelvbe meglevő
sajátságos kifejezéseket, Igy tesznek a folytán név-utóval is. Már
most mindenütt ezt haszntlják , akár illik oda , akár nem , s már
nem is olvassuk az evvel kirekesztett sajátságos kitételeket , mint .
annak következéseül, következtébe, nyomán, útján, sőt az ért, miatt:
ra re név ragokat is; a miket a magyar maga helyén alkalomszerüleg használ.
Igazitsunk ki nehány ilyes mondatot ,
.
ezt :
magyarosan igy :
„a tőkepénzes érz^, hogy vaa tőkepénzes érezíe hogy va
gyona folytán a szegény oszgyonáerí, a szegény osztály
tály ellensége gyanánt teellenségmefc, tekiníifc.
kintetik. "
"
„hanem az ülés a követ betehanem az ülés a követ beteggeskedése/ofo/táw elmaradt. fa
sége miatt elmaradt.
„D. . D. . t a ministerium előÓ Felsége, a ministerium elő• terjesztése folytán ö Felsége
terjesztésire, D. . D. . t a kir.
a királyi tábla első osztályn
tábla efeő osztályu ülnök£ülnökéue nevezte ki. E kinek nevezte ki. E kinevezés
nevezés folytán, még e hó
következtébe még e hónapia
folytán K. . . ra fog lejőni."
lejő K. . . ra.
Folytán , a foly gyök értelme szerint , azt teszi : a mig a
dolog foly, az alatt, annak folytán, folytába mint a foly szárma
zékai mutatják: folyton, folytonosan, folyvást. P. „a tanácskozás
folytán" azt teszi , a mig folyt a tanácskozás , és igy nem a ta- •
nácskozás után v. következtébe. Következtébe , következéseül pedig :
a dolog lefolyása után annak eredményét jelenti. Ért névrag az
okot, miatt az akadályt vagy kényszerüséget fejezi ki.
Továbbá , olvastam ezt :
„a bécsi értekezlet folytán és a krimi háboru küszöben köszönt volt
le állomásáról."
Itt már nem tudjuk , mit értsünk ez alatt : „az értekezlet
folytán" azt-é hogy 1) a mig folyt az értekezlet , az alatt ? vagy
2) az értekezlet után, annak következtébe? Az első esetbe igy kell :
„az értekezlet folyta alatt," a másodikban: „az értekezlet következ
tébe köszönt le állomásáról ?
„N. N. halála folytán üresedésbe jött áJJjjmásra K. K. neveztetett ki."
Halála folytán azt teszi , hogy még folyt a halála , igy hát
még nem halt meg, tehát nem is üresedhetett meg a helye. Ma
gyarosan igy teszem ki : N. N. halálával megürült állomásra K K.í.
peveztéfc ki.
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„miután saját tapasztalásom
folytán is állithatom miszerint"
„az ő ajánlata folytán fog felkéretni L. hazánkfia a választmány által, miszerint.,

mivel, (minthogy) saját tapaaztalásomJrfí is állithatom ,
hogy —
az ő ajánlatára fogja megkérni a választoíí*^ L. havÁnkfiát , hogy —
41.

„miután" kötszó (német: nachdern) nem jó a minthogy, v. mivel
(weil) helyett.
Már most a "felvett „miután" -nal kiszoritották iróink a mivel
(mivelhogy), minthogy kötszókat , ezeket nem is olvashatni , minde
nütt csak miután-t látunk.
Pedig nem mind egy. A külömbség ez : Miután idöjelentő
kötszó; 0a után — miután (nachdem). Pl. az után, a mi történt;
miután már megesett, v. kimondták, a mit gondoltam, nem szólok.
Miután — azután ellentéte: mielőtt — azelőtt időjelentő kötszó. Pl.
mielőtt kihallgatna, az előtt támad rám. MW(hogy), minthogy (weil)
mind a kettő okadólag következtető kötszó ugyan , hanem e kettő
közt az árnyalati különbség ebbe -áll : nuueZ(hogy) eszköziő , utána
áll: annálfogva, abból az okból ; minthogy után pedig: tehát. Pl.
mivel (nem : miután) úgy látom hogy hiába szólnék, az okból nem
szólok ; minthogy (nem : miután) a kihallgatásra nem számithatok ,
tehát nem szólok.
Igazitsunk ki nehány mondatot :
ezt
magyarosan igy:
„Az ország biztonsága indiAz ország biztonsága inditotta
totta a kormányt erre, mia kormányt erre, mivel (v.
után az eddigi rendszer nem
mert) az eddigi rendszer
felel meg a czélnak."
nem felel meg a czélnak.
„Miután a történelem tanusitMinthogy a történelem tanu
ja, miután a kormány nem
sitja, minthogy a kormány
akarja, hogy
miután tonem akarja, hogy... mintvábbá nem látja á'f, hogy. . .
hogy továbbá nem látja át,
miután végre nem kivánja,
hogy . ... minthogy végre nem
hogy
tehát
kivánja hogy . . . tehát
„miután óhajtom, hogy szebb
mivel ohajtom hogy szebb nanapok viruljanak nemzetempok viruljanak nemzetemre,
re"
„miután a czél elérésire legmivel a czél elézésire legjobbjobbnak tartom 'hogy . . ."
nah tartom hogy —
„azt hiszem, hogy miután a fő- .
azt hiszem hogy mivel e fődolog: a haza megmentése'dolog: a haza megmentése,
.„miután ezután kiviláglott, miminthogy ezután kiviláglott,

szerint"

hogy —
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„az intézkedés hasznos, mert
az intézkedés hasznos mert,
miután a munkálatok épen
minthogy a munkálatok épfolynak. kivánatos lenne, ' •
pen folynak, kivánatos lenhogy —
ne hogy
„mintán képzeletében nagynak
minthogy képzeletibe nagynak
tetszik . úgy elhiteti magátetszik, tehát elhiteti magá
val, hogy csak ugyan nagy"
val, hogy csakugyan nagy.
A szótárból nehezen igazodhatunk el.
Mit olvasunk ott ? Ezt :
Álert ktsz. denn, weil.
Midön : da , als , indem.
*
Minthogy : da, indem, nachdem, weil.
Mivel, mivelhogy: da , w.eil, indem, nachdem.
Miután: nachdem.
'Da ktsz. midőn, minthogy, mivel, miután.
Denn: mert, minthogy, mivel, mivelhogy; hát, tehát stb.
Indem : midőn, mivel, minthogy.
Nachdem: minthogy, mivel, azután.
Weil: mivel, minthogy, mivelhogy.
Állitsuk öszsze:
Minthogy : da, indem, nachdem , weil ; denn.
Mivel, mivelhogy : da. indem, nachdem, weil ; denn.
Miután: da, nachdem. '
E szerint Minthogy , mivel , mivelhogy mindegy ; a da ,
nachdem-mel a miután is mindegy. Nem csoda, ha a forditók nem
igazodhatnak el.
42.
„inkább" igehatárzó (német : lieber, vielmehr ; eher).
olvastam
igy igazitom ki :
„Péter inkább kedves mint Pál.
Péter kedveseii mint Pál.
„Korunk most inkább fcgéKorunk most fogékonyaii a
kony a vállalatokra, mint
vállalatokra, mint ez előtt,
ez előtt."
„mind inkább elhizott és vakmindig elbizotta&i és vakmemerő lett"
.
több lett.
„Inkább" másbdfokozatu igehatározó; az igét fokozza különböztetőleg. Például: Péter inkább hallgat, mini se vitatkozzék (különböztetöleg).
Inkább meghalok, mint se hozzámenjek.
Inkább a névmelléket is csak különböztetőleg fokozza. Pl. Péter
inkább kedves (van) mint eszes, Pál pedig inkább eszes, mint ked
ves. (A. mi azt teszi, hogy Péternek, több kedvessége van, mint esze ;
Pálnak pedig töb.b esze, mint kedvessége. Mintha mondanám : Péter
kedveseii, mint eszes; nem annyira eszes mint(inkább) kedves; Pál pe
dig eszeseii mint kedves; nem annyira kedves, mint (inkább) eszes).
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Inkább jó, mint szép. (Nem annyira szép, mint (inkább) j6)
Inkább makacs mint büszke (több benne a makacsság mint
a büszkeségi.
Inkább és jobban közti különbség az, hogy inkább különböz, tet, jobban hasonlit kettő vagy több között.
Pl. inkább hallgatok, mint (se) vitatkozzam.
A rest inkább henyél, mint se dolgozzék, kUlönböztetőleg. (Ezek
hez a jobban hallgatok, jobban henyél nem . illik. Ezt csak akkor
mondhatnám, ha a másik is hallgat, henyél, de én jobban hallga
tok, ő jobban henyél.)
Jobban szereti a becsületet mint a pénzt, hasonlitótag :
mind a kettőt szereti, de a becsületet jobban.
Inkább szereti a becsületet mint (se) a pénzt, különböztetöleg :
a pénzt nem akarja, mert feláldozza a becsületnek.
Hasonlitólag : mind a kettőt szeretem, hanem az egyiket job
ban mint a másikat.
Különböztetőleg : egyiket se szeretem, hanem ha választani
kell, inkább választom ezt, mint azt.
43.

„semmint, semhogy" nem jó minise, hogyse helyett.
Nem tudhatni : minő viszketeg készt némely irót (aligha nem,
ídegon ajkut), hogy ne csak felcserélje a viszonyitó ragokat, hanem
a meglevő kötszót még meg is forditsa ; igy >az inkább, mintse,
Tiogy-se kötszót igy forditja ki: „semmint, semhogy". — Bizony,
még megérjük, hogy a csakugyant is, a nemcsak- ot is kiforditják
a viszketegesek ugyancsak-ka,l, és csaknem-mel, nem gondolva meg,
hogy megforditva más értelme is lehet; például: csakugyan meg
verte helyett mást mondok igy : ugyancsak megverte ; igy mást :
nemcsak megverte, hanem meg is vérezte; megint mást: csaknem
(majd) megverte. -—
A kiforditott „semmint, semhogy" pedig sehol, sehogy se hall
ható a közbeszédbe ; még a szótárakba se olvasható ; lám, a sehogy
és hogyse közti különbség is hogyan mutatkozik: például: .
Hát hogy vagy barátom? felelet: sehogy. Ha 'jobban akarsz
lenni, koplalj inkább, hogyse (mintse) tovább is nyavalyogj. — Az
összetévesztés tán onnan is jöhetett, hogy az irodalomba ezt is
látták: mintsem-hogy, hogysem-mint, elég helytelenfii irva, mert a
mintse, hogyse után nem szükséges a hogy a mint.
Igazitsunk ki nehány idétlen mondatot,
ezt
magyarosan igy :
„inkább ellenkeznek egymásinkább ellenkeznek egymással,
sal, semhogy kiegyenlités rehogyse kiegyenlitést remélraéltetnék„.
nének. •
Gyergyai P. Magyarosan.
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rnemzetiesb érzelmüek, sem
hogy tronjukba egy idegen herczeget ültetni akárnának."
„nagyobb sulyt fektet hatal
mi állása biztositására, sem
mint a törvény betüjére."

nemzetiesebb érzelmüek, mintse
tronjukba idegen herczeget
akarnának ültetni,
nagyobb sulyt fektet hatalmi
állása biztositására, mint a
törvény betüjére, (nem is
kell : se).
a tárgyalás inkább kedvező
volt mint kedvezőtlen a vádlotiakra nézve,
inkább halljak meg, mintse
kedvemre volna mind ez.

„a tárgyalás inkább kedvező
sem mint kedvezőtlen volt
. a vádlottakra nézve"
„inkább halljak meg semhogy
kedvemre volna mind ez"
44.

- mintu (német : so wie).
olvastam
„úgy akkor, mint ekkor is.u

magyarosan igy igazitom ki:
• valamint (a mint) akkor, úgy
ekkor is.
Valamint az „inkább — mintse, hogyse" kőtszót ("német: lieber,
vielmehr — als) csupa viszketegből megforditva irják: „semmint,
semhogy "-na,k, úgy e hasonlitási kőtszót is: valamint, a mint, úgy,
megforditva irják: „úgy akkor, mint ekkor i " (a német után:*
so — wie); nem gondolva meg, hogy ennek megfelelöleg is van a
magyarba más kifejezés : t. i. éppen úgy, szintúgy volt akkor is,
mint most; úgy volt akkor is, mint most; valamint, a mint az
élőbes/édbe használják ezt, úgy kell használni az irodalomba is.
(Ezt nem volna helyes igy forditani meg : ú,gy az élőbeszédbe hasz
nálják ezt, mint kell használni az irodalomba is).
Aztán meg kell különböztetni ezt a magyarázó köt-szót is:
mint: úgymint: tudniilik (németül: nahmlich, als).
Igazitsunk ki nehány ilyes mondatot.
szí

magyarosan igy :

„azt tartanánt czélszerünek
úgy a monarchia mint a
dynastiára nézve, ha kül politikáak Magyarórszág irá
nyában viíeínék elő.
, mncs érdekében az a politi
ka sem, melyet az ország
folytat bel úgy mint kül
ügyeiben"

azt tartanod czélszerünek mind
a monárchiára mind a dy
nastiára nézve, ha kül politikánfcaí Magyarország érdekei&e vinned elő.
az a politika sincs érdekibe,
a melyet az ország folytat
bel és külügyeibe.
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az ősz érseket megérdemelt
tisztelet és kegyelet környe
zi valamint szék városába
tisztelet és kegyelet környezi
úgy az egész hazába),
(v. nemaak székvárosába
úgy székvárosában mint az
hanem az egész hazába v.
mind szék városába mind
egész hazában"
az egész hazába),
„igy hágtatják a. bért úgy
igy hágtatják a bért nemcsak
a napszámosok mint a fu
a napszámosok hanem a fu
varosok is, (mind a napszá
varosok
mosok, mind a fuvarosok).
Ezek helyett is mindenütt úgy mint-ot használnak, és kiszo
ritják vele a helyesebb kifejezéseket, mint: nemcsak-hanem, mindmind. Sőt oda is bigygyesztik, a hol nem kell, vagy az és is elég.
A szabály e lenne :
Mint : példázó ; úgy : alkalmazó kötszó.
Mint-tel (valamint-tel) a látottat, a jelenlevőt, vagy tudva
levőt, az ismertet vagy tudhatót rámutatólag fejezzük ki, úgy-gyal
a látandót, a jövendőt, tudandót, ismerendőt rdoinö/eg alkalmazva
fejezzük ki. Mint: az ismert példa. Ügy a követendő.
Pl. úgy viseld magad ezutáu, mint becsületes emberhez illik,
úgy szereti, mint a galamb a búzát.
a mint akarod hogy veled bánjanak, úgy bánj másokkal.
Néha ki is maradhat hol egyik hol a másik. Pl.
(mint) megszerezhető itt és itt, úgy ott is.
(úgy) . meglátható ott is, mint itt.
„az ősz érseket mégérdemelt

45.
„mind—mind'1 kötszó (német: sowohl, — als auch) (nemweder—noch)
magyarosan igy igazitom ki:
olvastam
mert se a tanulás, se a dolog
„mert mind a tanulás mind
nem igen volt inyére.
dolog nem igen volt inyére. "
levélboritékokat adnak ; de se
„levélboritékokat adnak ; de
mind alakjuk nem tetszetős,
alakjuk nem tetszetős, se
papirjok nem finom.
mind papirjok nem finom."
Mert a mind—mind gyü-kötszó állitólag köt, (nem : tagadólag), ellen-be se — se tagadó kötszó Jagadólag (nem állitólag) köt.
Az ellentét: vagy' állitó, vagy tagadó. E kettőt nem lehet össze
zavarni. Vagy állitólag mondom : neki mind a tanulás mind a dolog
kedvetlen volt; mind alakja csunya, mind papirja durva. Vagy tagadólag : nem igen volt inyére (se) a tanulás, se a dolog ; se alak
juk nem tetszetős, se papirjuk nem finom. A tagadó mondattal, a
nem- mel, nem fér öszsze az állitó mondathoz illő kötszó: mind.
4*
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46.
Ilyen a „minden" (német: jeder, e, s aller, e, s)
olvastam
magyarosan igy igazitom kiz
állitólag :
„de minden szidás, fenyegede minden szidás, fenyegetődtödzés nem használt"
zés füstbe ment (Mába volt),
tagadólag :
de semmi (v. bármily) szidás,
fenyegetődzés se használt.
., , ,
.tu
minden dolga rosz, állitva.
„minden dolga nem jó"
j(J
(v. semmi dolga se jó) ta
gadva.
xminden dolga nem sikerül"
minden dol£a szertelen, állitva, nem sikerül -semmi
dolga
(T. semmi dolga se sikerül)
tagadva.
A tagadó és állitó mondatot nem lehet összezavarni.
Az állitó minden-t nem lehet a tagadó nem-mel összetenni,
47.
Ilyen a mind-ig (német: immer, stets, allezeit)
olvastam
igy igazitom ki:
„még mindig nem érkezett
még eddig se érkezett meg,
meg"
tagadólag, még mindig ké
sik, állitólag.
A mindig állitó kötszót nem lehet a nem vagy se tagadá
kötszóval egybetenni.
48.
Ilyen „örökre" állitólag, „soha" tagadólag.
olvastam
igy igazitom
el se is felejtem . . . soha, ta„el sem is felejtem . . . örökre"
gadólag, eszembe lesz . . .
örökre, állitólag.
Az állitó örökre nem fén öszsze a tagadó se-vel.
Ilyen a sokáig és késöre közt a különbség
olvastam
igy igazitom
»el nem felejtem . . . késore"
el nem felejtem sokáig,
v. késore felejtem el.
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e vajudó idő még sokáig fog
forrni, a mig nyugodt ál
láspontot nynjthat: v. e
vajudó idő késöre fog ki
forrni, hogy nyugodt állás
pontot nyujthasson.
Különbség: sokáig és késb'n a meddig kérdésre, sokára és
késb're a mikor kérdésre felel.
•
Sok időre, késő időre. Sok (najy) idő kell arra, késő már
az idő arra. *
Sok ellentéte kevés. Sokáig ellentéte kevéssé.
Későn ellentéte korán. Idő után ellentéte idő előtt.
Jókor (maga idejébe),
49.
„mint" (német: als) hasonlitó kötszó
olvastam
igy igazitom ki:
„semmi egyebet, mint az ön
Nem kaptunk onnan egyebet
elébbi levelét, nem kap(semmit) csak az Ön eléb•tunk onnan"
bi levelét.
„egy kerepesi úti kávé méa kerepesi úton egyik kávés
résben több a tolvaj és csaházba több a tolvaj és csa
ló más vendégn/Z"
ló, mint másféle vendég:
50.
„utolsó" (német: letzter, e, s) nem. jó a közelebbi, vjabbi helyett.
olvnntam
magyarosan igy igazitom ki:
„az utolsó időben befolyása
befolyása csökkent az ujabbi
csökkent"
vagy a közelebbi időbe.
Utolsó idő azt teszi, a mikor már nincs több idő. Igy : az
utolsó itélet is azért utolsó, mert több nem lesz. Utolsó, végső órá
jába van, nincs több ideje. Valamint első idő sincs; hanem van:
kezdö. idő, jelen idő, mult idő, aligmult, iméntmult idő, régmult
idő, jövendő idő; de az elmult időt nem mondjuk utolsó időnek,
hanem mondjuk: régi időnek, csakmost múlt, előbbi, közelebbi,
ujabb időnek. A tárgyat illetőleg pedig mindeniket mondhatjuk,
egyik első a másik utolsó. Valamint az első előtt nincs más, úgy
az utolsó után sincs; tehát csak akkor utolsó a mikor nincs több
utána. A. német: letzt-eí más cserével teszi ki a magyar, alkalom
szerint, pl. in der letzten Woche : a mult héten, (nem : az utolsó héten).
„e vajudó idő még sokáig fogja kiforrni magát, hogy
nyugodt álláspontot nyujtson,,

ezt

igy igazitom :

^utóbbi években gyorsan vál• tozott a helyzet"
„a hirlap utolsó számában"

az előbbi (közelebbi) évekbe
gyorsan változott a. helyzet,
a hirlap legközelebbi (v.
legujabb) számába.
olvasták az előbbi (v. a mult)
gyülés jegyzőkönyvit.

„olvasíetíoíí az utolsó gyülés
jegyzőkönyve"
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51.
-é?
A kérdő e-vel sincsenek tisztába iróink.
olvastam ezt,
igy igazitam ki:
„nem-e épen magunkban rejnem éppen magunkba rejlik-é
lik a hiba?" .
a hiba?
„nem-e hibája .nemzeti jellenem hibája-e nemzeti jelle
münknek ? "
münknek ? *
A magyar nem úgy kérdi: nem-e' eszel? nem-ó jó? hanem
igy: nem eszel-e'? -nem jó-e'? Ezt maga az iró is érezte mindjárt
lejjebb igy irva: „Yajjon nem lehetséges-e?" Hát miért nem irta
úgy mint fennebb : vajjon nem-e' lehetséges ?
A tévedés tán onnan ered, hogy kérdik ezt is: Ügy van-e"?
nem-e'? De felejtik, hogy az a „nem-e'?" elhagyás, vagy felértés,
igy: ügy van-e'? nem (úgy van)-e'?
A kérdő -é? 1) kétkedést jelent. Azért kérdö, mert kérdésbe
helyezi az. állitást. Pl.
állitólag :

kérdőleg :

Igaz. Nem igaz.
Tudja. Nem tudja.
Igen. Nem.

Igaz-<?? Nem igaz-é?
Tudja-e"? Nem tudja e"?
Igen-e'? Nem-e'?
f

2) Az ige v. helyettese (v. a felértett ige) után ál). Pl.
Készül-e'? Nem (készül)-é"? Szereti-é? Nem (szeretij-e'? Ügy
van-é? Nem (ügy vam-e'?
Helyes (vau)-é? Nem (helyes)-e'?
Nem csoda (van)-e'? Nem csodálkozik-é ? (nem pedig: „Nem-e
csoda? Nem-e' csodálkozik?")
Vajjon nem ez \vanj-e a főtétel? (nem pedig: „vajjon nem-é
óz a főtétel?")
Visszaléptem volna-e'? (nem pedig: „visszaléptem-e' volna?")
52.
„a-an, ezen"-t használnak iróink ott is, a hol nem áll helyén.
olvastam

„azon czélja volt, hogy"
„azon helyzetben van, hogy"
helyesli azon különbséggel,
liogy . . .
„nem valósul azon tegnap emlitett hir, hogy . . .

9,

magyarosan igy igazitom ki:

az a czélja volt (v. a volt a
czélja) hogy . . .
abba a (v. oly) helyzetbe van,
hogy . . .
helyesli avval a (v. oly) különbséggel, hogy . . .
nem valósul a tegnap emlitett hir, hogy . . .

55
„ha Urnánk azon kiváltság- gal, melyet a ház magának
biztositott"
.
„csak azon, már előbb tett
nyilatkozatára, hogy . . .
„emlékszünk ózon heves, a
in ült század közepéig visszanyúló kikelésére,
„azon meggyőződését fejezte
ki, miként . . .

ba volna oly kiváltságunk, a
milyet a ház biztositott magának.
csak a már előbb tett (ableli)
nyilatkozatára, hogy
emlékszünk a mult század kő
zepéig visszanyuló heves ki
kelésire.
abbeli meggyőződésű; fejezte
ki, hogy . . . (v. meggyőződésit fejezte ki az iránt
vagj arra nezve, hogy
„a küldöttek a?on ohajtásukat
a követek abbeli óhajtásukat
fejezték ki, hogy azon ügyek
fejezték ki, hogy szoros
között, melyek. . . szoros
határi vonjanafc az ügyek
határ vonassák.
közt, a melyek . . .
Ha az élőbeszédre figyelünk,' 1) csak akkor hallunk azon-t
ezen-t, a mikor az ez mint mutató névmás egyenlően ragozódik a
főnévvel, p. azon, v. ez«« az embere« azt veszem észre; azon v.
ezen a- világon látom . . . annak v. ennek az embernefc (nem: azo?t,
ezen embernek); ab//« v; eltbe a.világéa (nem:azo«, eze« világ&a).
2) átalánosan szólva, kimarad, pl. emberekről szólok, a kik ...
(nem : azon emberekről).
. 3) néha elég a határzó névelő : a, az, pl. az állatokat értem,
a melyek . . . (nem: azon állatokat).
4) néha oly, olyan, amolyannal fejezzük ki, pl. olyan dol
gokról beszél, a melyek . . . (nem : azon dolgokról).
5) néha abbelivtíl mondjuk, pl. abbeli nyilatkozásával egyet
értek, hogy . . . (nem : azon nyilatkozatával).
6) néha a visszamutató amaz, ama, emez, eme, imez, ime
névmásokkal, a mikor a fennebb mondottra útalunk, pl. ama, eme,
ime példákból látjuk (nem: azon, ezen példákból).
A magyarba két értelme van ennek: az, a, ez, e, 1) articulus (néoei'ö) • ekkor nem ragozódik, és nincs hangsulya. Pl. a vi
lágot, az embereket igyekezz megismerni. Sok itt az akadály, ez
akadályokat el kell hárintanunk. Ott szükség lesz a csatornára, e
csatornát úgy készitjük el ... (Ilyen articulus az egy. Pl. egy
szer volt egy király, e királynak volt 3 fia. A mikor számot jelent,
hangemelést kap; pl. csak egy embert láttam.)
2 1 névmutató; ekkor ragozással jár, és hangemelést kap. Pl.
nem abból a pohárWZ (nem : azon pohár&rf/) iszom, hanem ebb'ól.
Evvel a például (nem: ezen példáoaZ) mutatjuk ki a különbséget.
Ily hangemeléssel járnak e névmutatóval alakult név viszo
nyitók, név utók, mint: ahol, ehol ; azalatt, ezalatt ; afelett, efelett ;
amellett, emellett; onélkül; enéikül; afcfcépp, eMépp; azota, ezóta;
aszerint, eszerint, stb.
.
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53.

„TneZy" (melyik) visszahozó névmás (német: welcher e s)
olvastam
mayyarosan igy igazitom ki:
„ason peresben érkezett, melyabba a perczbe érkezett, a
ben"
mikor . . .
„az<w városban, mezben"
abba a városba, a hol . . .
„olyan falu, a miben megolyan falu, a hová megérőrkezve"
kezve . . .
„azon idöt, melyben, boldog
azt az idöt, a mikor boldog
volt"
volt . . .
„van idö és hely, melyben az
van idö és hely, a mikor, és
igazság bajt okoz"
a hol az igazság baj t okoz . ..
„oly szórakozást keres, a meoly szórakozást keres, a mi
lyet" . . .
lyent . . .
Megjegyzem, hogy " az életbe csak a melyik vagy a ki haliszik dologra és emberre vonatkozva is ; mely-et, nem hallunk. Pl.
melyik lovad beteg? éppen az a melyiket leginkább sajnálok; me- •
lyik szekereddel indulsz? az ujjal, a melyiket (v. a kit) most
csináltattam.
Az irodalomba igy különböztetik meg: a ki emberre vonat
kozik, a mely dologra.
Egyébaránt a melyet se lehet mindenütt használni; mert az
idöről szólva, a mikor-ral élünk, a helyről, térről szólva pedig a
hol, hová, honnan-nal; olyan után pedig a milyen-ael. Pl. 'abba
az órába a mikor (nem pedig: a melybe v. a hol); abba a varos
ba, v. helybe, a hol (nem pedig: a melybe v. a mikor). Ez a különbség.
A mely kihagyása módja.
..
olvastam
igy igazitom:
„Sulla a tanácshoz irt leveSulla a tanácshoz irt levelébe
lében, melyben megemié- .
megemlékezue a köztársakezett köztársaság iránti
sÁgnak tett érdemeid, vaérdemei és ellenségeinek rajlamint ellenségeinek a raj
taelkövetett méltatlanságai
ta elkövetett méltatlansáfelől, jelenté viszsyb'veteléf
ga,iról, jelentette vissza»nenet«let (nem: jövetelét).
„társulás, egyesülés az, mely
társulás, egyesülés fejti ki és
az erőket bármely irányion
pontositja öszsze az erőket
magáian
öszpontositja
és
bármely
irányba,
kifejti"
'
J
54.
„óta vagy tél, től fogva" névutó (német: seit ; von ... auf, an).
Némelyik iró annyira bizonytalan ebbe, hogy a tói tői után
el is hagyja a fogva szót, vagy összevéti, és a tói től -után irja az
óta szót.
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olvastam

magyarosan igy igazitom ki:

„gyermek koromtól nem türtem az álnokságot és önkényt"
„éves korodé nem láttalak"

gyermek koromtól fogva nem
türtem az álnokságot, és
önkényt,
éves korodío7 fogva nem lát
talak.
„az idotől óta mindig várom,
az idő óta (v. attól az időíó'Z
de nem jő"
# fogva) mindig várom, de
nem jő.
Mi óta vagy mitől fogva ? kérdésre felelünk igy : azrfía, vagy
atírfZ fogva. — A fogva elhagyása kétértelmüséget is szülne, pl.
„az időió7 vártam, de nem jött" tehát igy igazitom ki : az időíöZ
fvgva vártam, de nem jött.
SS.

„en on ön" állapitó v. szinitő viszonyitó (német: auf) nem jó a
veszteglő ndlnél vagy beható ba be helyett. (Lásd a m. ny. saj. 17. 1.)
olvastam
„a szegények ott ültek a városházon"
„fő-is kolan tanult a székely fiu"
„már /eígyógyuló félen van"

magyarosan igy iga,zitom ki: .
a szegények ott ültek a város
házárcáZ.
. '
főiskoláia tanult a székély fiu.
már gyógyuló féloe van.

„a város házra vitték"
a város házáfcoz vitték.
„ a vizsgálat a megyeházon fog
a vizsgálatai a megye házámegtartatniu
nál fogjáfc megtartani..
„a lelkészi hivatalon egy haa lelkészi hivatalnáí egy há
zasulandó pár jelentkezik"
zasulandó pár jelenkezik.
„egy ember jelent meg a váegy ember jelent meg a vá
rosházon azon kivánsággal,
ros házánóí avval a kivánmiszerintu.
'Sággal, hogy —
„a nő kétségbe esetten a váa nő kétségbe esve hajtatott
rosház'a hajtatott"
a város házáAoz.
Azért hogy a német mindenik viszonyitót au/-fal fejezi ki,
a magyar mással cseréli fel, megkülönböztetve. Lássuk mindenik
viszonyitót:
veszteglő közelitő távolitó
nál nél hoz hez tói től

a házAoz megy, a háznáJ van,
a házírfZ távozik

állapitó irányzó leható
en on 'ön ra re ról rb'l
^

a házra megy, a házon van,
a házro7 jő le.

béható kiható

a házia megy, a házia van,

ba be ból Ül

a házból jő ki.
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E szerint
a ki a hÁznál ül, a ház köribe van ;
a ki a házow ül, a ház tetején (szinén) van,
a ki a házört ül, a. ház belsejébe van.
Ez a különbség. Egyiket se lehet felcserélni a másikkal.
Olvastam: ra város házan tartózkodik'1 Ezen azt értem : hogy
felhágott a város házára és ott ia tetején) tartózkodik, hogy le ne
essék. Magyarosan igy 'igazitom: a város házánái (a köribe) tar
tózkodik. Az alvajáró járhat a házon, émetten a hoznál. A magyar
ember lakhatik, mulathat falun, városon, de nem házan, hanem
házánáZ, vagy házáoa.
Olvastam: „egy fegyencznö a pesíi városházi'?* gyúfával meg
akarta magát mérgezni" Ezen azt értem, hogy előbb felhágott a
város házá'-a, és ott (a tetején,) akarta magát megmérgezni, Igy
igazitom : egy fegyencznö Pesten a város házá»áZ meg akarta magát
mérgezni gyufával.
Mondja valaki: „a város házám mentek/' Kérdem: tán ostromolni akarták? De hogy! igazitja ki: a város házához mentek.
Már a más. Mert ha valaki hozzÁm jő, szivesen látom, de hogy
rám jó'jjen, nem tanácslom.
56.
„Okmány" nem jó szó az oklevél, okirat, irat, iromány he
lyett. Valaki fel vette -az okmány szót, utána irták a gondatlanok,
már most mindenütt okmányt irnak, és evvel kiszoritották az ok
levelet, okiratot, iratot, irományt, bizonyitványt ; ezeket már nem.
is látjuk.
Az okmány szóra eszembe jut ocsmány ; a mi nem látszik
eredeti magyarnak, hihetőleg a török ozmán szó utánzása, a mivel
a piszkost, mocskost akarták kitenni.
Mit jelent a mány mény képző? Elvont és tömeg?sitö értel
müt, mint: hozomány, ra,gadomány, vetemeit?/, termesztme«i/. És a
mint látjuk, igéhez ragad, nem : főnévhez. Ha e fönéo ok után jó
lenne a mány : ok-mány, ügy jó lenne fok-mány, tok-mány is. Mit
is tenne okmányt- tömegesitö értelembe: okok gyűjteménye, egy
csomó ok ; pedig nem ezt akarnák kifejezni vele, hanem valami:
levelet, iratot, irományt, bizonyitványt.
„Igen de a diplomatiai levelet nevezzük okmánynak" azt
•mondják. De nincs szükség reá. Miért ne lenne jó: a diplomatiai
oklevél, okirat?
Már most a per mellé is „okmányokat csomózna^: bé" iro
mányok vagy bizonyitványok helyett. Hát már minden: okmány?
Nincs többé levéltár, hanem ez is „okmánytár." A dipl»maticus
doctort eddig okleveles orvosnak irtai, hát ezután ezt is okmányos
orvosnak fogják irni?
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Igazitsunk ki nehány okmányos mondatot,
ezt

magyarosan igy

„a kérelmek láttassanak el

a kérelmekhez csaíoZ/anak öt-

okmányokkaí"

„megtagadja az okmányoknak
kiadatását, ' s mikor ezen

zonyüványokat.

megtagadja az iratok kia,dását, és a mikor ez iratokat

okmányokat elvenni akar-

el akarják venni, megsem •

ják, megsemmisiti azokat"

misül

57.
„a nélkül szükölködik" nem jó e helyett: abba szükölködik.
olvastam

magyarosan igy 'igazitom ki:

„a mit a történelmi emléke-

a, mit a történelmi emléke

zés nelkül szükölködö iro-

dalom, nem használ"
„a pénz nélkül szükölködik"

zésie szükölködö irodalom

nem használ.
pénz6e szűkölködik (v. nincs

*
„kenyér nélkül szükölködik"

pénze).
kenyerie szükölködik (v. nincs
kenyere).
„a dynastia szükölködik fi
a dynástiánafc nincs fi ivadéka
ivadek nélkül."
(v. szükölködik fi ivadéfcóa)
Mert nem úgy kérdi a magyar: „ mi nélkül szükölködöl1}*
banem igy: mióe szükölködöl? mibe látsz szükséget? mi6e fogyat
kozol? azaz: mid nincs? A mire igy felel : pénzóe, kenyerie, erőöe,
ido6e szükölködöm, abia látok szükséget, ab&a fogyatkozom, azaz:
nincs pénzem, kenyerem, erőm, itföm.
„Pénz nélkül szükölködik", azt teszi, hogy : pénz nélkül van
nincs pénze, tehát szükölködik, de mi&e szükölködik? nem tudjuk,
mivel pénz nélkül soköa. szükölködhetik. Ha tehát azt akarom ki
fejezm, hogy : nincs pénze, azt igy mondom : pénzie szükölködik.
Igy mondjuk : bővelkedik pénzie, mindenie, fogyatkozik erő6er
(nem : erő nélkül) • tehát szükölködik pénzbe (nem : pénz nélkül).

„rég láttam, rég nem láttam" közt a különbség.
„Mily rég láttam önt" nem helyes e helyett: mily rég(en)
nem láttam önt! mert itt azt akarom mondani hogy nem láttam,
még pedig mily régtől fogva, vagy rég (az ideje, hogy) nem láttam ;
amott pedig azt akarom mondani hogy láttam, rég(en) láttam önt
valahol. Már rég(en) láttam én azt, még régebben mint ö ; itt a
Zatós fogalma van; mily rég(ea) nem láttam azt, itt a nem látást
fejezem ki. Egyik a láttamra vonatkozik, másik a nem láttam-rst.
Igy : rég érzem a fájdalmat ; már rég nem érzem a fájdalmat ; éppen.
mint: rég történt az, rég nem toj-tént az; rég volt itt, rég nem volt itt.
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Ez a különbség. Tehát nem lehet felcserélni egyiket a má
sikkal, rég nem láttam önt helyett viszszás lenne igy mondani:
„rég láttam önt."
59.
„alig" (német: kaum) „alig hau (schwerlich).
kétkedő igehatárzó.
olvastam
magyarosan igy igazitom ki
„ezt a napot aligha megsiezt a napot alig ha meg nem
ratjaa
siratja.
•
„Alig ha megsiratja" annyit tesz : kételkedem, ha (vajjon)
megsiratja-ó ? tehát: alkalmasint nem siratja meg. Pedig nem ezt
akarta vele kitenni, hanem azt: „alig ha meg nem siratja; a mi
annyit tesz : inkáhb hiszem,* alkalmasint megsiratja.
Ez okból nem is jó egy szónak irni: aligha, alighogy, mert
két szó az: alig hiszem, gondolom, ha vagy hogy megsiratja-e?
Igy: alig ha eljő a meghivásra, annyi mint: alkalmasint (inkább,
hiszem) nem jő el; alig ha el nem jő a meghivásra, annyi mint:
alkalmasint (inkább hiszem) eljb'.
Még ezt is olvastam összeirva:
„alighanem elkésett vele" igy igazitom ki: alig, ha el nem,
késett vele ; azaz : inkább hiszem, alkalmasint eZkésett vele.^
6O.
ám nem jó de helyett.
olvastam ezt
magyarosan igy igazitom ki:
„a fiu menni akar, ám az anya
a fin menni akar, de az anya
maradásra kényszeriti fiát"
maradásra kényszeriti.
A tévedés onnan jöhet, hogy a kettőt összeirva látják : ámde ;
gondolhatták: minek a kettős tagadás, elég az egyik, s választot
ták az ám-t; nem gondolva meg, hogy ámde két szó: ám és de;
mind a kettő • kötszó, de az ám helybe hagyó, mint : úgy ám, jó
'ám ; az ám ; eljössz-e ? el ám ; a de pedig ellenző ; ennél fogva
ám, de annyi mintha mondanám: igen, de; jó, de; úgy, de; hely
behagyom, de ; igy : ám, de ha meggondolom hogy sat.
Ennél fogva az á/n-ot magára nem lehet ellenzőnek venni a
de helyett; mert ám éppen helybehagyó, a de pedig ellenző.
. 61.
„ÁngolAon, FranczAon, TörökAon" nem jó Angolország, Franezi&ország, Törökország helyett.
,
Valamint nem jó „külhon, belfion" kül/öW, bel/öW helyett.
Ország, haza, hon különböznek.
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•

A magyarnak az országba van hazája, hazájába honja,. Nem
minden -ország : haza, s nem minden haza : hon. Az ország széles
körü, a haza szükebb körü, a hon még szükebb körü.
Némelynek az ország: nem hazája, a haza: nem otthonja.
Van, a ki (ott)honját nem leli a hazába, ha például : üldözik,
vagy idegenkednek tőle.
A falusi hazájának mondja a falut, a hol lakik; a faluba
a házát tartja hon-nak. Haza megy a faluba, otthon van a házánál .
Alladalom, állam, németül der Staat..
Birodalom dae Keich.
Ország das Land.
Haza ) die Heimath, das Vaterland.
*
Hon is l die Heimath, das Vaterland.
erre nincs külön szó.
honn zu Hausö.
•
62.
„ Fa/a" alig mult, nem jó a történeti mult helyett.
Az aligmultat (imperfectumat) használják némelyek a törté
neti elbeszélésbe a német nyelv után. Es war einmahl ein König.
De a magyar nem ugy mondja: „egyszer vala", hanem igy: egy
szer volt egy király. A magyar négy multat használ megkülönböz
tetve. 1) alig v. imént múltat, 2) folyó multat, 3) bevégzett mul
tat, 4) a volt multat. Pl. 1) mene 2) mewí, 3) eZmenl, 4) eZment
volt. 1) alig méne nehány lépésre ; csak most mewe oda. 2) a mint
ment a hegyre ; csak ment, ment, mendegéZi. 3) nagy nehezen fel
ment a hegyre. 4) már felment volt a hegyre a mikor észrevet
ték ellenségei.
A magyar folyó multtal él a történeti elbeszélésbe, nem aligmulttal mint a német: es war einmahl ein König. Igy halljuk a
mesébe : egyszer volt egy király, annak volt három fia satb. (nem
úgy halljuk németesen: egyszer vala egy király, annak t>aZa há
rom fia).
Az aligmult v. imént mult pedig, a mint a neve is mutatja)
a jelenbe csak most, az imént történtet jelenti, p. ennye ! ki ivd
meg a boromat oly hirtelen, hogy észre se veoe'm. Csak most vala
itt, hová leve?
Nem jó tehát az efféle aligmult: „irá, szerze' a könyvet" ha
nem irta, szerzette a könyvet. Nem jó: „ir vala, mond vala; ira
vala, monda vala; irí vala, mondoíí vala; irt volt vala, mondott
volt vala steff. afféléket nem hallunk a közbeszédbe.
A volna helyett is vaZa aiigmultat használ némely iró. Pl.
ha irí volna, e helyett: „ha ir vala". Volna és vaZa különbözik.
FoZna pénzem ha — el nem költőm, vala pénzem de — elvesztém.
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A két volna elkerülhetésire lásd a m. ny. sajáts. 32. 82. lap.
„Van a magyar népnek saját módja a volna kikerülésire" stb.
63.
Az öszszetett szók németes forditása.
Olvastam: „a német ösznemzet életéből egy mozzanat" (né
metül: Eine Bewegung aus den Leben der deutschen Gesammtnation). Igy igazitom ki : az öszszes német nemzet életéből egy
mozzanat.
Aushilfs Vefein nem: „Segély egylet" hanem: Segélyzö v.
kisegitö egylet.
Vorschuss Verein nemi „előleg egylet" hanem: előlegző egylet.
Credit Verein nem : hitel egylet, hanem : hitelező egylet. t
Zsebszótár (Taschenwörterbuch). Mi az a zsebszó? v. zseb
szótár ? Hiszen nem : zseb-óra, hanem : zsebbeli óra (nem : zsebbeni
óra), Igy: zsebbeli (zsebbe való) szótár.
Thatbestand nem: tényálladék, hanem megállapitott tény
magyarosan.
Szegényház, árvaház még a németből is roszui van áttéve,
mert a német se mondja Armhaus, Waishaus, hanem Armenhaus,
Weisenhiius, a mi a németnél is szegyényefc háza, árvafc háza. Sze
gény ház, árva ház éppen olyan mint: szegény legén/, árva leány.
Tehát szegénye/c háza, intézete; árvrffc háza, intézete; szegényefc
és árváfc pénztára, pénztárosa, (nem: szegény és árva pénztár,
pénztárnok).
Igy : Krankenhaus se fietegház v. fcoVház (nyavalya ház) ; ha
nem: bete^eA: háza, gyógyitó intézet, vagy kóroda, a hol a kórt,
betegséget, nyavalyát gyógyitják, — de nem . gyógykezelik. Mi is
az a gyógykezeli? hát az orvos, a gyógyász gyógykezelő-é? Nem
úgy szokták kérdeni : ki kezeli v. gyógykezeli a beteget ? hanem
igy: ki gyógyitja (javitja) a beteget? Á beteg is gyógyuló (javu
lój félbe van.
A német nyelv sajátsága az, hogy akár háuy szót összerak,
az elől állók mind a végzőt jelzik, a magyarba pedig az első mind
járt a másodikat; az okból nem lehet az összetett német szókat a
magyarba is úgy szóról szóra áttenni.
Németes fordulatok az összetételkor.
olvastam
a mit magyarosan igazitok ki:
„A pénz árfolyamának rendA pénz rendszeres árfolyama
szeressége nem tételezíeíifc
nem attól függ: vajjon satb.
fel attól: vajjon sat"
„Trapezuntból jött hajósok beTrapezuntból jött hajósok be
szélik, hogy ott, a letartozszélik, hogy ott, a muszka
tatott muszka fegyverek álfegyverek letartoztatása ál
tal, több és fontos törekvékalmáuaZ, több és fontos töseknek jutottak nyomába"
rekvéseknek jöttek a nyomába.
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„kijelentem a czáfolatot il
letőleg : miszerint azon czrífczikk által közleményem igazságát lerontva teljesség
gel nem tartom"

a czáfolatot illetőleg kijelen
tem, hogy ama czáfoló czikkd teljességgel nem látom
lerontva közleményem igaz
ságát.
a magyar állami ménes szer
vezése ügyébe ministeri tanácsoí tartottifc.
mindig nngy közönsége volt a
páholyokia. •
a magyar nemzet három dala.
a városi bizottság ajánlata az
adósság törlesztésire.
(részvényei) Első társulat iparházak épitésire.
a lovak egy döglöíí ló bori
tól ijedtek meg.
L. A. épitészi a csatorna épitésnél a rosz téglák alkal
mazásáért itélték 50 ftra.
(nem a rosz téglák miatt,
hanem alkalmazáséierí bün
tették meg).
"a polgári per uj rendjéről.

„A mngyar állam ménes szer
vezés ügyben minister ta
nács tartaiott"

„mindig nagy páholy közön
sége volt"
„a három magyar nemzet dala"
„a városi adósság: törlesztest
bizottmú"?/ ajánlata"
„Első iparházak épitest rész
vénytársulat"
„a lovak egy döglóbörtöl' ijed
tek meg"

„L. A. épitész a csatorna épi
tésnél alkalmazott rosz tég
lák miatt 50 ft birságra
itéltetett"
„az vj polgári per rendtar
tásról"
„•új város ház épitíeííÁ:"
nuj pesti polgár" más
„vj magyar muzeum „ más,

a városnak uj házaí épitenek,
pesti uj polgár megint más.
magyar uj múzeum megint más.
64.

A szócsintani: klakolbulittmi-hoz hasonlókkal kezdenek élni
iróink ad normam: kiakolb«Z-ii: kikertiöMt, bekertöen-ií, kézfie-s-it, szembe-s-it ; sőt még tovább mennek, ilyeket is olvasunk :
,könywiélkülöztuk a Horátz verseit"
„megfák'yás zenészték, lefényképezték,"
„megfelkiáltó jegyezve teszi e gúnyos megjegyzést; „kifényb'zönlb'tt"
„ló agyonhiijtás" „megférjezett* (ad normam: megköly-

között); és több ilyeket.
Nagy nyavalya nálunk, hogy az ily szókat valaki csufságból
felveszi, aztán lenevetjük ; más pedig valóüak veszi, aztán komolyan
is élnek vele széltibe. Igy jártunk a tüntetés (demonstratio) szóval
is. A tábornagy B . . rendeletibe jelent meg az először, akkor le
nevették, aztán csufságból fel-felhozogatták, más valónak vette,
most már komolyan élünk vele. Igaz, verba usu valent. Megszok
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juk a roszat is. Csak hogy ha egy-kettőt felveszünk, harmadikat
és igy többet is csinálunk, majd hozzá szokunk, akkor szépnek ós
jónak is találjuk; utoljára azon veszszük észre magunkat hogy, egé
szen elkorcsultunk, a német szók és fordulatok átvételével, utánzásával,
egészen elnémetesedtünk. És ha ezt akarjuk, ám legyen meg aka
ratunk ; hanem a nemzeti nyelvnek aztán hegedült sz. Dávid. Előbb
németek, azután finnek vagy csuvaszok leszünk.
Igy olvastam tréfából irva ezt: „az ácsok nem zsindelyszegkalapácsoltak." kiházbólitották, „az ellenóvás leszavazúnfcoaíaíifc. E
most csufságból van irva, majd uaZonak veszszük, megszokjuk, utol
jára még lenevetjük a figyelmeztetőt, a ki ezt hibának meri mon
dani, Igy a divat.
Olvastam : „a sárgafekete karfát íenemzetiszinezték"
„megérdemkereszteztettek azok isu .
rkilégs%esznilágittatott az utczája"
„férj és nő épen a legházaséletszerütüen pereltek"
„a képét lekörajzoltatták" „megállampolgárositották"
„legyorsirták" „íételekkönyveztetetf

Ugyan honnan veszik az efféle kifacsart szókat ( „kiszófacsaritásokaf ?) Hiszen a közéletbe nem hallanak ilyeneket : „lefavágta,
felszénagyiljtötte," hanem igy halljuk: levágta a fát, fdgyttjtötte
a szénát. Mert a le, fel, M,, ki, et, meg satb igekötöket azért
hivják annak, hogy az igéhez kötödnék, nem a főnévhez, Igy: kőre
lerajzolják, fényképbe leveszik, a telekkönyvbe beirják, állam pol
gárnak megteszik; (de nem: „Zefcó'-rajzolják, Ze/en^-képezik, lételekkönyvezíeíifc, megáüam-TpQlgÁrositatik. ")
65.
„tatik tetik" ugynevezett kütszenvedö nincs. a magyarba, (lásd a
magy. ny. saj. 82. 1. 34)..
Ennek kideritése hoszszabb fejtegetést igényel, hogy nem létiröl meggyőződhessünk.
A magyar irodalomba felvették a tatik tetik külszenvedőt.
Csinálták pedig az at, et, tat, tet mivelíeíö igéhez közvetlenül ra
gasztott iTc-kel, igy : mond-aí, beszél-íeí mivelíeíő ige, mond-aí-ifc,
beszél-íeí-ifc pedig külszenvedő; ragozva az *-es igék mintájára:
mondat-owi mondat-oZ, mondaW*, mondat-Mnfc, mondat-íofc, monda,t-nak; beszéltet-em, beszéltet-eZ, beszéltet-tfc, beszéltet-««fc, beszéltet-íefc, beszéltet-?iefc, s igy tovább az ige mindenik módjába.
De jó-é, helyes-é ez alak külszenvedőnek ? maig is kérdés.
Vitatkoztak erről régebben is, vitatkoznak ma is. Egyik azt állitja,
hogy jó, helyes, és meg van a nyelvbe; a másik azt, hogy nem
ó, nem helyes, nincs meg a nyelvbe.
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„Tüzetesen" értekezett erről Brassai Samuel a magyar aka
démiái Értesitőbe (1863), állitva, hogy ,,meg van biz a". Mint
hogy ez értekezlet „tüzetesen" felhoz mindent, a mi csak lehető
volt nyelvészetileg, a legjobb alkalom mutatkozott annak „tüzetes"
megvizsgálására: „meg van-é" vagy nincs meg ez a külszenvedő?
a mely a miveltetövel csaknem egyenlő.
A „tüzetes4 vizsgálat erre nézve különösen szükséges, mert
a jelen irodalmat annyira elárasztották a sok „tottatik, tettetik,
tattatott, tettetett" külszenvedőkkel, hogy a magyar olvasók gyakran
megbotránkoznak, és néha nem értik, mit akar az iró mondani;
és hogy a mivelíeíö ige már-már csak nem elvesztette saját értel
mét minthogy külszenvedőnek is használják. Pedig e „tüzetes" vizs
gálat folyamából ki fog tetszeni, hogy a mivelíeíö ige nem lehet
egyszersmind külszenvedö is, és hogy a magyar köznyelvbe is meg
van a külszenvedő, nem kell azt feltalálni, csak hogy nem a mi
velíeíö alakjába, hanem más alakba.
A mint a következő „tüzetes" vizsgálatból kitetszik :
„Amicus Plató, séd
inagis amica veritas"

Brassai Samuel ik-je.
A „Magyar akademiai értesitő" 3-dik kötetébe (1863) jelent
meg Brassai Samuel II és III-dik értekezése „A magyar mondat "ról. Ebbe van az ő ik-je, a melyet, hogy megérthessünk: mi az?
idézzük szóról szóra illető czikkét, a melyet ir a 43-ik laptól kezd- •
ve az 51 -ik lapig.
43. lap.
„Ime, még az oly képzőkre nézve is, mint od, ed,
od, ül, ül, ód, od, ódz, ödz, melyek iránt- gyana tá
madhatna és támadott is nem egy nyelvész és dilettans
fejében, vajjon bár csekély mértékben és árnyalatban * •
nem szolgálnak-e szenvedő értelem eszközlésire : szoro
sabb vizsgálat után ki kell mondanunk, hogy nem szen
vedő képzők. Hát már az at, et, tat, tet, világosan és
vitatlanúl miveltetö képzb'rb'l nem de a legszembeszökőbb ellenmondás, borzasztó képtelenség-e azt állitani,
hogy szenvedő értelmet ad a vele képzett primitivumnak, nemcsak igében, hanem főnevekben is? Hát oly
nyelvész, a ki ilyest állit, s állitása mellett netalán a
felhozott erősségek megfontolása után is makacsúl megáll,
méltó képviselője-e a mi — bármik legyenek másnemü
hibái — józan eszü és ép gondoltozásu népünknek? Azon
képző" tüzetesen jeleljen, világosan jeleljen egymással
ellenkező két oly dolgot, minők már magukban a cse
lekvés és szenvedés, és még sokkal inkább a miveltetövé fokozott és igy a sorban egymástól még meszszebb
álló kiható cselekvés és szenvedés ! ! Nem ! ily őrültséGyergyai F. Magyarosan.
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get a nyelv geniusáról feltenni sem szabad. Szóval : igy
nem lenet.
De hogy van hát?
Kétség-kivül úgy, a hogy minden ellenmondás,,
minden zavar és bonyodalom megszünik. Ügy, a hogy
a sötétség helyett világosság, a tétovázás helyett megál
litott rend, szeszély helyett természeti törvény áll be.
Ügy, a hogy a nyelv szelleme megalapitotta, az élft
nyelv szokása, sőt a romlatlan irodalmi nyelvé is han
gosan hirdeti. Mind ezek pedig csak úgy következhet
nek el, de aztán el is következnek bizonyosan, ha el
ismerjük, bevalljuk, és változhatlan elv gyanánt beigtatjuk a tudományba, hogy szenvedö képző csak egyet
len egy van, s ez az ik.
8. §.
Folytatás.

A külszenvedő természete.
Az által a fentebbiek -közt még nem tárgyalt eset
is, u. m. a közönségesen ugy nevezett külszenvedő ala
kulta s jelentése a legtermészetesebb magyarázatát leli.
Az igét az at, et, tat, tet rag miveltetővé képzi, a kép
zett miveltetőt az ik szenvedövé. De az igy képzett
szenvedő az ő miveltető értelmét épen az at, et, tat, tet
ott léte miatt el nem veszthetvén, válik Mlszenvedövé,
azaz olyanná, a melyben nemcsak az van kifejezve —
. az iknél fogva — hogy valafctn vagy valamin, valafcireZ
vagy valamieZ történik a cselekvény, hanem — a tat—
nál fogva — az is, hogy valafcinefc vagy valami?iefc kűlhatása, eszközlése, közbenjárása által történik.
Hisz ebben semmi ujság sincs, mondják sokan,
mire való volt oly nagy feneket keritni?
Természetesen nincs. Ha elemzésemet közhelynek
nyilvánitják, bókolatnak veszem s köszönöm. Mert hi
szen a közhely semmi sem egyéb, hanem csak világ
szerte elismert igazság. Azonban még nagyobb köszö
nettel tartoznám annak, a ki ezt a közhelyet előttem
egész általánosságában és határozottságában kimondta
volna, vagy ki birná mutatni, hogy más valaki kimondta.
Pedig semmi sem egyéb, mint egy ténynek szókba öl
töztetése, s a tény maga oly régi, mint a kifejlett ma
gyar nyelv, . s történetileg kimutathatni, hogy oly régi,
mint a legrégibb nyelvemlékünk. Az óta, s igen hihe
tőleg százakkal az előtt, e tónybe foglalt elv szerint
beszéltek milliók számos nemzedékei, s irtak azok, a
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kik anyatejjel egjütt szoptak atyai nyelvet. Midőn hát
én ezt az alkalmazásban oly ismeretes, oly tiszta, világos
tényt, az inductio legegyszerübb szabályai szerint kellő
ovatossággal, s ezekből eredő bátor eltökélléssel, hatá
rozott értelmü szavakba öltöztetve, elv gyanánt állitom
fel: természetes, hogy minden elfogulatlan reá-ismer
elméletben arra, a mit 20—60 év óta csinál gyakor
latban, s önként fakad arra az itéletre : hogy hisz e
nem ujság, valódi locus communis! Ám-de hasonlitsa
ő az én elvemet ahhoz, a mit forditók — a legrégiebbeken kezdve — csinálnak gyakorlatilag, s mit részint
reájok hallgató, részint idegen s még nem is rokon
nyelvek tanaiban elfogult 'nyelvészek állitnak, értelme
zések s szabályok alakjaiban tanitnak; kellő vizsgálat
ra át fogja látni, hogy biz az enyimekben mégis van
valami ujság, de egyszersmind sokkal több igazság is.
Még tisztában kiderül ez az állitottam elvből tüstént
húzandó következmények megfontolásával.
Mielőtt .azonban ezek sorolásába bocsátkoznám,
szükségesnek tartok egy általános megjegyzést *teni.
Az által, hogy a tatik végzetü szenvedő formátlanna
iaiban a kivülről bató ok cselekvő vagy eszköz kifeje
zését ismertük el, épen nem mondtuk, s nem is Akar
tuk mondani egyszersmind azt, hogy valahányszor ilyes
külható valakit vagy valamit tehetünk fel, mindig kö
telességünk is kifejezni és tatik-os formával élni. Hisz
ez annyi lenne, mintha „kigyó" alatt nem értenénk
szárazi kigyót is, mivel megvan a vizikigyó név, vagy
pedig mindig piros rózsát kellene mondanunk, s „rózsa"
magára nem tehetne piros rózsát is. Szóval, azért, hogy
valami igy vagy amúgy van, s a nyelv módot nyújt
kifejezésire, ezt mindig használni nem tartozunk ; hanem
csak akkor, mikor az értelmesség kivánja a különben
elhallgatható körülmény világos megemlitését. Hogy ez
a maxima szóban forgó tárgyra nézve tökélyesen alkal
mazható, megmutatjuk ilyeténképen :
Valamint „kigyó" alatt érthetni vizi és szárazi
kigyót, a „madár" alatt repülő, járó, gázló, úszó, éneklő
és nem éneklő madarat ; valamint általában a nem ma
gában foglalhat és foglal bármily éles különbségekkel
elválasztott fajokat : ugy az ige szenvedő formája alatt,
akár igenlegesen ifckel, (tat nélkül), akár pedig a cselekedtetö képző elhagytával nemlegesen vagy ellentéte
sen legyen képezve, be vannak foglalva a szenvedés
minden fokozatai és árnyalatai, ki nem véve a külszen*5
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vedőt is. „Ali a szobor" teheti és teszi : hogy nem ül,
helyt van, fel van állitva, „felállitották" s ha úgy
tetszik: felállittatott. '„A 1'5 megsérült", ezt ugy is lehet érteni, hogy sérelmet kapott, ugy is hogy megsér
tette valami vagy valaki. „Itt maradt" alatt azt is ért
hetni s akarjuk-is értetni vele, hogy itt hagyták. „Az
ajtó nyilik" illik arra az esetre is, midőn nyittatik vagy
nyitják. „Kezdödik" vagy „végzödik" a látmány, a ze
ne, alig is tehetnek egyebet mint kezdetik és végezte
tik. „Az ajtó bezáródott"' nemcsak azt teszi, hogy min
den külső agens, vagy észrevehető külhatás nélkül, mint
mondani szokták; „magától" történt az illető cselek
vény; hanem mag'ába foglalja a bézáratott értelmet is.
Csakhogy a szóló nem akar semmit tudni a külagensró'l
stb. Ellenben minden példában az utolsó u. m. külszenvedést jelelő kifejezések nem tehetik az előttök valókat.
Szóval, a külszenvedő forma a többiekhez úgy van,
mint egy saját jellemvonással megkülönböztetett faj
a nemhez.
Mind ezekből első következmény az, hogy a kül
szenvedő forma használata — a meg nem vesztegetett
magyar nyelvben — felettébb korlátolt. Mellőzzük, hogy
csupán miveltetö igékből alakulhatván, már ez is szoritja a vele élést. Hanem fő dolog az, hogy szenvedő
formával rendszerint csak azt akarjuk kifejezni, hogy
a cselekvény valakin vagy valamin, valakiveZ vagy valamiueZ történik; a cselekvőt pedig soha se fejezzük ki
— (ez esetben mindig cselekvő igével s szófűzettel él
vén) — tehát csak az az egy eset marad fenn, midőn
világos szándokunk kifejezni, hogy csakugyan cselekszi
egy meg nem nevezett valaki vagy valami a szenvedett
cselekvényt. Még ezekből az alkalmakból is lehúz egy
nehányat az az aleset. melyekben a külhatás a dolog
természetéből, a használt ige jelentéséből vagy a kö
rülményekből eléggé világos. A maradékból ismét de
válvál egynehányat a cselekvő forma többes 3. szemé
lyével, sőt nem egyszer a többes I-vel való élés, mint
látják, hallják. verik, (látjuk, halljuk).
Oly igen kevés alkalom mutatkozván e szerint a
külszenvedő szabályos használatára, nem csuda hogy a
közéletben sokkal kevesebbszer fordul elé, mint az iro
dalomban, s még ennek is úgy szólva csak az okosko dó-részében, — mindig a forditásokkal el nem ferditett
irodalmi nyelvet értve. Annyira igaz ez, hogy méltán
támadt kérdés, hogy vajjon a mostani élő nyelviből ki
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veszett-é a külszenvedő, vagy eredetileg sem volt ben
ne, s a miveitetőből származott szenvedő forma merő
ben irodalmi termék? Mert hogy a nyelvnek nem sa
játja, azt ama forma legbuzgóbb pártolója is bevallja.
Én az nem vagyok, s miért nem, részint más helyütti
nyilatkozataimból 20), részint az itt eléadottakból s adan
dókból világos. De annyira, mennyire az iménti állitás
terjed, higgadtan megfontolva a dolgot, még sem me
gyek. Nem hogy az irodalom termékének tartanám, de
még az élőnyelvből kivesztét sem engedem meg. Egy
oly idom, bárha már meglevő képzőkkel szerkesztett
származék is, mely egyfelől nyelvünk legbensőbb törvé
nyeinek a legjobban megfelel, másfelöl sem latin, sem
más velünk érintkezésben levő nyelvek analogiájára 21)
nincs készitve, s mely egy azokban meg sem levő saját
árnyalatot fejez ki, kontár forditó mive nem lehet. Kon
tárnak nevezek pedig, és kiméletesen, minden forditót,
a ki az eredeti szerző gondolatára a meglevő nyelvben
kifejezést nem tud lelni, s nemcsak hogy új szót, de
még új formát is kész teremteni szorultságában. Ere
deti iró megint, mint csupán iró, nem igényelheti ma
gának e származék első alkotását, hanem legalább is
osztoznia kell a beszélővel a forma teremtés valószinü
ségében, még ha nem adja át merőben neki a koszorut.
Én hát a külszenvedőt az élő és fejlődő nyelv igaz ka
marán kelt szüleményének tartom, melyet az irodalom
természet szerint gyakrabban használt mint az élő nyelv,
és igy sürübben meg is tartott. De azt sem engedem
*") L. jelesen: „M- Nyelvészet. IV. év foly. 108. köv. lap. Ezek
a czikkek csak ismételt lenyomatai az E. Híradóban közlőtteknek.
") Messzebb menve igen is lelünk egy meglepő hasonlatossá
got. A szanszkritban ugyanis köztudat szerint — tehát
Fogarasi is tudhatná — a miveltető (factitivum, i&oai-causale a német nyelvészéknél^ ige egyik és leggyakoribb al
kotása módja -Ja képzővel történik. Az így alakult törzsök
a parasmaipadam személy ragjaival ragozva, miveltető ér
telmet kap, a világra mint a magyarban. A hasonlatosságot
egy parányit sem csökkentvén sem az, hegy a szanszkrit
ban a kiható igének nincs határozott (Hunfalvy szerint tárgyragos) és határozatlan formája, mint a miénknek; sem az,
hogy az atmanepadam formák ott sokkal számosbak mint
nálunk. Teljessé teszi ellenben az analogiát az, hogy ámbár
atmanepadam-féle ragok épen úgy mint a mi ti: féléink
lényegesen és eredetileg a szenvedő értelmet jelölik; mégis
számos atmanepadam hajtogatásu igének közép, cselekvő,
sőt kiható értelme is van, épen mint a mi ifc-eseink közöl
egynehánynak.
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meg, hogy emebből merőben kiveszett volna. Eredeti
és igazi értelmében ugyan — a kifejtett okokból — oly
ritka alkalom van használatára, 'hogy csak igen terje
delmes és gondos, figyelmes tapasztalás akadhat nyomára ;
de meg van biz a, csakhogy számbavételét véghetetlen
nehézzé teszi most már az irodalom visszahatása, mely
napjainkban — részint idvesen, részint nyelvünkre nézve
kártékonyan — a nép minden rétegeibe annyira elter
jedt, hogy az eredeti maradványokat az eltanult kifeje
zésektől már alig-alig vagy épen nem lehet megkülönT
böztétni.
Miután mind a külszenvedő formának mind az
irodalom e tárgybeli érdemének kiszolgáltattuk az igaz
ságot, forditsuk meg az érmet, s lássuk a viszszáját
is. A forditók ugyan is — és fájdalom iróink nagy, oly
kor nagyobb részét ezek tették nálunk — felkapván a
külszenvedő formát, kellő megfontolás nélkül hová to
vább sürübben nézték és vették a latin passivum hasonmássáuak, mig végre teljesen, egészen és kivétel nél
kül azouitották vele. A valóság pedig az, hogy a ma
gyar külszenvedőnek a latinban teljesen megfelelő for
ma épen nincs. Hasonlókép a görögben sincs ; annál ke
vésbé van a nyugati európai nyelvekben, s ha olyat
akarunk lelni, egyfelől a sémi nyelvekre (héber: Ho. phal), másfelől a szanszkritra kell visszamennünk. A la
tin, görög és nyugat európai passivum a magyar szen
vedőnek, mint általános nemnek felel meg,- nem pedig
korlátolt fiijának — a külszenvedőnek. Ennélfogva ezt
akarni tenni amazok mindenkori képviselőjének, épen
oly visszásság és kajcsasság, mintha azt állitanók meg,
hogy a franczia „oiseau,,-t mindig „veréb"-nek kelljen
forditani. „Auditur"=AaWifc és kallaiik ; „videtur"=Wiszik és láttatik; rlavatur"=raosdifc, mosódik és mosdkodik. Oly eseteket, melyekben netalán megfelelő különböztetéseket lehetne fellelni, s a milyenekre magam is
tudnék példákat felhozni, annak kell tulajdonitnunk,
hogy két nyelvben formák közt szintúgy nincs tökélyes
synonymia, mint egyes szavak közt. De elég ennyi er
ről, lépjünk a második következményre.
Alapjául azt a „lemmatt-t teszem, hogy mindazokban az esetekben, melyekben a kifejezések váloga
tásában különben egészen szabadosak volnánk, az értelmesség, mint a beszéd mellőzhetlen kelléke, mint
mindig tiszteletben tartandó vezérelv, kell hogy igazgas
sa választásunkat. Ennélfogva, minthogy a tat stb. vál-
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tozhatlanul miveltetl} képző, és szenvedővé a vele kép
zett igét csak az ik teszi : világos következés, hogy ér
telmesnek lenni akaró nyelvea csak akkor szabad hasz
nálnunk a külszenvedő formát, midőn az ik és neki
megfelelő többi személyragok világosan megkülönböz
tetik a miveltető formáktól. Ez a különbség a többes
számban sehol sincs meg, nincs a teljes v. levégzett
multban is, és nincs a jelennek, az imént multnak egyes
.1. személyében a határozott (ujabb névvel tárgyragos)formában. E tilalom alól csak az az egy eset menthet
fel, midőn a dolog természete, a szővegzet (contextus),
és főkép — nyelvtanilag szólva — a külszenvedő formát
megelőző szavak a félreértést lehetlenné . teszik M). En
nek megitélésére pedig azt a tényt keU szemünk előtt
tartanunk, hogy romlatlan fülü s nyelvérzékü magyar nak az at, tat hallására legott a miveltető viszony jut
eszébe, s ennélfogva kihatónak tartván, a mondatbeli
nevezőt cselekvőnek és nem szenvedőnek képzeli. Ha hát
a mondó ennek elejét nem veszi, maga ád alkalmat a
félre-értésre, mely ha a mondat további részénél fogva
kiigazúl is, a hallónak már botrányt és zavart okozott,
és a mondat czélja el van vétve. Nem mentség ez ellen,
hogy a mai és, fájdalom, elég régótai stylusban már
ugy neki vannak a fülek és szemek szokva az at, tat
22) Nagy embereknek botlásai is tanuságosbak, mint más kö
zönséges halandókéi. Egy akademitánk, a ki nagy tudós
átalában, nagy nyelvész különösen, és az egyes c nagy zász
lósa legkülönösben, e nagy emberünk mondom, imigy kezdé
bizonyos beszédét: „Midőn aprilis végnapjaiban az akade
miai előadások tömött sora miatt elejtettem
" No már,
a ki eddig hallgatta vagy olvasta, érti-e, hogy mit tesz
„elejtettem?" Midőn a népdal azt mondja:
„Végig mentem az ormódi temetőn,
Elejtettem piros bársony keszkenőm, "
minden magyar érti, s németnek igy tolmácsolná : „ich liess
fallen" az „elejtettem"-et. Ügy de a feljebbi idézetben nem
az az értelme, mert nincs tárgyeset mellette; hanem tovább
olvasva, kitalálja nagy bajjal az ember, hogy „elejtettem"
túlszenvedő, s így kell németitni: ich wurde fallen gelassen!" Nem tetszik valakinek ez a németség? Bizony, bizony,
még inkább nem tetszhetik az a magyarság (?) az a külszenvedőnek állitott miveltető, melyet nem is elemzek to
vább ; mert a kinek ez a visszásság első pillanatra nem
sérti a nyelvérzékét, hosszas magyarázat sem tudná életre
ébreszteni. Szintoly haszontalanúl szaporitnám a szót azok
ellenébe, kik nem akarnák elismeini, hogy' az értelmiségnek
kell első és fő törvénynek lenni beszélő és iró előtt. Elég
az, hogy ha szónokunk igy kezdi vala: „Eleitem, attól a
szerencsétől" sat. a félre értésre legkisebb alkalmat sem ad.
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szenvedő értelemben vételének, hogy a miveltetö már
alig vagy épen nem is jut az olvasó eszébe. Mert ez
által nyelvbénitást követünk el, s egy kétségtelenül vi
lágos képzőt ugy szólva kiküszöbölünk, s minthogy
használatát kikerülni lehetetlen, erről az oldalról oko
zunk homályt és félreértést. Minden esetre hát jobb a
világos törvényhez tartanunk magunkat.
Harmadik következtetés az, hogy az ige-eredetü
adjectivumokban s adverbiumokban (melyeket a latin
nyelv nyügében elfogulva részesülöknek neveznek nyelv
tanaink) a miveltetö képző a szónak szenvedő értelmet
nem adhat. Senki két úrnak nem szolgálhat; még a
részesülő sem. „Cajus megépittetven a házát" és „Cajus
háza megépittetvén" : mind a kettő jó nem lehet ; mert
az egyikben miveltetö-kiható, a másikban szenvedö ér
telemben kellene venni azonegy •„ épittetvén" szót, a mi'
képtelenség. Csak egyikben lehet hát helyes, és azt vé
lem, okszerüen csak abban, a melyikre a „tet" képző
jogosit.
Épen igy nem adhat és nem ád szenvedő értel
met a miveltetö képző az igékből eredő ás, és végzetü
neveknek. Az általában vett viszonytalan cselekvény ki
fejezése végett az ige alaptörzsökéhez ragasztjuk ama
képzőket, és a tat csak akkor járúl közbe, midőn vilá
gosan ki akarjuk jelelni, hogy a cselekvő alany nem
maga személyesen hajtja végre, hanem más valaki (il
letőleg valami) által eszközli, mioelteti a cselekvényt.
„Az aratást elhalasztom a jövő hétre" az is mondhatja,
a ki maga két kezével vágja, az is, a ki béreseivel v.
napszámosaival takarittatja le a lábas gabonáját. De ha
igy fejezi ki magát: „az arattatást elhalasztom sat"
már némi büszkeséggel akarja értésünkre adni, hogy ő
maga nem fog sarlót a kezébe. Nem változtatnak sem
mit ezen a viszonyon a következő kapcsolatok is : „Az
aratásomat" -vagy: „az arattatásomat" — ; sem ezek:
„a buzám aratását — vagy: arattatását" elhalasztom
sat.- S valamint az : „aratlatásomat" nem teszi azt hogy
„a gazdát aratja le valaki" ; úgy a „búzám aratását"
sem lehet úgy érteni, hogy „a búza arat" ! mint Gelei
s Gyarmathy állitják, s oly sokan vaktában majmolják.
Ez a tárgy azonban nem is e helyre való, szólottam is
hozzá tüzetesen bevezető értekezésemben, s a mi kevés
hozzá adnivalóm vanr a 22. számu jegyzésben mondtam el.
A formáról a mondat tekintetéből még az a fon
tos mondani valónk van,, hogy külszenvedő ige magára
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értelmes mondatot nem , alkothat. Szükséges volt ezt
azért megjegyezni, nehogy valaki a latin „statur", „sedetur" stb. majmolásából törvényesnek tartsa a „tánczoltatik," „ebédeltetik" s több ilyek használatát* .Ál
talában egész és értelmes mondatot — az ellipticus ese
tek kivételével, úgy nevezett személytelenek (impersonalia) alkotnak csupaszon és magok erején.
.9. §.
Az ige módosúlásai, (folytatás^.

d) A szerkesztmények.
Nem tudom mennyiben sikerült elébbi szakaszaimbán a szenvedő forma felett lebegő homályt eloszlatnom,
s a külszenvedőbe szerelmes, ellatinosodott, németesedett
iróinkat engedményeim által kibékitenem. De sat."

Ezeket irja a szerző az ik-es külszenvedörSl emlitett érteke
zésibe a magyar mondatról 1863-ba. Eszerint: „Az ik-es külszenvedő meg van biza !"
„Az ta-es külszenvedönek az élő nyelvben nincs nyoma".
Már most illeszszük öszsze avval a mit a 29-ik számu jegyze
tébe idéz a 47. lapon: (L. jelesen: „M. Nyelvészet, IV. évfoly.
. 108. köv. lap.) kijött Pesten 1858. Ez a czime : „Aadalék ok
mányok a „nyelvújitás és nyelvrontás" ügyében" Ennek a béveze
tésibe a 97, és 98-ik lapon ezt irta:
„Hiszen régi fegyvere a magyarnak az óvástétel.
Ily óvó szándékból tettem vala közzé némely ész
revételeimet 1846-ban az akkoriban rövid ideig szer
kesztésem alatt álló Erdelyi Hiradóban, a békapott és
kapó nyelvbeli ferdeségekről*). Ezek a jelen folyóirat
olvasói előtt, mint feltehetem, igen kevés kivétellel, is
meretlenek levén, megkértem a sz. urat, engedne egy
kis helyet közlésökre, hogy jussanak valahára competens birák eleibe. Inditó okaim közt azt is íelhozám,
hogy ámbár én 12 év óta sem aludtam-, s a nyelv vizs
gálatával soha fel nem hagytam, még sem lelek akkori
gondolataim olvastára még egy szót is bennök, melyet
visszahuznom vagy érettebb tapasztalás vagy szigoruabb
logica parancsolna."
*) Midőn valaki a magyar nyelvet akár hangjára, akár nyel
vészeti alakjaira vagy szófiizetére nézve idegen-szerüleg ej
ti, arról Erdélyben azt mondjuk, hogy „kocsink" Kocsintás hát barbarismus.

^
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Ne felejtsük hogy ezt 18p8-ba irja, hogy egy szót se húz
viszsza belőle, a mit 1846-ba irt. Ezt fogjuk öszsze illeszteni av
val a mit fennebb 1863-ba irt az ?'A-es külszenvedörb'l.
•Lássuk tehát mit irt erről az idézett 108 ik és következő lapjain :
108. lap.
„Ez az oka, hogy irodalmi nyelvünk — akár ha
ragudjék valaki érte akár nem, kimondjuk — kocsintások halmaza és raktára.
.
Ezen kocsintások legkirivóbbjai iránt szándékszunk
mi, „az élet mindennapi közlekedéseire" s a szófüze's
elveire támaszkodva szavazatunkat adni. Hogy szavaza
tunk egyszerü vélemény, non ex tripode dictum, s csal
hatatlanság követelésétől erősen távol van, .tán nem is
volna miért mondanunk.
Első és nevezetes kocsintás, — szép nyelvünk rút
fokadéka — az aí-tos, íaí-os szenvedő forma.
Négy kifogásunk van ellene : a) nem szép ; b)
nincs szükség réá; c) zavart okoz; és d) nem nemzeti,
mert az élő nyelvben nincs nyoma.
Ama régi és ismeretes panasz nyelvünk kemény
sége ellen, mint nem különben tudva van, főkép a k és
t betük sürü előfordulásán alapszik. Ez ugyan magában
nem erős argumentum, mind a mellett is, hogy minden
nemzetnek jól esik, ha nyelvét még idegen, nem értő
fül is jó hangzatunak, kellemesen zengőnek találja; ke
vés honi érzet van abban, a kinek a bölcsője óta hal
lott hangok minden eredeti sajátságokkal, hármoniájuk
kal vagy monotoniájukkal nem kedvesek, nem gyönyö
rüségesek. A szokás, az édes bájos megszokás idézi elő
ezen érzetet, mit egy időn túl semmi mesterség többé
meg nem adhat. De — jól megértsük — csupán csak
„eredeti sajátságaira" nézt követelhetni a honi nyelv
iránt ezen rokonszerelmet. Egészen más az, midőn va
lamely tudományi, ipari vagy közéleti szükség, egy uj
fordulat, uj szó-alak képzését igényli, Itt már teljes
erejében elé áll a bölcsek legkedvesbikének ama paran
csa: „áldozz a gratiáknak." Ily esetben már a szó szép
sége vagy rútsága nemcsak nem gyenge, hanem éppen
döntő körülmény is lehet. De mily kevéssé szolgált úgy
nevezett nyelvmivelésünk, helyesben nyelvkinzásunk, utób
bi szakaiban amaz aestheticai szabály a szóképzésben
még csak mágnestőül is. Mutatják ama tattat-tettetekkel, knokok-knökök-kel rakott kodácsoló s csak papiron
született kiolvashatlan és kimondhatian „nedvtartó, üdvlelde" *) s több ily szörnyüséges képezmények.
*) Ezek még near az éppen legroszabbak ; de emlékezetünk,
megvalljuk, az ily torzok megtartására nem fogékony.j
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No már hivatkozunk minden gyöngéd érzésü és
stylusbeli hármonia iránt fogékony, született magyar
fülre, jól esik-e neki egy tatos passivumokkal tömött
periodusnak nemcsak fennhanggal, hanem még szemei
vel elfutó olvasása is? Nem de felre téve minden, ne
talán belébeszélt theoriai elfogultságát, feltétlenül csu
nyának, monotonnak, rögösnek fogja-e nyilvanitani ?
Hát ha most már sikerülend nekünk még theo
riai kétségeit is eloszlatni, ha megbizonyitandjuk, hogy
a tatos szenvedő alak sem nem eredeti sem nem szükséges ?
Fogjunk, Isten nevében, az utóbbihoz!
Europa mivelt nyelvei mindenikében meg van a
passiva forma, mikép hiányozzék a magyarban? mikép
forditsunk aztán — Párisi titkokat ? — ez a nagy ag
godalom. Igaz hogy a forditóknak, — az öl számra dol
gozóknak kivált — nagy könnyebbségére lenne, ha gyári
munkájokra nem kellene egyéb készület, csak etymologia és szókönyv ; de reméljük, hogy az ő kedvökért lel
kes magyar nem bocsátja zsákmányra hazája tiszta nyel
vét, s nem engedi nem-magyarrá lenni?
Vegyük fel a passiva constructio Jényegét.
Van egy valaki vagy valami, a ki cselekszik va
lamit, s ez a cselekedet közelről érdekel egy más vala
kit, valamit.
Ezen viszonynak a legegyszerübb alakjabeli kifejeztére kell két név és egy ige. E hármat az activa
constructio a legtökélyesben, legszabatosban kifejezi. „Vö
rösmarty Zalán futását irta." Itt a cselekvő, itt a cse
lekvényt jelentő ige, itt a tárgy, melyet a cselekvés kö
zelről érdekel. Mi kell több ? — Nemcsak nem kell, ha
nem hiba is, ha egy nyelvben ugyanazon egy eszme
vagy ugyanazon egy árnyalatára egynél több kifejezés
létez. Hiba pedig azért, mert a több kifejezésre több
eszme vagy több árnyalat adott alkalmat, szült szükséget
s azért minden kifejezéstől megvárjuk, hogy saját tulaj
don korlátolt értelme legyen ; s minden, a mi csak pil
lanatnyi kétséget is okoz, czélt téveszt.
Ha sok idegen nyelvben az activ és passiv kife
jezésre nézve ezen felesleg látszik létezni, annak azon
nyelvek szerkezetében kell alapszani.
Ezen szerkezeti okot holt nyelvekben keresni könynyü, feltalálni pedig épen azért csaknem lehetlen, mert
irodalmaik maradványai ama nyelveknek csak töredékeit
engedték kezünlág jutni, s a tökélytelen inductio átká
tól — ments meg uram minket ! .
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Az ismeretesb élő nyelvekben pedig kivallott ve
zérelvünk legott kezünkbe adja a kereső fonalat. Ez a
szófüzés ; nevezetesen igen lényeges része : a szóifendezés.
Ezen nyelvekben t. i. a nominativus és accusativus közt többnyire éppen semmi, (a németben is kevés)
különbség levén, csak a szórendezéssel segitnek a dol
gon, s a nominativus helyét az ige elébe, az accusativusét utána határozta a nyelv törvénye. E nélkül azon
esetet, melyben a subjectum objectummá, s egyszers
mind emez amazzá válik, kifejezni lehetlen lenne. A
mit tehát a név változhatlan alakja megtagadott, azt
az ige kötelességévé tették. Magyarban ez a hiány nem
létez, a magyar az accusativust subjectummá, s a nominativust objectummá akár mikor^ ha a gondolat kivánja, nemcsak .teheti, hanem számtalanszor teszi is ;
és igy a passiva formának ez a szüksége nem létez.
„Klopstock hat die Messiade geschrieben" ezt nem le
het csak igy megforditni : „die Messiade hat Klopstock
geschrieben," mert ez annak, a ki már előlegesen nem
tudta, hogy Messiade költemény és Klopstock költő, azt
tenné hogy- Messiade Klopstockot irta; azért az igét
veszr*vésö és kalapács alá, s kifaragja belőle a passivumoí, melynek segédével az accusativus nominativussá
válhat s szenvedő sajátságát mégis megtartja.
Világossá teszi a kétféle nyelvekkeli különbséget
példáink összehasonlitó összetéte :
Klopstock hat die Messiade geschrieben:
Klopstock a Messiad-ot'irta.
Die Messiade ist von Klopstock geschrieben worden :
A Messiadot Klopstock irta.
lm! egy kicsiny példája annak, hogy természete
sebb az etymologiát a syntaxisra, mint emezt amarra
épiteni.
De ezzel a dolog még nmcs kimeritve.
Jöhet t. i. azon eset elé, hogy a subjectum, objectum és ige közül, csak kettő u. m. subjectum és ige,
vagy objectum és ige, van meg.
»Az elsőben az úgynevezett neutrum vagy intransitivum verbumok teszik a szolgálatot, s ezekre nézt
semmi nehézség.
Annál fontosabb a második, azaz midőn a cselek
vő tudva vagy legalább kifejezve nem lévén, csupán a
111. lap.
cselekvést mondó ige és a tárgy, melyre az ige szenvedtetőleg munkál, jelennek ,meg a mondatban.
Itt már, gondolja a passivumos divat belérögzött
kedvelője, nehezen boldogulunk a szenvedő forma nélkül.
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De biz itt édes íaí-os, tet-es urak! éppen egy csepp
nehézség sincsen, nem hogy tenger, melybe belé fulnánk.

.112. lap.

Kérjük szi vesen az olvadót, ne sajnálja bár csu
pán exordiumunkat átfutni.
Philologiai tárgyak közönségünknek nem kedvencz
olvasmányai; s távnl legyen hogy hibáztassuk.
Mind addig, mig a philologiai vizsgálatok vagy
betük és szó tagok feletti száraz vitatkozások (németesen :
Sylbenklauberey) vagy metaphysicai szőrszál-hasogatások alakjában jelennek meg, avatatlan s elfogulatlan
ember, kinél semmi élet-vagy érzésbeli viszonyaira néz
ve egy szivhurját sem remegtetik meg, mikép találjon
érdeket vagy éppen gyönyört bennök?
De a nyelv nem csak szótagokból áll; a nyelv
nemzeti érzéseink tükre; a nyélv szófűzései szivünkhöz
ragadt eszméket költenek, csiklándoztatnak vagy sérte
getnek; és ki volna az iránt egykedvü?
A nyelv éppen úgy tényezője a nemzetiségnek,
mint a szokások, mint a viselet, mint az alkotmány,
mint a táncz, mint — még az étel ital iá. Mind ezek
ben vannak közönbös aprólékosságok; de mindenikben
van egy oly határvonal is, melynek érintésére minden
igaz nemzeti érzelem feljajdul s azt kiálitja Zrinyivel —
„ne bántsd?"
Mindenkinek unalmas lenne, ha folyóirataink ha
sábjait arról való értekezésekkel töltenék • el, ' hogy a
magyarkát alól vagy feljül kell-e szabni kezdeni, fejér
vagy fekete czérnával férczelni, két vagy három (hü
velykes gallérral szabni?
De ha valaki egész komolysággal egy formalis
frakkra gombkötő készületet varratna s azt állitná, hogy
ő már magyarosan öltözött, — kinevetnek úgy-e ? De ha
egy rakás servum pecus imitatorum csak ujság kedviért
utánozni kezdené, ha tánczteremünk egyszerre magyar
készületes, • .visszahajtott galléru frakkokkal telnének
meg, —ekkor nem lehetne-e már boszankodni is?
Úgy — de az a nyelv, melyet ma mivelt magyar
nyelvnek neveznek, teméntelen vonásaiban, ilyen gallé
ros fecskefarkos magyarka. S ez iránt csak válthatunk
egy pár szót, úgy-e engedékeny olvasó?
Végezzük tehát elmélkedésünket az elkezdett fecs
kefarkról: a passivumról.
Azon esetre, midőn valamely cselekvény legköze
lebb illetett tárgyát (vagy nyelvtanilag nevezve — accu
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sativusát) tudjuk, de cselekvőjét nem tudjuk vagy em
legetni nem akarjuk, a magyarnak négy fő árnyalat
ban négy kifejezése van.
Első árnyalat az, midőn a cselekvő bizonyosan
(legalább feltét szerint) ember vagy emberek, s ekkor
a magyar az igét activumban mondja s a többes har
madik személyébe teszi:
„Az erdőket Kolozsvár körül lassan lassan mind
kiirtják" igy mondjuk, s melyik magyarnak kell erre
magyarázat ? A németnek igy kellene mondania : „Die
Walder werden um Klausenburg allmahlig ganz ausgerodet." A németnek passivumra van szüksége, a ma
gyarnak nincs.
Második árnyalat, midőn a cselekvő egészen határzatlanul marad ugyan, de mégis ki akarjuk fejezni,
hogy valaki Vagy valami csinálja:
Ezt az eszmét a magyar ód vagy b'd raggal költi
bennünk. „A farkas Angliából, a mammuth a föld kerekségéről kürtódott." Az „irtódott" szót mind a kettőre
egyenlően használjuk, pedig tudjuk, (de a mondatban
ki nem fejezett idegen környületekböl, p. o. az elsőt a
histpria, a másikat a geologia nyomán), hogy a farkasí
emberek, a mammuth-oí a természet rengeteg változá
sai irtottáfc ki.
Talán csak a magyar mivelődés történeteiben ta
láljuk azon nemzet elleni vétket, azon maga nemében
egyetlen egy tényt, hogy egy rakás nyelvész idegen
nyelvek szabályaiból, természetéből kiindulva, egy nem
zeti szóképzést elébb csalfa analogia kinpadjára vonjanak
s aztán kigyötrött vallomásai nyomán halálra itéljenek,
és mint vádlók, birák, bakók egyszersmind, ki is vé
gezzenek.
És e történt az ód öd képzővel.
Elsőben ugyan is reá fogták, hogy az ód-os igék
nem tudom micsoda immanens formával, g?rög mediummai, ]atm deponenssel, német és más nyúgoti nyelvekbeli reflexivummal egy természetü. Aztán- minthogy
mind ezeknek kifejezésére használni éppen nem lehetett,
végre mint nélkülözhető vagy éppen fene-ette tagot, le
vágták s elvetették. Most már inkább elmehetne valaki
gubába öltözve egy pesti téjfelsalonba, mint ód-os passivummal a m. Tudós vagy Kisfaludy-társaság teremébe.
Az ód öd egy szóval számüzó'cZött. Cui bono? nem
tudjuk; de cui malo? — azt nem sokára megmondandjuk.

79
.-

114. lap.

Harmadik árnyalat az, midőn a cselekvő okról az
eszünket egészen elveszszük, s figyelmünket csupán a
tárgy szenvedőleges változására forditjuk.
Ilyenkor az ige képzője (most nem emlékszünk
másra) az l betü, s azt oly igék kapják, melyeknek activumait t betü alakitja, Igy : boní : bomlik, roni : romlik, oní: omlik, náni: hámfo'fc, szání: számfo'fc, (ez a
föld jól számlik sat.); pusztií: pusztít, feszií: fesziíZ,
készií: készwZ, rendií: rendítZ; és sok mások.
Ezekre nehogy azt, mondja valaki, hogy hisz ezek
neutmmok ; mert a neutrum müszó, csak értelmire vo
natkozik az igéknek, ezek pedig valóságos alakitmáuyok,
forma-változások.
S hogy az ód öd képzőnek ezen immanens jeleEtéssel semmi köze, kitetszik abból, hogy mind ezen elő
számlált igéknek az első és második árnyalatnak meg
felelő alakjai is vannak. P. o. bontanak, bontódik, bom
lik : pusztitnak, pusztitódik, pusztul ; stb mind egyebet
tesznek.
Vajjon „ pusztitódik tt vagy „pusztitiaíifcu-e a harmoniásabb, szebb kifejezés?
A negyedik árnyalat . már a többiektől . egészen
különböző okból és környületeknél fogva távozik el. Ak
kor áll elé, mikor a tárgyon valami eset végre van
hajtva, s ezt mint a német, „van" igét s részesülőt
összetéve érzékiti a magyar. „A könyv kötve van, a kön
tös varrva." Ezt nincs miért tovább magyarázgassuk ;
csak azt emlitjük, hogy a frank nyelvnek a passivum
kifejezésére csak ezen egyetlen alakja van, s még sem
panaszkodik nyelve szegénységére, s mindenek felett
nem indult koldulni a föld minden nemzeteihez vélt
hiányai pótlására. Bár volna bennünk is egy kis nem
zeti büszkeség!
Most hát átmehetünk okaink harmadikára, t. i.
arra, hogy a íaí-os ieí-es passivumból zavar és két
értelmüség származik.
Arról az egyről csak meg lehetünk győződve és e
tényt semmi nyelvészi vagy nyelves álokoskodás el nem
takarhatja, hogy a tat tet szóképzőnek nyelvünkben egy
oly szerepe van, a minek előttünk ismeretes európai
nyelvben egy szóképző sem felel meg, t. i. azt fejezzük
M vele, hogy akaratát a cselekvő nem maga, hanem
más által teljesiti.*) A szolga „csinálja" a tüzet, „vágja"
*) Áltaji-nyelvet még maig sem tanultam, de igen is mást
ezeu czikkem irása óta s tudom, hogy a „causale vagy fao
titiva" fonna meg van a szanszkritban és a sémi nyelvekben. B.
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a fát, „sepri" a szobát, „keféli" a köntöst, „hozza" a
vizet; a gazda ellenben mindazokat csinálíaíja, vágotfja,
sepreíi, hozaíja stb.
»
Azt sem lehet egy pillanatig is tagadni, hogy
ezen úgynevezett factítiva formákat, minden magyar,
az ikerhon akármely félre való zugában, tökélyesen igy
ismeri, s azon szabatos jelentésében érti.
Mondjuk már, kell-é nagyobb visszásság, lehet-é
a logika legelemibb törvényeivel ellenkezőbb dolog, mint
a kijelelt ragot ezen oly világos hivatalától megfosztva,
egy homlokegyenest álló viszony szolgálatába adni ? Vagy
a mi még bolondabb: egyszerre mindkettőnek viselését
kivánni tőle ? Bizony, a kinek a fejébe e. két különböző
szerep összefér — annak nem tudnánk semmit demon. strálni. Annak mindent szabad hinni, mint némely em
bernek mindent mondani.
pVágatom:" tegye egyszerre ezt: „ich lasse es
schneiden" és ezt: „ich tverde geschnitten" ! ! !
Nem akarjuk tudatlanná tenni, hogy igen és né
mely esetekben — engedjük sokban —• két körülmény a
kétértelmüséget elháritja.

Első az, hogy a factitiva forma mellett mindig
accusativusnak kell lenni. Második, hogy passivumnak
ifc-es, a factitivumnak nem ifc-es hajtogatása van.

115. lap.

De e bizony gyenge ellenvetés; mert:
1. Az accusativus nem mindig biztos jele a fac
titivumnak, mert néha a passivum mellé is férkezhetik,
jóllehet nem reá vonatkozva. P. o. „A gyermek látja
magát szerettetni." Ez ugyan nem különösen jeles ma
gyar kitétel, de ilyeket éppen azoknál, a kik a iaí-os
passivumokat pártolják, oly gyakran találhatni, hogy ép
pen nekik nem lehet semmi kifogások ellene.
2. Megforditva számos transitivum és factitivum
igék mellé nem teszen a magyar acusativust, nem teszen
kivált majd soha azon esetben, melyekben más nyelvek
pronomenek acusativusait használják.
Az accusativus tehát néha meghagyó (factitivum)
igét gyanittatna a hol nines ; másfelől nem árulná el a
hol van, következőleg miatta az eszmezavar egész égyip
tomi sötetségében fenmaradhat.
3. Az ik-es vagy nem ifc-es hajtogatás még ke
vesebbet segit ; mert semmi különbség nincsen a határzatlan formabeli meghagyó és a tat-os szenvedő l sze
mélye, a határzatlan meghagyó és a szenvedő többes
minden személyei közt. Mind ezek minden időről igazak.
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116. lap.

4. Még kevésbé vagy éppen nem segit a hajto
gatásból! különbség az olyan ige formákra nézve, melye
ket hajtogatni nem lehet, milyenek a részesülők és
határozatlanok. Itt már tökéletes a kétértelmüség, és
semmi sincs a mi a zavarból kifejtődzni segitsen. „Lát
tatni, láttatván; ingatni, ingatván; főzetni, főzetvén;"
mind ezeket ugyan honnan tudjuk, hogy jneghagyók-ó
vagy szenvedők, hogy ha az at vagy tat szótagnak mind
a kettőt kell jelenteni.
5. A pedanteria vagy is a balga rendszereskedés,
a roszul használt ragot még az igéktől származott fő
nevekre is kiterjeszté, s ez által az érthetlenséget anynyival inkább neveié, mivel főnév mellé accusativus té
teléről már szó sem lehet. Eddig „ vasaltatás" azt tette,
hogy a gazda megparancsolta, hogy a lovát vasalják
meg. „Vasalás" ellenben magát az actust. Most már
az elsőt nem lehet kifejezni, a másodikra pedig két szó
alak is van. Oly két szóalak pedig, melyeknek meg
különböztetésére, nemhogy logica, de metaphysica sem
szólit fel. Itt igazán sikerült nyelvünk rosz geniusának
egy csapással két érezhető kárt okozni. Hogy is ne, mi
dőn a nemzetnek annyi korcs üai segitnek .rontó tervei
végrehajtásában.
Majd ha más téren ki kell államink ellenfeleink
kel, akkor a philologia véd és támadó fegyvereivel meg
fogjuk mutatni tudni, hogy a cselekvés egyszerü kifejezésénél ennek a cselekvőre- vagy tárgyra vonatkozá
sát külön raggal jelelni a legeslegszámosabb esetben
szükségtelen. Itt csak azon igyekezünk, hogy figyelmet
gerjeszszünk, nem azon, hogy fáraszszunk. Annálfogva
csak annyit jegyzünk még meg, hogy azon kevés szá
mu környületek közt az ód és b'd ragok minden szol
gálatot, a mit az at, tat, et és tet-t6l kivántak, meg
teszik, s használatukból egyszersmind az a jó is származand, hogy mind azon zavarok, melyeket fennebbi
pontainkban kiemelénk, tökélyesen elenyésznek, s más
felől egy rókán nem nyúzunk két bőrt.
Hátra van még utolsó okunk, melylyel a kezdetre
visszatérve körünket, de a mely ezuttal nem logicai circulus vitiosus, bezárjuk.
Ez az, a melyet, fájdalom, bebizonyitni minden
nap bajosabb leend. Mert a miveltség eszközei, a nyom
tatott munkák hová tovább sürübben terjedvén a nép
közé, lehetlen, hogy a rosz példa éppen úgy ne fogjon,
mint a jó, s fájdalom! amaz még ragadósabb.
6
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117. lap.

Mégis, ezen nekünk nem kedvező környület da
czára, bátran felhivjuk tanubizonyságul mind azokat, kik
az irodalom hatásaitól legszabadabban maradt sőt törzsökös magyarainkkal elfogulatlanul társalkodtak, nem
tapasztalták-9, hogy a köznép közt az od-os és ó'd-ös
passivumok is ritkán vannak használatban, a tat-os
íeí-esek pedig éppen hallatlanok.
De mivel, mondjuk, az idegen befolyás ezen ta
pasztalatot ma holnap csak psychologiai és kritikai óva
tossággal és segédmódokkal engedendi megtenni, néz
zünk vissza a multra, s vegyük kérdőre egy grammaticusunkat. Ez Gyarmati, kinek „Magyar nyelvmestere"
az „erdélyorj-zági t. n. RR. költségével" (halljuk !) ez
előtt 52=ötvenkét évvel jelent meg. Gyarmatit részünkre
hajlással senki sem vádolhatja, a ki munkájában látja,
hogy ő elfogulva a magyarnyelv hajtogatás-formabeli
gazdagsága iránt, egyenesen és parancsolólag megállitja,
hogy a szenvedő igék jellemzője a t vagy tt és mégis
egy jegyzésében kénytelen a következőkre fakadni: „A
tanulatlan ojnberek soha sem élnek, a közönséges be
szédben, a szenvedő idő szókkal, hanem azok helyett a
.cselekvő 3-dik személyét veszik a jelentőbe, p. o. Azt
teszélik, azt mondják, bezzeg ugyan megcsufolának engemet, Jánost kikergeték a házból. De ha jól megfontoljuk valóba nincs is a magyarnyelvben valóságos szen
vedő időszó, mert a melyeket a Nyelvtanitók eddig elé,
(a deák nyelv, természetéhez alkalmaztatván magokat)
szenvedő időszóknak neveztek, valóságos parancsoló idő
szók. (Mandativa) *) p. 0. verettetem, verettetel, verettetik. Deákul igy szokták forditani: verberor, verberarií,
verberatur, de csak a doákos emberek, kik nem képzel
hetik azt, hogy a magyar nyelv ellehetne örökösön, szen
vedő idő szó nélkül. Figyelmezzünk csak a deáktalan
Magyarok beszédére, legottan megtapasztaljuk, hogy ők
azon szókat másképpen fejezik ki, mert az elsőt : verberor, igy forditják, engemet-verneJc, a másodikat: verberaris igy : tégedet vernek, a harmadikat pedig : verbe
ratur igy: őtet verik. Minthogy azért ezek soha sem
mondják : te vereítutel, ö verettetik ; bizonyosan meg va
gyok győzettetve, hogy azon szók, a deák nyelv bejöve
tele előtt soha a Magyarok szájába nem is forogtak.
Igen sok eféle hibáktól kell apránként megtisztitanunk
nyelvünket, melyek a deák, vagy német nyelvből ra
gadtak reá."
Ezzel elvégzők az első kocsintás elleni táborozásunk
első futó sánczai ásását. Ki is sütök egy, párszcff mo
*) Az az: a mit mi factitivumnak nevezénk.
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zsarainkat. Meghallik-e messze durrauások ? az a gond
viselés gondja. Ha a nyelv szeretete, ha sajátságaihoz
forró ragaszkodás nagygyá vált nemzetek jellem-vonása,
nem látjuk, hogy szégyen volna a nagyra termett ma
gyar nemzetnek is e vonás. Ha a franknál a nyelv el
leni bármi kis kocsintást a nálok legérzékenyebben sujtó
fegyverrel, a nevetségnek számüző hatalmával büntetik,
miért ne boszankodjék azon nálunk is, a kinek ereiben
még magyar vér csurinkol, s talán homeopaticus gyógy
szerül szolgáland az édes anya sebeinek. S ha végre
egy nyelv szépsége, hármoniás hangzata, szabatossága,
értelmessége kedvező világot tükröz vissza beszélőire,
úgy megérdemli, hogy minden törekvés, mely ama tu
lajdonokat bármi kis arányban eszközölni, gyarapitni
segit, méltánylást, viszhangot gerjeszszen, akarmely cse
kély is az erő, a mely ily herculei-'i munkát megkez
deni merész volt."
Ez idézett iratába „kocsintásnstk szép nyelvünk rút /okadéká
nak'4 — mondja az aí-tos, tat-os .szenvedő formát (az ifc-es.külszenvedőt).
Négy kifogása van ellene • a) nem szép ; b) nincs szükség reá ;
c) zavart okoz; és d) nem nemzeti, mert az élő nyelvbe nincs nyoma.
Kendre fejtegeti, példákkal világositja.
Hogy se nem eredeti, se nem szükséges, erre nézve A többi

közt azt fejti fel, hogy arra az esetre, midőn valami cselekvény
legközelebb illetett tárgyát tudjuk, de a cselekvőjét nem tudjuk
. vagy emlegetni nem akarjuk, (a szenvedő vagy külszenvedő alakját
értve), a magyarnak négy fő árnyalatba négy kifejezése van :
Első árnyalat az, midőn a cselekvő bizonyosan (legalább fel
tét szerint) ember vagy emberek, ekkor a magyar az igét activnmba mondja s a többes harmadik személyébe teszi: „Az erdő
ket Kolozsvár körül lassan lassan mind kürtják."
Második árnyalat, midőn a cselekvő egészen határozatlanul
marad ugyan, de még is ki akarjuk fejezni, hogy valaki vagy va
lami csinálja.
Ezt az eszmét a magyar ód v. 8d raggal költi bennünk. „A
farkas Angliából, a mammuth a föld kerekségéről kiiitódott. " Az
iTt6dott szót mind a kettőre egyenlően használjuk, pedig tudjuk,
(de a mondatba ki nem fejezett idegen környületekből, p. o. a/.
elsőt a historia, a másikat a geologia nyomán), hogy a farkasí
emberek, a mammuthoí a természet rengeteg változásai irtottáfc ki.
Harmadik árnyalat az, midőn a cselekvő okról az eszünket
egészen elveszszük, s figyelmünket csupán a tárgy szenvedőleges
változására forditjuk.
6*
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Ilyenkor az ige képzője (most nem emlékezünk másra) az l
betü, s azt oly igék kapják, melyeknek activumait t belü alakitja,
Igy : boní, bomlik ; roni, mmlik • ont, omlik ; hání, hámZifc ; szání,
számlik ; — pusztií, pusztwZ ; feszií, feszül : készií, készít ; rendií,
rendtíZ; és sok mások.
Mind ez előszámlált igéknek az első és második árnyalatnak
megfelelő alakjai is vannak. P. o. bontómat bontrfdifc, bomlik :
pusztitnafc, pusztitódik, puszíw? ; sat. mind egyebet tesznek.
Vajjon imsttitódik vagy pusztitíaíifc-e a hármoniásabb, szebb
kifejezés ?
A negyedik árnyalat már a többiektől egészen különböző ok
ból és környületeknél fogva távozik el. Akkor áll elé, mikor a tár
gyon valami eset végre van hajtoa, s ezt, mint a német, van igét
és részesülőt öszszetéoe érzékiti a magyar. „A könyv kötoe van, a
köntös varua." —
Aztán átmeuve arra, hogy a íaí-os, íeí-es passivumból zavar
és kétértelmüség származik; erre nézve azt mondja : kell-e nagyobb
visz8zá88ág, lehet-e a logika legelemibb törvényeivel ellenkezöbb
dolog, mint a kijelölt (miveltetö) ragot ettől az oly világos hiva
talától megfosztva, egy homlokegyenest álló viszony (külszenvedS)
szolgálatába adni? Vagy a mi még bolondabb: egyszerre mind a
kettőnek a viselését kivánni tőle? Bizony, a kiknek a fejébe e két
különböző szerep öszszefér — annak nem tudnánk semmit demons
trálni. Annak mindent szabad hinni, mint némely embernek min
dent mondani.
. „Vágatom" tegye egyszerre ezt: ich lasse es- schneiden" és
ezt: „ich werde geschnitten" ! ! !
Az erre tehető ellenvetést is eloszlatja 5 pontba.
Végül hogy az élőnyelvben nincs nyoma (az iik-es külszenvedőnek), bátran felhivja tanubizonyságul mind azokat, a kik az iro
dalom hatásaitól legszabadabban maradt, törzs törzsőkös magyar
jainkkal elfogulatlanul társalogtak, nem tapasztalták-e? hogy a köz
nép közt az ód-os és b'd-ös passivumok is ritkán vannak haszná
latba, a tat-os, íeí-esek pedig éppen hallatlanok.
Bizonyítja ezt a Gyarmatin „Magyar nyelvmesteré "-bői idé
zett felfejtéssel.
Igy végzi e kacsintó* elleni táborozását."
A mi pedig különös, erre az iratára hivatkozik a 46. és 47ik lapon, a hol evvel éppen ellenkezőleg ezt irja:
„Annyira igaz ez, hogy méltán támadt kérdés,
hogy vajjon a mostani élő nyelvből kiveszett-é a külszenvedő, vagy eredetileg sem volt benne, s a miveltetőből
származott szenvedő forma merőben irodalmi termék?
Mert hogy a népnyelvnek nem sajátja, azt ama fonna
legbmgóbb pártolója is bevallja. Én az nem vagyok,
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s miért nem, részint más helyütti nyilatkozataimból2"),
részint az itt eléadottakból s adandókból világos. De
annyira, mennyire az iménti állitás terjed, higgadtan
megfontolva a dolgot, még sem megyek. Nem hogy az
irodalom termékének tartanám, de még az élőnyelvbol

kivesztél- sem engedem, meg
Én hát a külszenvedőt az élő és fejlödb' nyelv igaz kamarán kelt szüle
ményének tartom .... s bár ritka alkalom van hasz
nálatára, de meg van biz a\ "
Ennek a megbizonyitására hivatkozik előbbi iratára 20) a
melybe pedig ellenkezőleg azt mutogatja, hogy az ik-es külszenvedö :
„kocsintás, szép nyelvünk rút fokadéka, az élőnyelvbe nincs nyoma."

Egyikbe: „nincs nyoma"; másikba: „megvan biz a," Egy
szer : nincs meg ; másszor : megvan.
Abba példákat hoz fel állitása igazolására, hogy . nincs meg";
ebbe csak állitja, de nem bizonyitja, hogy „ megvan biz a."
Abba hoszszason és okokkal támogatva fejtegeti,, hogy az
„élb' nyelvbe nincs nyoma" ; ebbe röviden és legkisebb okot se hoz
fel arra, hogy „megvan biz a".
Vegyük fel csak ebbeli állitásait több helyt, mind puszta
állításoknak tünnek fel bizonyitás nélkül.
A 46. lapon : „a közéletben kevesebbszer fordul elé, mint az
irodalomban" állitja, .de nem bizonyitja. A 47. lapon: „nem hogy
az irodalom termékének tartanám, de még, az élőnyelvből kivesztét
se engedem meg" álíitja, de nem bizonyitja. Aztán, nem elég, hogy
„nem engedem meg", hanem azt várjuk utána: a mit igy bizonyi
tok bé ; hanem ezt nem olvassuk. Mert a mit okul felhoz ezután,
hogy „ez az idom kontár forditó mive nem lehet; eredeti iró me
gint nem igényelheti magának e származék alkotását" mind e csak
feltevés, de nem bizonyitás. E feltevés után irja. A 47. 48. lapon:
Én hát a külszenvedöt az élő és fejlőáő nyelv igaz kamarán kelt
szüleményének tartom", taríja, de nem bizonyitja. Tovább: „Ere
deti és igazi értelmében ugyan — a kifejtett okokból — " (az egy
feltevésen kivül mást nem láttu'ak) „oly ritka alkalom van hasz
nálatára, hogy csak igen terjedelmes és gondos, figyelmes tapasz
talás akadhat nyomára; de megvan biz a." Éppen ez a föállitás,
a mit meg -kellett volna bizonyitania; de nem találjuk: az okokat
hiába keressük, az egy feltevésen kivül mást nem lelünk. Pedig
maga irja a 17. lapon a jegyzetbe: „Ha valahol, itt áll, hogy
„affirmantis est probare.uM.Ás szinbe öltöznék az ügy, ha már is
okokkal támogatott állitást .tagadnék. De ezeket az okokat haszta
lan keresem. Mindenütt csak azt a puszta tényt lelem sat. u Ez
elvihez hiven fel kellett volna fejtenie az okokat, sőt megczáfolnia
az előbbi irataiba felvett okait arra nézve, hogy „az ifc-es külszen
vedö nincs meg az élő nyelvben" s ennek mindenik érvelési öt
20) L. jelesen: M. Nyelvészet, IV. évfoly. 108. köv. lap.
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pontját ledőuteuie, aztán példákkal mutatni meg, hogy más is meg.győződhessék róla. Miad ezt nem teszi, hanem evvel ellenkezőleg,
bezzeg, megtaláljuk előbbi irataiba, „a kocsintások"-ba, „az oksze
rü vezér "-be, még pedig okokkal és példákkal támogatva, szem
mel láthatólag, hogy „az aí-os, tat-os szenvedőnek (az ik-es külszenvedőnek) az élőnyelvben nincs nyoma, e kocsintás, szép nyel
vünk rút fokadéba, mert e csak a nyelvészek szörnyeteg teremtmé
nye, a forditók rakonczdja, bár ne hozták volna bé elnémetesült
iróink a magyarba is, még pedig csalfa végzettel." Igy czáfolja
meg maga az értekező saját puszta állitását: „de megvan biz a."
Melyik állitás már az igaz? Melyiket kövessük?
Még az is különös, hogy a mikor, 1858-ba, kiadta idézett
iratát, tikkor a bévezetésbe azt irta volt: hogy „akkori, 1846-ki,
gondolatjai olvastára még egy szót se lel ben nök, a melyet vissza
huznia vagy érettebb tapasztalás vagy szigoraabb logica parancsolna."
Tehát a mit 1 846-ba irt, abból 12 év mulva 1858-ba egy szót se
húz viszsza. Hanem ezután 5 évvel 1863-^a, viszszahuzta, nem
mintha elfelejtkezett volna, vagy semmit se tudna arról, hogy az
előtt 5 évvel éppen ellenkezőt irt volt, t. i. az i'fc-es külxzencedb'nek „az élőnyelvbe nincs nyoma", mert éppen idézi a 20) pont
alatt, mint „más helyütti nyilatkozását" arra, ..miért nem legbuzgóbb. pártolója annak, hogy az a küLizenvedö forma a népnyelvnek
nem sajátja", tehát tudna idézi, de hogy ezt tudva teszi, és miért
változtatta meg 5. évvel kérőbb azt ra nyilatkozatát" éppen ellenJcezb're, és ezi tennie: hogy „viszszahvzza szavni, minő érettebb ta
pasztalás, vagy szigoruabb logica parancsolta" ? erről legkisebb em
litést se tesz ; . pedig a következetesség ugy hozta volna magával ;
hogy ha 12 év mulva se talált egy szót is, a mit viszszahiuhatna,
mi lehetett az oka annak, hogy alig 5 év mulva éppen az ellen
kezőt ál'itsa? ugyan csak vágytam tudni, lestem is értekezésibe
mindenütt, vártam: mikor és minő okokkal áll elé, de hiába vár
tam, nem leltem fel sehol. Nem de különös?
De, hogy ez a „megvan biz a" meg volna, maga az értekező
tagadja meg előbbi más irataiba is.
Ugyan is I. Értekezésibe a 343 -ik lapon a jegyzetbe maga
hivatkozik egy előbbi munkájára: „Többet lelhetni német nyelvta
nomban (Okszerü vezér, Kolozsvárt I. II. Rész)."
A czime ez : . „ Okszerü vezér a németuyeív tanulásában. Irta
Brassai Samu, magyar és más t. társaságok levelező tagja,
Kolozsvárt 1855."
Lássuk, miket ir ebbe az i/c-es külszenvedőt illetőleg. 183.
784. 185. lapokon:
„141. §.
Das Hemd wird gewaschen: J az ingei mossdk.
az ing mosódik.
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Der Brunnen wurde geputzt : l a kutaí tisztitották.
a kút tisztitrfcZoW.
Jegy: l, Legvilágosabban kitünik a kihatók 2.
részesülőinek szenvedő vagy inkább szenvedtetö termé
szete, midőn wird igéhez járulnak mellékletül.
Ilyenkor a wird értelme egészen elenyészifc, s az
egész mondat azt jelenti, hogy a nominativus-mellékleten történ/fc az, a mit a 2. részesülő kifejez. Accusativus ily mondatban nem lehet, mivel wird nem kiható ige.
2. Magyar forditása kétképp esik: t. i. vagy a)
accusativusba teszszük a német nominativust, és a 2.
részesülőt változtatjuk többes 3. szem. igévé; vagy b)
nominativusnak hagyjuk a német nominativust, és a
részesülő törzsökét ód vagy M raggal toldván szabály
szerint a nominativus személyébe és számába teszszük.
Az rfd-dal toldott ige-törzsököt szenvedő alaknak hivjuk.
3. Mind a két esetben a wird-et tökéletesen mel
lőzzük a magyarban.
4. Mind a két módra példát adott a szótáracska.
Az elsőbb mód szerint forditva: „das Hemd wird gewaschen" egyértelmü ezzel: „das Hemd waschtman",
és ezzel akkor élünk, mikor tudjuk vagy tudatni akar
juk, hogy a részesülő cselekvője, ember. A második for
ditás akkor szükséges, mikor nem tudjuk vagy nem
akarjuk tudni, hogy a részesülő .cselekvője ember, vagy
éppen tudjuk, hogy nem ember. P. o. ha az ingei folyó
vizbe Áztatom, vagy csorgó alá, vagy gőz-mosóba teszem,
akkor mosrfdifc, de nem mondhatom: hogy mossa'fc.*)
Há^ mégis rmegvan" az az ik-es külszenvedö? ez a szörnye
teg teremtmény, a forditók e rakonczája? Vagy tán e czimeket is
magára veszi az iró, csakhogy az a ráfogott ik-es külszenvedö „meg
legyen" ? E könyvibe ne keressük ezt: az ing mosat-ik, mert e szörny;
hanem jelen értekezésibe: „a ruha készittetik, a szobor felállitíaíoíí,
a levél küldeti/t, a búza a,ra,ttatik, a hús süttetik v. íőzetik, a gyer
mek dicséríeíifc," mind ezek nem szörnyek?
Példákat is ad fel
a „142. §. A csizmák készitődeA: (készülnek).
A viz zavaro^tA. Mi bünte<ödí<«.fc. Ti keresöcZíöfc. Én
erösitó'cfó'm. Te küldödül, (gesandt) Ön hoszulódik. Mi
uyomorg&íódtnitk. A tojások főzrídtek."1
Bezzeg akkor ugyancsak szörnyek lettek volna : A csizmák
. készittetnek. A víz zavaríaíifc. Mi büntetőiünt. Ti keresíeííefc. Én
*) A lat, let, at, ét ragotkal alakitott, ügy nevezett magyar
szenvedő alakot könyvünkbe 'senki se keresse ; mert ez csak
nylvéizek aziirnt/Hfg teremtménye, vagy németül s latinul
jobban mint magyarul tudó /aratták raknnczóji, melylyeí
nyelvünk gyönyörü szabatságának nyakát szegni fenyegetik."
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erősitíeíem. Te küldetel. Ön boszuKaítfc. Mi nyomorgatíaMwnfc. A
tojások főzettek ,— Hát most nem szörnyek?
A 141. §-t megerősiti a II. Részbe a 12tí. lapon:
„De semmi esetben ezen mondat alakitást el ne
hanyagolja, mert a szenvedö forma a németben nagy
szerepet játszik. Bár ne hozták volna bé elnémetesült
iróink a magyarba is, még pedig csalfa végzettel, (lásd
•141. §. *)."
Hát maga az értekező elnémetesült iró-e ? a ki ezt a szörnyet
be akarja hozni a magyarba is, még pedig csalfa végzettel avval
a fatalis ifc-kel; hát mégis „megvan biz a"?
Szép dolog az a következetesség !
A mi szebb : még maga igazitja ki az ik-es külszenvedőt
I. Értekezése 376. lapján ezt irva:
„Most már kifogytunk a nyelvtani értelmezések
ből, forduljunk a metaphysicaihoz." „Valódi vagy saját
öszszetétel az, melyben két vagy több szó egyesitése ál
tal egy harmadik, uj, fogalom áll elő, mely, ha az ösz
szetétel részei külön vétetnek, általak ki nem íojezíeíiA:'' *)
Az értekező itt maga igazitja ki magát, a ki egész §-t ir
arról, hogy „az ifc-es külszenvedö igaz -kamarán kelt, s bárha ritka
alkalom van használatára, de megvan biz a". mégis éppen abba az
értekezésibe németes szókötésuek tartja: „ha részei külön véíeínefc,
a fogalom általak ki nem fejeztetik" s maga igazitja ki magyaro
san igy: a melyei az összetétel részei knlönvéve nem fejeznefc ki.
Hát ez a németes külszenvedö mégiii lehet magyaros? Mégis
„megvan biz a" '?
Igy igazitja ki az ifc-es külszenvedőt egy előbbi munkájába
is, a melyet jelen értekezése 178-ik lapján 5) jegy alatt idéz:
„Némi részleteit ennek az állapotnak (t. i. a mi
irodalmi nyelvünk aphtás kór állapotjának) törekedtem
fejtegetni két czikkemben : „Mégis valami a forditásról"
és „Nyelv és nyelvészet," a „Szépirodalmi Figyelő"
1861. 1862. évi folyamaiban. A vád sulya leginkább
forditóinkat terheli." Ez idézett munkájába a Sz.
*) „Lásd az akademiai bizottságtól beadott tervet a magyar
helyes irás- és szóragasztásról (Pest, 1856). E terv alatt az
én nevem is áll; inert bizottságban a kevesebbség engedni
tartozik, de az „óvás" fennhagytával. Pedig nemcsak ez az
egy dolog, a mit ott magaménak nem valthatok, hanem, a'
többit elhallgatva, csak a magyarságáról szólok az idézett
értelmezésnek, mely körülbelül a következőt akarja mondani:
„Valódi vagy tulajdonképi szerkesztvény az, melyben két
vagy több szó egyesitéséül új fogalom áll elő, melyet az
összetétel részei különöse nem fejeznefc ki. " A gondolat igy
sem jó, de a szókötés nem némtt, mint az eredetiben.*
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Figyelő 3 t-ik számába a 481. s 482-ik lapjain ezt irja:
„Kösaönhet a magyar irodalmi stilus még több
ily méregdrága portékát is nevezői viszony ő kegyelmé
nek. Szabott ugyan is neki egy sujtásos pantalont vagy
harisnyával . toldott szijjas nadrágot — (nevezzük akár igy,
akár ugy, csakhogy a „serpentes avibus geminati" ki
legyen fejezve általa) — a mindjárt megvitatandó kife
jezésben. „Üssük fel"1 — (ez is magyar nadrág lapos
tomporán) — a legelső magyar hirlapot, a mely kezünk
be akad, és legott akadunk benne ilyesre: ,,s ö, ki haragudt volna, ha Elemér által meglepetik, neheztelni
kezdett, midőn" stb. Pedig nem hirlapból, nem is fordi
tott czikkből, hanem eredeti munkából vevém mutat
vány példáját a magyar irodalmi új nyelo ez undoritó
szennyének, a mely iránt viseltető utálatomat nemhogy
lágy tollam, de a „Blicke" tentattartójának epés csipős
leve is alig birná lefesteni. De akár haragszom érte,
akár nem, úgy elfogta, úgy ellepte könyveinket és lap
jainkat, mint a fecskefouill a luczornást, és a mint lá
tók, átment a forditásokból az eredetiekbe is. .Hanem
biz azok előzménye nélkül magyarnak soha eszeágába
se ötlött volna az a ferde facsaros szőj tízés. Magyar
gondolkozásu és nyelvérzékü ember minden bizonynyal
igy ir vala: „S ö, a ki haragudt volna, lia Elemér meg
lepi, neheztelni kezdett" stb. Valamint más helyütt :
„Kassai a szokott órában tanácskozott a fejedelemmel,
"a szokott éles humorral és vádakkal sérteték az aristocratia által1' — a uemzeties forma e lesz vala: „a szóiott vádakkal sértegette az aristocratia" stb. — Vagy
tán azt mondják önök, hogy az activa forma helyreál
litásával, a periodus egyik mondatától a másikra menve,
változnék a nominativus alany,, és ez hiba lenne? Ha
azt mondják, a védeíeru még rosmabbá, még tarthatat
lanabbá teszi ügyöket, mert hiszen a nominativus alany
e fontos szereplésiben áll főkép az idegenszerüség, a nemzetietlenség. Az a nominativusi hatalmaskodás a nyúgateurópai mai nyelvek saját vonása, a melyet a névrago
zás nagyon silány volta (mint a németben) — vagy tökélyes hiánya — (mint a francziában olaszban stb.) —tesz náluk szükségessé, elkerülhetleané ; de a , melyről
a magyar nyelv semmit sem tud, és ha magyar nadrá
got huznak rá, még inkább kilátszik a sakktábla, mint
a „Blicke" szerzője nevezi. Igen de számtalan eset van,
a melyekben még ez a gyarló védelem se ment semmit,
p. o. abban a hirlapban, a melyet e pillanatban kapok
kezemhez, e passus fordul elé: „A főlkelök Herczegovina és Montenegro határain a török csapatok által részint
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szétszórattak, részint egészen megverettek. fc Az ilyenek
olvasása a nemcsak elvileg hanem nyelvileg is magyar
érzelmü embert gutta ütéssel fenyegeti. Hát nem lehe
tett volna épen aunyi erővel igy irni : t A. fölkelőket Herczegovina és Montenegro határain a török csapatok ré
szint szétszórlák" — (akarja mondani: kergették vagy
szalasztották) -„részint megverték ? " A tisztaság és
értelmesség is nyert volna vele ; mert mihelyt látja az
olvasó a „felkelőfceí" mindjárt veszi észre, hogy velük
vagy rajtuk kellett, hogy történjék valami, nem pedig
ok imiveitek valamit; holott az idézett formában egy
ideig bizonytalanságban marad, és csak mikor az „<££tal"-\g érkezik, veszi észre, hogy biz azok nem miveltek semmit, hanem üket futamtották meg. A német és
többi nyúgati európai kénytelen a feljobb érintett okból,
igen ritka kivétellel, npminativuson kezdeni mondatait,
és e mind azoknak a nyelveknek kitünő, domboruan ki
ülő vonása. Ők hát kénytelenek megtürni a jeleltem
bizonytalanságot is, a melyen azonban sokat igazit az
a körülmény, hogy -a nomiuativus alany után nyomba
következő ige nem hagyja fuggőben maradni az értel
met. Ügy de a magyar nem ismeri azt a szabályt, hogy
mondatát mindig nevező esetbeli szón kezdje, se nem
türi azt a megszoritást, hogy utána mindjárt az igét
következtesse. Tehát utoljára is csak — „Schach brett."
Lám, maga az értekező kereszteli azt az ifc-es külszenvedöt
a magyar irodalmi új nyelv undoritó szennyének, a mely iránti
utálatát nem is birná lefesteni, ferde facsaros szófüzésnek mondja,
és még maga igaziíja ki sajátos magyarsággal ezt: Pha Elemér
által meglepek" igy : ha Elemer meglepi ; ezt : „Kassai a szokott
vádakkal sérteték az aristocratia által" igy: Kassaií a szokott vá
dakkal sértegeííe az aristocraíta ; ezt : . A felkelők a török csapatok
által részint szétszoraííafc. részint egészen megveceííefcJ igy: a föl-.
kelőket a török csapatok részint szétszoriáfc, részint megverik. Mind
ezt okkal támogatva és fejtegetve a magyar nyelv sajátsága szerint.
Igy igazitja ki maga magát a/, értekező még 1861. 1862-be
is, a ki mind ennek az ellenére és saját maga ellen mindjárt 1863ba mégis állitja, hogy „de megvan biz az" az Í&-PS külszeuvedő.
Nem tudhatni. ,.minő logica birhatta ráj!
Olvasunk még hasonlót a ..Nyelv és nyelvészet" -ről irt czikkébe is a Sz. Figyelő 1862. II. félév 9. "számába a 131. lapon:
,.A nyelvész uraknak kettős kötelességük volna.
Egyik nemleges, hogy t. i. ők maguk ne inditsanak ilyes
(betegtíx) divatot. A másik tevőleges, hogy a már beka
pott ellen a tudomány és tekintély egész hatalmával
, küzdjenek."
'
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Maga szabta e kettős kötelesség cl Imi az értekező m a^a- indit
is ily beteges divatot az ik-es külszenvedővel, és nemcsak nem küzd
ellene, sőt a tudomány és tekintely egész hatalmával támogatja jelen
ifc-es értekezésibe most, holott azelőtt éppen irtó háborut ' inditott
volt ellene. — Tovább a 132. lapon:
„Fel (hozom bizonyságul) azt, hogy bár évszázak
folytában oltották a nyelvbe az ilyeneket, mint: „midőn
Hefodes megholt volna," a passivumokat, a ps«ndo-imperfectumoí, tegyük hozzá, irodalmi aristocratáink fejcsóválása daczára, a ia és ban közti különbséget; a
miszerint-et, a mikép-et, az mon-t, hogy, mondom, mind
ezektől az élő köznyelv mind e mai napig megörizte
tisztaságát. u
Éppen itt vallja meg, hogy „az él& köznyelv mind ezektől
és igy a passioumoktól iaz ik-es külszenvedőktől) is megőrizte tisz
taságát", de, hát, „megvan mégis?" — Igy a 10. számába a 147.
lapon :
„Nálunk a gavallér a salonbau a csikós kifejezé
seivel beszél, és Tiborcz a Petur-bán nyelvén adja elé
osztálya sérelmeit. Egy politikai vezérczikk a Pesti Nap
lóban, s egy Dzierdzon méhészeti módszere mellett buzgólkodó tirada a Falusi Gazdában azon egy nyelven irvák A. szerelmes a legszabatosabb jegyzőkönyvi stilus
ban „tattatik" -ozza el gyötrelmeit kedvese lábainál,"
még csúfolódva hozza fel maga ellen a tatik-os külszenvedőt, hát mégis „megvan biz a"?

Igy hát nem tudhatván: „minő érettebb tapasztalás, vagy
szigoruabb logica parancsolta" az értekezőnek azt, hogy előbbi erős
meggyőződésit megváltoztassa, és már két ellenkező állitása közül
melyik az igaz ? „nincs meg-é az ik-es külszen vedő az élő nyelvbe,
vagy: de megvan biz a," magam voltam kénytelen utána járni,
hogy meggyőződjem és mást is meggyőzhessek arról: r megvan-e
vagy nincs meg" ?
E czélból öszszevetettem egymással mind ez iratait, figyelem
re vettem okoskodásait, irataiba talált elveit, axiomáit, megvizs
gáltam irályát (stylusát) különösen arra nézve : használja-e az ikes külszenvedőt és hogyan? Felrettem alapul az élő nyelvet, ku
tattam ennek a sajátságát különösen az iA>es külszenvedőre nézve,
öszszevetettem azt az irói nyelvvel, egyezik-e, vagy mibe tér el
egymástól? melyik a helyes? Végre, hogy megtudhassam: mi az
az iA? a melyet a miveltető ige után közvetlen ragasztanak, ugy
nevezett paradigmát, ige-mintát készitettem, hogy az ige formáit, ido
mait láthassam, egybevethessem ; mibe egyeznek, mibe különböznek ?
Lássuk tehát először is az ige idomot, mit tanulhatunk belőle ?
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„ -ette
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9
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„
M

-ők
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-ének

„
,
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,
„

-tem
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-te
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B
„

-zék
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9 -se
„ -sétek
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-essed
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„

-essük
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„
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n ~ne
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9
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-nék
B
-nénk
„
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„
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épit-ném
9-néd
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"-nők
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,-nék
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9
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„
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„
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épfil-ni

épitkez-ni

épit-ni

épül-ő
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épit-ő
„-ve

épitetni

Részesülők
9 "yén
_ -endő

"N.

-vén
-utt
-endő

9 "Te11

„-ett
, -endő

épittet-ő
T. -Te
9 -vén
• , -ett
,: -endó

idom

épii

Mit is akarna tenni
magyarul?

a ráfogott ifc-es
kKlszenvedő

hatátzatlan
mivel íPi'V
épittet

határzatlan
mivelő

é'í

idő
-épit-ek
9 ~m
épit.
f -ünk
, -tek
„ -nek

épit-ttt-ek

'
&

épit-tet
,
-ünk
,
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-nek

épit-ieí-em (nincs)
„
-el
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-a
-tek
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engem épitnek
téged épitnek
őt épiti*,
minket épitnek
titeket épitnek
őket épiti*

múlt idő
-ék
-él
-e
-énk
-étek
-ének

engem épitének
téged épitének
öt épiték
-ék
-énk 1 « ,.,, minket építenek
épitének
-étek > § 2 • titeket építének
-ének /'a S őket épiték

-ék
-él
-e
-énk
-étek
ének
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-fi
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-tek
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-essen
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-eraem
téged épitsenek
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-essetek >.£i 2 titeket épitsenek
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„
„
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„
„
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-ettek

\K
}|
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f -ne
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9
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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(mint a mult idő, utána téve: volna) (nincs meg)
épittet-ni

épittot-ni
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téged }
őt
{

épitni

(állapot jegyzők)
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» -Te
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„
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,
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»
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Mit tanulunk az ige-idomból?
Az ik-QS külszenvedö összeüt a miveltetövel.
1. Látjuk, hogy a szenvedő értelmü közép ige: épül és az
iTe-es szenvedő ige : épitkez-ik (akár : épit-öd-ik) majd mindenütt
egyenlőleg ragozrfdnak, csak a jelen idő egyes 2. személyébe tér el
t. i. sz és el- az alig mult idő egyes 3. személyébe: e és ék; a
parancsoló és nógató egyes 3. személyébe: en és ék ; végre a fel
tételes jelen egyes 3 személyébe : ne és tiék. A. többibe mindenütt
egyenlő. Mindenik nominativussal jár : épül valami, az, ez, valaki ;
épitkezik valaki; (épitödik valami). Mindenik törzsök ige az egyes
3-ik személyébe: valamint az ül képzővel ugy az ik raggal.
2. Látjuk, hogy valamint a határozott (tárgyragos) mivelő
és miveltető : épit-i, épittet-i, ugy a határzatlan mivelő és miveltető: épit, épittet, mindenütt tökéletesen egyenlőleg ragozódnak,
csak a miveltető tet jár közbe változatlanul. Mindenik accuxatioussal
jár: határozott épit-i, épittet-i ezí, az í, a házái, (a többes 3. szelyébe : épit-ik, épittet-ik ezt, azt, a házat) ; határzatlan épit, épittet
valamií p. házai. Mindenik törzsök ige az egyes 3. személyébe va
lamint ép-ii, épit-íeí, ugy épit-i, épittet-i; ennek a többes 3. sze
mélye épit-ifc, épittet-ifc a házai; ebbe tehát az ik nem törzsök
ige, nem az egyes 3-ik személye, hanem a többesé.
3. Látjuk, hogy ez a mivelíetö: épitíeí, épitteíi, nem ik-es
ige, nem szenvedö ige, e törzsök, mert az egyes 3- dili személye,
nem is jár ik raggal, p. határzatlanul épitíeí valamit, házat; határzottan (v. tárgyragosan) épitíeí-i (épittetik) azt ezt, a házat.
Már hogyan lehessen ezt a nem ik-es igét mégis ik-es külszenvedőnek mondani? ez igazán csak ráíogás.
4. Látjuk, hogy a ráfogott ifc-es külszenvedö épittet-ik rá van
huzva a szenvedő épitkezik (vagy épitödik) kaptájára ennek min
den idéjébe. De azt is látjuk,, hogy e kaptára huzás mellett' is,
aéhol a határzott, legtöbb helyt pedig, a határzatlan miveltetövel
tökéletesen összevág. E szerint: „épittetik" egyszer külszenvedö,
másszor miveltető, egyszer nominativussal jár, másszor accusativussal, és igy ugyan az az egy ige két ellenkező természetü szerepet
játszik. Ennélfogva zavart okoz, félreértést szül, még értelmetlen
ség is jő ki belőle. Például mindjárt a jelen idő l személyébe:
épiíeni, épitíeíem, a házaí, ezt érti a magyar, de hogy a külszen
vedö: én épittetem mit tesz? azt nem. tudja, .és ha kérdené, hogy
a mondó mit akar vele kitenni, aligha felelhetne másképpen, mint,
hogy magyarul annyit akarna tenni : engem .épitnek, vagy én épitve
vagyok. Ügy hiszem, ez elég értelmetlen.
Igy lehet elévenni ez ige-idom mindenik idejét, és mindenik
személyét egyenként, és csak zavar, félreértés, még értelmetlenség
is áll elé.
" Vegyük fel különösen az értekező i&-~es külszenvedö ifc-jét..•}." Látjuk az ige-idomból, hogy épit-iifc,' . épit-íeí-ifc a házai, ebbe
az ik mivelő is mivelteíö-szeínélyrag a többes 3-ik személyébe,, ai;

cusativussal jár, és nem törzsök ige; lehat nem szenvedö ik rag
az egyes 3-ik személyébe, mint a látsz//:, tetsz/A valódi szenvedő
igékbe, a melyek törzsök igék, és uominativussal járnak: látszífc,
tetszik valami, az, ez. Már minő analogiával, inductioval, és kö
vetkezetességgel állithatnók, hogy ugyan eb'bo, az egy igében: ópittet-ik, az ik rag egyszer mivelíeíö a tobbes 3. személyébe, másszor
Itülszenvedö ik rag az egyes 3. személyébe; egyszer azt mondjam,
hogy épit-iA-, épit-ieí-i& a háza/, a házaéi mivelő és mivelíeíi'
ik rag, accusativussal jár, és nem tör/sok ige, másszor azt, hogy
épit-iA:, épit-íeí-iA- a ház, a házaA-, knlszenvedö ik rag, nominativussal jár, s törzsök ige: és igy ugyan az az egy ik az épit-íeí-iA:
igébe két ellenkező természetü szerepet játszodjék, imveltetöt is,
külszenvedőt is? Nem zavar- é ez '? Nem vezet-é félreértésre V Hiszen
épitik, épittetik a házat, v. a ház éppen csak olyan ^kocsintás"
ráfogott kétértelmü, miveltetö is, külszeuvedő is, min', a miveltetö
többi esete, p. házakaí v. házafc épitnefc, épittetnek, épitnénefc, épitíetoének sat. a mikről azt irja az értekező, hogy azért „nincsenek
meg", mert egygyek, tehát „csak a miveltetőbe helyesek.-"
Maga az értekező is látván, hogy mint az ige-idom mutatja,
a tőle felállitott ik-es külszenvedo összeüt a mivel'eíö igével, hogy
az ebbeli zavart, félre értést kikerültesse, szorul tságába , nincs
meg"-es szabályt állitott fel a 49. lapon ezt irva :
„Ennélfogva, mint, hogy a tat stb. változatlanul
miveltetö képző, és szenvedővé a vele képzett igét csak
az ik teszi : világos következés, hogy értelmesnek lenni
akaró nyelven csak akkor szabad használnunk a külszenvedő formát, midőn az ik és neki megfelelő többi személyragofc világosan megkülönbözíeí-ifc (hiszen ez is
tatik tetik, hát e miért nem külszenvedő forma?) ami
veltető formáktól. Ez a különbség a többes számban se
hol sincs meg, nincs a teljes v. bevégzett multban is,
és nincs a jelennek, az imént multnak egyes l . szemé
lyében a határozott (újabb névvel tárgyragos} formában."
Ily nem-leges, „nincs meg"-es szabálylyal akarná kikerültetni a félreértést. Ezt a (tiszta) szabályt pedig bajosan lehet emlé
kezetbe tartani, ezekból az ige-idomba megjegyeztem, szemmel lát
hatóvá tettem, és az olvasó megláthatja, mi maradna meg ebből
a ráfogott, azonban idétlenül megcsonkitott ik-es fc«Zszenvedő igé
ből. E megcsonkitás is csak arról,, győzött meg, hogy ez az ik-es
külszenvedö csak erőltetve van, de nincs meg a nyelvbe, mert ha
igazán meg volna az élő nyelvbe, nem türné a megcsonkitást ;
a mint a többi ige-idomok a mintába teljesek, nem csonkák, ugy
ennek is épnek, teljesnek kellene lenni, és nem lenne szükség csak
azért megcsonkitani, hogy a miveltetőtől meg lehessen különböztetni.
De még a miket meghagyott, azokból is elesik egy nehány, a
melyek egyenlők a miveltetővel, a mint a végragok dőlt betüi mu
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tatják, ennélfogva zavart okoznak, félreértést szülnek, Igy mind
járt az ik végrag, ez a botlás köve, tökéletesen egyenlő ; ott áll az
épit-tet'ik egyszer az egyes 3-ik személyébe, másszor a többes 3-ik
személyébe ; egyszer kühzenvedö : épittet-ik a ház, a házafc, másszor
miveltető: épittet-ik a házaí, a házasaí. Már pedig, hogy ez az
egy ige: „épiUeíifc" külszenvtdö is legyen, miveltetö is, törzsök ige
is legyen, nem törzsök ige is, két ellenkező szerepet játszodjék,
„két urnak szolgáljon, a képtelenség", mint ezt az értekező ma
ga irja az 50-ik lapon:
„Cajus megépittetvén a házát, és Oájus háza meg
épittetvén" mind a kettő jó nem lehet: mert az egyik
ben miveltetb' -kiható, a másikban szenvedö értelemben
kellene venni azonegy épittetvén szót. a mi képtelenség.
Csak egyikben lehet hát helyes, és azt vélem okszerüen
csak abban, a melyikre a tet képző jogosit."
És igy a mivelíetóT>e. Tökéletesen illik az épitíeí-ifc-re. A mint
a vén nem változtatja meg a mivelíeíö ige természetét, ugy az ik
se p. „ Cajus. házái, házaií megépitíeí-ifc, Cajus haza, házai meg
épittet-ik.'1 A mint az épül, épitkezik, épitödik bárminő ragjai p.
épül-aek, épitkez-nek, épitkezve'n, épitkezés; épitöd-nefc, épitődve'w.
épitőde's nem változtatják meg a szenvzdö ige természetét (mivelővé vagy miveltetővé nem teszik) ; a mint az épií ige bárminő rag
jai se változtatják el a mivelb' ige természetét, p. épit-í, épitifc a
házat, épit-nefc, épit-vén, épit-ás sat. éppeu ugy nem változtatják
az épit-íeí bárminő ragjai a mivelíeíö ige természetét, (szenvedővé
nem teszik) p. épit-íeí-i, épit-tet-ik a házaí, épit-íeí-nefe, épit-tet-vén,
épit-tet-és sat. Tehát épit-t& és épit-tet-ik a házaí, ebbe a mivelő
és miveltető ige ragja az ik éppen ugy nem változtatja meg az
ige természetét, mint a vén az épit-íeí-ue'n-be. A milyen kocsintás :
épit-t, épit-ifc a ház, a házak, olyan a milyent a minap hallottam
egy német embertől : „épitíeííem csak egy kis ház, nem nagy, mert
a pén/,í elfogyott." — Á meghagyottakból tehát elesik az íí, épittetik, minthogy egyenlő a miveltetővel; de elesik még él, épit-íeíél ; essem, épit-íe»«em ; nem, nél, nék, épií-tet-ném-,nél-,nék, mint
hogy mindenik talál a miveltetővel, és igy zavart okoz, fólre-értést
szül. Mi marad meg hát a megcsonkitott külszenvedöből, a mi nem
egyezik a miveltetővel? 1) a jelen .idő 2-ik személye: épittetoZ,
2) az alig mult idő 3-ik személye: épit-teW&. 3) a parancsoló
2-ik és 3-ik személye : épittessél, épit-íesse/b. Tehát öszszesen : négy
személy, a mi a miveltetővel nem talál; a mint ezt a ráfogott üt
és ktilszenvedö eléggé czifra ige-idomából lehet látni. Ez aztán szé
pen megcsonkitott egy ige-idom! Ilyen igének aztán igazán nincs
párja!

Csak ez a megkopasztott, páratlan egy ige-idom is meggyőzheti
az olvasót arról, hogy ez a ráfogott tife-es külszenvedtí nincs meg az
élő nyelvbe, mert ebből csak zavar és kétértelműség származik.
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A mi több, meg volt erről győ*ödve maga az értekező is, a
mint a 20 jegyzet alatt idézett munkájából olvasható a 114-k
lapon :
„Mondjuk már, kell-é, nagyobb viszszásság, lehet-é
a logica legelemibb törvényeivel ellenkezöbb dolog, mint
a kijelelt (mivelíeíö) ragot ezen oly világos hivatalától
megfosztva egy homlok" egyenest álló viszony (külszenvedo)
szolgálatába adni? Vagy a mi még bolondabb: egyszer
re mindkettőnek viselését kivánni tőle? Bizony, akinek
a fejébe e két különböző szerep öszszefér — annak nem
tudnánk semmit demonstrálni. Annak mindent szabad
hinni, mint némely embernek mindent mondani.
„Vágatom": tegye egyszerre ezt: „ich lasse es
schneiden" és ezt: „ich werde geschnitten". ! ! !
Ezt az értekező maga irja maga ellen.
E szerint „épit-tet-ik a házaí, a házakaí, és épit-tet-ik a ház
„a házak" se fér öszsze, hogy egyszerre két különböző szerepet
játszodjék. Hát már melyik állitás igaz ? (nem mondom : bolondabb)
az-é ? hogy az ik-es külszenvedö „nincs meg az élő nyelvben" vagy :
„de meg van biz a" ! itélje meg az olvasó.
Hogy megitélhessük, erre nézve tájékozásul szolgálhat az is,
a mit mond az értekező maga jelen értekezésibe a 46-ik lapon :
„Oly igen kevés alkalom mutatkozván e szerint
a külszenvedb' szabályos használatára, nem csuda, hogy
a közéletben sokkal kevesebbszer fordúl elé, mint az
irodalomban, s még ennek is ugy szólva csak az okos&o<i<í-részében. - - mindig a forditásokkal el nem ferdi
tett irodalmi nyelvet értve."
Tehát csak az okoskodó részbe. Az iró jelen értekezése is a
magyar mondatról igazán csak okoskodó, felvehetjük mintának.

Lássuk tehát azt is :
Használja-e maga az iró jelen okoskodó értekezésibe a csu
pasz ik-es külszenvedb't •, s ha nem, hogyan kerüli, és miket hasz
nál helyette?
4. lap.
„E jellemzésből világosan következő, hogy satb/'
Valódi ik-es szenvedő ige; nem irja külszenvedövel : követ\eztetik.
5. lap.
„És mégis e czimek nem fojthat/a'A: el azí a kérdést. "
Mivelövel irja, nem külszenvedövel igy : e czimek által nem
fojíaíhaíiÍ! el az a kérdés.
6. kp.
„Ebben az esetben napunk rendszere egészen egy
egyénné oluad össze."
6y«rgyai F. Magyarosan .
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Olvad e közép igét használja szenvedőnek, nem irja külszenvedövel : olva,sztatik össze.
8. lap.
„Tudjuk, hogy gyárak léteznek, melyekben az óra
alkotó részeli készitfc. "
Mivelövel irja ; készülfc, nem külszenvedövel : az óra részei
készitetnek.
10. lap. a a „nyelv józan philosophiájában nem valami talpra esett
jegyzetbe: eszme, a mellett sértő is, mert a nyelvalkotó nemzet
eszei valamivel alább való fokon valónak képzelíeíi."
Képzelíeíi valódi mivelíeíö, nem csinál belőle külszenvedőt
igy : az eszme által a nemzet esze alábbvalónak képzelíeíifc.
13. lap.
„olvastam vastag könyvet, mely annak a bizonyitására
van irva, hogy stb."
Van irva szenvedő formába, de nem irja külszenvedöbe : a
mely iraíoíí.
14. lap.
„a megszokás véleményeinkeí és hibáinkaí megszereííeíi."
Valódi mivelíeíö; nem csinál belőle külszenvedőt igy: a meg
szokás által véleményünk és hibánk megszereííeíifc vagy hibáink
14. lap.

„azt (az erényt) előitéletnek nevezifc azok a nem ud
varias philosophusok."
Mivelövel él : nevezifc ; nem él helyette külszenvedövei : az
(az erény) előitéletnek neveztetik a philosophusok által.
1G. lap.
„úgy hogy e tekintetben bátran kimondható, hogy stb."
Nem irja : bátran kimondaíhaiifc, hogy —
Ib. lap. a „mert Eévainál is öszsze van kapcsoba az emlitett
jegyzetbe: két mód."
van kapcsolva is szenvedő forma ; nem irja : Révainál is öszsze
kapcsolíaíifc.
21. lap. a
„A ki mási ilyes nevezettel kényezíeí."
jegyzetbe :

Kényezíeí valódi mivelíeíő ; nem csinál belőle külszevedöt igy :
a ki más által kényeztetik.
21. lap. a
„s ebbe mindig vegyül egy kis adag a megvetésből."
jegyzetbe:

Vegyw'Z közép ige szenvedőleg, nem irja MZszenvedőleg : vegyiíeíifc.
21. lap. H „egykor csak felébred önérzete."
jegyzetbe:

Ébred közép ige mint szenvedő ; nem irja :
önérzete.
21. lap. a
9Igea de mond^'ctfc:"
jegyzetbe:

Nem irja : igen de mondaíifc.
21. lap. a
„Nem, mert tudva van."
jegyzetbe:

Nem irja : mert tudatik.

fel§breszí«ií&
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23. lap.
„hogy a két értelem egyesitve van bennök."
Nem irja : egyesitíeíifc bennök.
26. lap.
fimely (forma) a mediumra is reá ruházódoíí."
Igazi ódik szenvedő: ruház-ódifc, ruházódoíi. Nem használja
a külszenvedö ruházíaíta-ból, reá ruháziaíoíí.
26. lap. a
„No már én azt gondolom, hogy ha a mondat
jegyzetbe: nyelvtani bonczolásáí veszszwfe és vétetjük czélba."
Lám, milyen szépen használja a mivelőt és núvelíeíöí egy
más mellett azonegy raggal! Nem csinál belőle Mlszenvedőt : ha
a mondat bonczolása veszífc és vétetik czélba; minthogy vesztfc és
vétetik csak mivelö és miveltetö többes 3-ik személye, nem lehet
egyszersmind külszenvedö is az egyes 3-ik személye is, a „képtelenség." A milyen kocsintás ez: ha vesz-ífc a mondat bonczolása
éppen olyan ez is : ha vétetik a mondat bonczolása. A mint nem
mondja senki: épitifc a ház, a házak, ugy ezt se: épitíeíifc a ház;
a házak; hanem mind a kettőt csak igy: épit-ifc és épittet-ik a
házai, a házakaí.
28. lap.
„Ad ugyan csak tisztán kihatónak lÁtszik."
IÁtszik Valódi ta-es szenvedő ; nem irja külszenvedövel ; látíaíifc.
32. lap.
„A testi világ oly számos esetekben tükrözödifc
vissza az erkölcsiben."
Tükröz-ödifc valódi szenvedő.
Nem irja külszenvedövel : tükrözíeíifc vissza.
32. lap. a
„Az a miveltség
csábitó hatalommal van
jeg.Y7.etbe:

felruházüa. "

Szenvedöleg van irva. Nem irja külszenvedöleg : hatalommal
raházíaíifc fel.
44. lap.
„Ha elemzésemeí közhelynek nyilvánitjáfc. "
Nem irja knlszenvedöleg : ha elemzésem közhelynek nyilvámttatik.
64. lap.
„S mivel a mi jelenben cselekvődd vagy törtémé."
Cselekvődd valódi ődifc-es szenvedő: Nem irja cselekedíeítfc.
Történifc pedig az igazi ifc-es szenvedő.
70. lap.
„A mely cselekvéuy hát csak kezd lenni (kezdődik a jelenben.'')
Kezdödife valódi ó'dife-es szenvedő. Nem irja: kezdeíifc a jelenben.
75. lap.
„A jegyzetbeli franczia példa érzékelőeít ezí a
kétségtelen állitási."
Érzékelíeíi valódi mivelíeíő. Nem csinál belőle külszenvedőt
igy: a példa által érzékelíeízfc ez a kétségtelen állitás; mert érzékelíeítfc a miveltető' többes 3-ik személye, a mi nem lehet egyszers
mind az egyes 3-ik személye is.
76. 77. lap. „(ezek) mindnyájan úgy képzelíeíifc a menés cselekvényéí."
Képzelíeíifc valódi mivelíeíönek használja, a mint kell; nem
veszi egyszersmind kitlszenvedb'nek is igy: (ezek által) úgy képzel
7*
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tetik a menés cselekvénye; nem zavarja össze a miveltetőt a külszenvedővel; tisztán a mivelíeíöbe érti. E pedig éppen az az ik, a
mire ráfogja, hogy ez az ik-es külszenvedő. Itt maga czáfolja meg
állitását.
77. lap.
„a menés teljesedésbe ment, bevégzödöíí, végrehajtódod."
BevégzöátA:, végrehajtódifc valódi ödik ódik-os szenvedő igék;
nem irja: bevégezíeíeíí, végrehaj tatott, mert ez a mivelíeíö forma;
ez okból nem lehet külszenvedö is.
77. lap.
„a cselekvény kifejezésére nem használ;'á£ ... De igen
is használ/áfc . . . Használ/rffc továbbá."
Nem irja: használíaid.
78. lap. a
„Mert abban az átalánosságban, a miben mondva
jegyzetbe: van, valótalan."
Nem irja: a miben mondaíifc.
79. lap. a
„A szerencsétlen vétséget tetezi az, hogy már átjegyzetbe:
\itték iskolai könyvekbe is a bal felfogási."
Érthetni ezt a szerencsétlen külszenvedöről is. — Nem irja : a
vétség tetéztetik az által, hogy a bal felfogás Átvitetett a könyvekbe is.
80. lap.
„s még nincs is elég szabatosan fejezoe ki."
Nem irja: nem elég szabatosan fejeztetik ki.
80. lap.
„olyakkal határozni, tiltja van . . . mind a kettő jól van
monducz. "
Nem irja: tiltatik, jól mondatik.
80. 1. a jegy-A szövegben ki lesz magyarázna a látszatos ellenzet végin: mondás."
Nem irja: kimagyarázíaíiVi:, vagy ki fog magyarázíaíni.
81. lap.
„hanem vizsgÁlják meg a közbeszédet."
Nem irja: vizsgálíass^ meg a közbeszéd.
83. lap. a
„Ez az eset azonban a két használat közti küjegyzetbe:
lönbséget nem enyészíeíz el."
Nem irja: ez eset által a különbség nem enyészíeíifc el.
94. lap.
„Némelyek az accentust a szó lényeges attributu
mának tart/óA: sőt azt Állitják."
Tartják, Állitják, éppen mint beszéKfc, mondják; de nem:
„tariaiifc, álliíaíifc", valamint nem: „beszéKeíifc, mondaíijfc."
100. lap.
„Okát kérdé a király idő-voníatásának" 17) „Voníaíásának" nem szenvedő, hanem mivelíeíö ige szárma
zéka. A dolgot huzzuk, halaszijuk; az időt vontatjuk."
Milyen szépen megkülönbözíeíi a mivelíeíöí a külszenvedb'től,
nem zavarja öszsze ; von mivelő, von-íai mivelíeíö, ennek szárma
zéka: von-íai-ás. Nem irja: a dolog huzatik,' halaszíaíifc, az idő
vontatik; hanem \ontatjuk. Evvel is megismeri, hogy a mivelíetö
nem változtatja meg természetét a ragozással, és igy csupasz ik
raggal se válhatik belőle külszenvedö.
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113. lap. a 81) „mint a mi önkint értödífc."
jegyzetbe:
Ért-ödifc, a mivelő és miveltető t után járó ódik ödik valódi
szenvedő; ért-ödik, értet-b'dik; nem irja: értetik, mert ért-ik mivelő, értet-ik mivelíeíö, a mi nem lehet egyszersmind külszenved'6 is.
115. 1. a 15) „3) hol és mikor „szokott" a latin imperfectum a régi
jegyzés végin:magyar forditásokban önhangzós multtal tolmácsoWdní?"
Tolmácsol-rfd?u, tolmácsol-<táta valódi ódik-os szenvedő, nem
irja külszenvedőleg tolmácsol-íaíTu', a mi nem is az, hanem miveltető; mert a ni éppen ugy nem változíató meg a mivelíeíő ter
mészetét, mint az ik.
182. lap. a
„Igen, de látni-való, hogy a franczia elemzés nyojegyzetbe: mán: (ez) Eppen oly kevéssé látíaí/a bé a mondat szer
vezetét, mint a franczia."
Nem irja : (ez által) éppen oly kevéssé látíaíifc bé a mondat
szervezete. A mivelíeíöí: látíaí/a, valódi értelmébe használja.
183. lap.
„mert azokról a nyelvekről, melyekben az átalános ige
határzó eszméje világosabban elét&nik."
Életün-ik ez a valódi ik-es szenvedő; ezt nem lehet félre érérteni. Elétün-íeí-ik pedig mivelíeíö, nem: külszenmdö.
Ugyan ott: „de tekintetbe se jött a nyelvtanok szerkesztésében."
Nem irja: tekintetbe se vétetett. A ;öíí-hez hasonló cserék
kel szokott élni a magyarosan beszélő.
193. lap.
„Az az ok, melyet a logikai itéletre nézve adánk,
itt megszürnfc, mert az alany és mondomány viszonyá
ban fenekKfc."
Megszün-tfc, fenekl-ifc valódi ib-es szenvedő, nem lehet félre
értem. Nem irja : megszüníeiig fenekeiíek, mert ezek mivelíeíők,
nem : külszenvedök.

194. lap.
„és hogy ez az ujság felfokozrfdhat a meglepőig."
FokozódhaíiA: valódi ódik-os szenvedő fokoz-jídik ; nem irja:
„fokozatíaíhaíifc. "
195. lap.
„Elméletet állitni fel: egy dolog, alkalmazni: más
dolog. A pallóról . . . nem mindig gondosfcodwaA, s mi
dőn megépiííA."
Gondos-kodik, gondoskodnak valódi kodik-os szenvedő, nem
érti félre senki; e miveltetőt se: megépit-ifc. Nem irja: „gondoskodtatik, megépitíeíifc."
211.1. a jegy„Nem lehetne-é .... felvenni ezt a szót: „mivel?"
zet végin: Most a mit csinál?-lal kell beérnünk; de erre furc&án
hangzzi ilyes felelet : fekszik, alszik, vagy éppen : veretik".
Hangz-ifc, fekszifc, alszik igen is valódi ifc-es szenvedő minde
nik az egyes 3-ik személyébe ; de \er-et-ik aem az, mert ez a többes
3-ik személye a mivelíeíönek igy : verifc, veretik a gyermeket, nem
pedig: verik, veretik a gyermek. Mert, hogy vereíd mivelíeíö is
legyen, külszenvedö is, „képtelenség."
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223. lap.

„Ez az elv felment minden kétkedés és kivételek
alól, mint a melyek a szabályba olvadnak általa."
Miért nem irja : olvaszíaína/c ? Mert a helyes szenvedő közép
ige: oload, nem pedig külszenvedb' : „olva,sztatik."
225. lap. a
„Mert a nyelv analogiáihoz szokott elme azon
jegyzetbe: felakadván, a képzeZödés mü*ödése megháboritódifc vele."
Nem irja: megháboritíaíifc vele. Nem, mert a mivelő és miveltető t után nem jár csupasz ik szenvedő, (mert a csupasz ik
utánna csak mivelíeíö) hanem éppen azért, hogy ettől megkülőnhöztet-ödjék, járni a közbe vető ód öd-del ódik ödik valódi szen
vedő, Igy lesz a megháboríí mivelő igékből az ódik-íal meghábont-ódik valódi szenvedő; a mi eléggé kifejezi a mivelőt is. Ez az
analogia, „a melyen nem akad fel a magyar nyelv analogiáihoz
szokott elme, s a képzeZödés mü&ödése nem háboriíódi'fc meg vele."
235. lap. a
„Hát ha más észrevételeimre is vetödik egy kis
jegyzetbe: sugár."
Mily szemmel láthatólag bébizonyitja evvel is : vet-ödik, hogy
a mivelő és mivelíetö t után nem kép3Ó'dik csupasz ik-kel szenve
dő (mert akkor csak mivelíeíö: vet, vetíeí; \etik, vettetik a sugárt;) hanem ódik ödifckel, vet-b'dik a sugár; nem is irja: „vettetik" a sugár.
249. lap. a „örömmel látom, hogy sok jeles észrevétele van, s ezéfc
jegyzetbe: az ő munkáját előnyösen megkülönbözíeíifc a több má
sok adathalmazától."
Lám, mily helyesen használja itt ebbe: ezek megkülönböztetik munkájáí, a valódi mivelíeíó'£ a maga szüzességibe, s nem
erőszakolja reá azt az idétlen külszenveddt ; pedig tehette volna
igy: ezek által az ő munktya előnyösen megkülönbözíetfc a több
mások adathalmazától. De nem használta igy, mert hihetőleg nyelv
érzéke sugta meg, vagy tán rajta kapta magát, hogy igy nem jó ;
mert hogy ez ige: „megkülöibözíeíifc" miveKeíö is legyen, egyersmind kulszenvedö is, ugyan ez az egy ik a miveltetb't többes 3-ik
személyét is, úgy a külszenvedb' egyes 3-ik személyét is jelentse,
éppen oly „képtelenség" mint a mint az épittett>£n"-re felhozza,
„mind a kettő jó nem lehet, tehát „csak egyikben lehet helyes,
a melyikre a tet képző jogosit," t. i. a mivelíeíó'be.
252. 1. a jegy- „de attól még sem tudtak megszabadulni (az ujabb
zet tetején:
nyelvtanárok), s vesződíeíifc vele ok és siker nélkül
a szegény tanulrfí."
Lám, itt is mily helyesen használja a mlvelíeíö a maga tisz
taságába : veszödtetik ve-le a tanulcft, nem használja az idétlen külsze«vedönek is; vesződtetek vele a tanulrf; minthogy nem is lehet
jó mind a kettő, tehát awk a mivelíeíöbe helyes. Ezt is nyelvér
zéke sugta.
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254. lap. a „a mely (viszony) oly természetes és szembetünő, hogy
jegyzetbe: az ige és határzó értelmeik minden viszonyrag nélkül
már sejtetik a hallóval, melyik határzó minemü kölcsö
nös hatásban van az igével."
Bizony a külszenvedő ik-ek. is sejtetik a hallóval, hogy a mi
kor a tatik tetik, sejtetik, mivelíeíő képző üti meg a fülit, azt csak
a mivelíeíöbe érti, esze ágába sincs a külszenvedő.
Lám az iró maga is mivelíeíőbe él vele : sejtetik (azí) a hal
lóval; nem veszi külszenvedönek : sejtetik (az) a halló által. „Kép
telenség" is volna ugyan azon egy igét : sejtetik két különböző for
mába venni : a mivelíeíö többes 3-ik személyébe is, a hol megvan :
a külszenvedö egyes 3-ik személyébe is, a hol nincs meg. ,
Ily szembetünőleg czáfolja meg a 44-ik lapon olvasható sa
ját állitását : „hogy
szenvedö képző csak egyetlen egy van s ez az ik. Az
igét az at, et, tat, tet rag miveltetővé képzi, a képzett
miveltetőt az ik szenvedövé."
Hát a most idézett példáiba: „ezek megkülönbözíe/zfc munkáját;
(a nyelvtanárok) veszödíeíifc vele a tanulót; az ige és
határzó értelmeik már sejtetik a hallóval (azt)" ezekbe
a „megkülönbözíet, veszödieíifc, sejtetik" nem mindnyájan miveltetök-é? hát szenvedő képző csak egyetlen egy van-é, s ez az ik?
hát a tat tet raggal képzett mivelííeíöí az ik szenvedövé teszi-é az
irt miveltető igékbe? Tehát van olyan ik is, a melyik nem szen
vedö képző : épiWfc, épitíeí-tTc a házaí ; tehát a tat tet raggal kép
zett mivelíeíöí a csupasz ik nem teszi szenvedövé saját irata bizo
nyitja ezekbe: „megküiönbözíeíifc, veszödtetik, sejtetik;" mindenikbe
ott a miveltető tet, ott az ik, mégis mindenifcet a mivelíeíöie ve
szi, a mint az élőbeszéd és analogia igényKfc, nem: külszenvedöbe.
260. lap.
„Ezek minden eléacZrfdható esetben eligazitnak.*
Maga az iró is milyen szépen használja a mivelőből ódik,
ödikkel képzett valódi ik-es szenvedőt. Ad-ódik, ad-rfcZhati4, előadod
ható esetbe. Nem használja a külszenvedőt ; „adaí-ifc, adaíhatifc,
eléadaíható" esetbe.
263. lap. a
„Mind ezeket a bajokat az „azt, ezt" helyes isjegyzetbe: merete elkerülíeíhette volna."
Elkerülteíhette valódi miveltető ige; nem irta külszenvedövel
igy: mind ezek a bajok az azt ezt helyes ismerete által elkerültethettek volna. Igen, mert „a többesben nincs meg." Nincs biz a,
még az egyesbe is. Denique: a miveltető, csupasz ifc-kel csak mi
veltető, nem: külszenvedő is, ez igazán „nincs meg."
268. lap.
„szabad ugyan a választás, de valóban a körülmények
döníifc el, melyek a mondót sokszor öntudatlanul, egyik
eszmének a másiknál hamarább, gyorsabb közlésére siettetik."
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Döntik mivelő, siettetik valódi rniveltető ige ; nem használja
külazenvedönek is igj: a körülmények által döníeíifc el, melyek
által a mondó gyorsabb közlésre siettetik. Nem zavarja öszsze a
miveltetőt a külszenvedővel. Éppen ilyen a készit-ifc, készitíeíiA: a
ruhát (nem, a ruha) ; épittfc, épitíet-ik a házai (nem a ház).
270. lap.
„Láttuk, hogy a mondatok eddigelé tárgyalt for
máiban, a melyek pedig a moudat lényeges alkatát,
ugy szólva : csontvázát, teljesen elénkbe tüntetik, egy
lépést sem tettünk."
Tüntetik valódi miveltető ige. Pedig ez is éppen csak az a
forma, a milyen az elébb idézett: megkülönbözíeíijfc, vesződíeíifc,
sejtetik, siettetik ; igy e tüníeíifc-is Mindeniket a mivelíeíö formá
ba veszi, érti, és érteti is az olvasóval; hát már tiszta szabály-é
az, a mely szerint mind ezek az egyenlő ragu mivelíeíö igék el
veszessék természetöket, és egyszersmind külszen vedők is legyenek?
Biz a „képtelenség" ! Ezt érezve az iró, maga se használja a tüntetik mivelíeíö igét külszenvedővei igy: a melyek által a mondat
lényeges alkata teljesen elénkbe tüníeíta. Ezt a magyar nem érti.
271. lap. a „s azonnal szemünkbe tüniA:, hogy a szórend különböző
jegyzetbe:
accentusokkal van jelelve."
Tűnik valódi i7c-es szenvedő ige ; nem csinál belőle külszenvedőt tüntetik, minthogy ezt csak most használá mivelíeíönek. Fan
jelelve, ez is magyar sajátsággal van irva szenvedőieg; nem irja
külszenvedőleg : jelelíetik.
271. lap. a
„Az emberi ész alap müködéseiben nincs nemzeti
jegyzetbe: különbség: de biz a természet jelenségeiben sincs, me
lyek az eszet müködésre késztetik."
Késztetik valódi miveltető ige. Nem használja külszenveddmk
is igy: melyek által az ész müködésre késztetik. Nem. zavarja ösz
sze a késttetik miveltetőt, hogy külszenvedőnek is lehessen venni.
Éppen ilyen a készitíeíifc és épitíeíifc is.
271. lap. a
„Meg'lehet-é egyezíeíni ezt ama követelt elvvel?
jegyzetbe:
i)e nem is érdemli, • hogy egyezíessünk vele valamit."
Egyezíeím, egyezíessünk valódi miveltető ige; nem irja kül
szenvedövel igy: megegyezíeíAeíifc-é ez? hogy egyeztessed vele valami.
271. lap. a „azért nem is magyarázom én, hanem egy korunkbeli
jegyzetbe: jeles philosophust szólaliaío7c fel mellette."
Szólalíaío* valódi miveltető ; nem irja külszenvedöleg igy :
egy jeles philosophus szólalíaíifc fel általam. Hogy tetszik?
274. lap. a „a demonstratiók erőtlenekké válnaA;, bizonyitó, győző
jegyzetbe:
hatásuktól megfosz lódnak,"
VÁlik valódi ik-es szenvedő igéből válnafc; foszíodifc a mivelő t után járuló ódik ödik-es szenvedőből foszírfdnak; nem irja
a iíiZszenvedő megfoszíaí/^-ból megfoszíaínak ; minthogy e külön
ben is mivelíeíö.
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275. lap. a
jegyzetbe:

„Azért is közlöttem a tényállást,- hogy kilásse'/t
belőle."

Valódi ik-es szenvedő igéből: lÁtszik, lásse'fc; nem irja a
külszenvedö IátíaíiT:-ból : \Áttassék.
277. lap. a
„De „elütíeííem" ettől a találmányomtól."
jegyzetbe :

Az „ elütíeííem''-mel még maga az iró is lecsúfolja saját külszenvedöjét, eszibe jutva az „elejtettem" a melyet a 49-ik 1. a jegy
zetbe már letorkolt. Igen, mert a „nincs meg "-es szabályánál fog
va „nincs a jelennek, az imént multnak egyes 1. személyében."
Hidje el, nincs meg biz a többibe is, mert azok is mind találkoz
nak a mivelíeíö formával, ez okozza a zavart, ezért idétlen az a
hamis külszenvedö. Innen jő az iró csufolkodása is, mert ha nem
találna a mivelíeíövel a külszenvedö, nem lenne mivel csúfolrftíjék.
280. lap.
„mert valóban azt a tárgyat jeleli, a melyre egyenesen
iránywZ a cselekvény."
Irányttó közép ige miut szenvedő, a melylyel szokta a ma
gyar kifejezni a szenvedést; nem irja külszenvedöaek : a melyre
itÁnyoztatik a cselekvény.
281. lap. a
„Hiszen teméntelen ily értelmü szólamaink van. jegyzetbe: nak. „Hirhez, névhez, czimhez, dicsőséghez jutunfc. Hi
vatalra vergődünk, Szegénységre jniunk. Kétségbe esünk.
Nyomorba sülyedünk. Vörös ruhába öltöz«nfc„, s ki tud
ja még mennyi ilyen."
Lám, a nyelv sajátsága szerint mikép fejezíínfc ki mivelőleg
sokat, de nem élünk hamis külszenvedövel ; maga se irja : dicsőség
hez jutíatunk, nyomorba sülyezíeíünk, vörös ruhába öltözíeíünk;
minthogy ezek mivelíeíöfc, ez okból „nincsenek is megj a többesben."
283. lap.
„A mi a közelebbit megkülönbözíeíi."
Megkülönbözíet' valódi mivelíeíö az egyes 3-ik személyében,
megkülönbözííet pedig a többes 3-ik személye, ez okból nem lehet
ezt venni külszenvedönek is az egyes 3-ik személyébe ; maga se ir
ja igy: a mi által a közelebb megkülönbözíeíifc. Mert „mind a
kettő jó nem lehet, tehát csak az, a mire a tet mivelíeíö jogosit,"
t. i. a mivelíeíö.
287. lap. a
„Örömest meggyőzetón vmagam; de nem lehet."
jegyzetbe:

Meggyőzeíne'm valódi mivelíeíö. Nem veszi, nem is veheti
külszenvedőnek is, mert egy volna a mivelíeíövel, éppen mint az
„elütíeííem, és elejíeííera." Már pedig, hogy ezt is tegye, azt is,
rképtelenség" !
288. lap.
„ — tényeket, melyekbe öltözíeíífc nyelvtanáraink az
irányrag alkalmazásait."
• Öltözíeíifc valódi mivelíeíö a többes 3-ik személyébe ; nem ir
ja fcft/szeTiuedőnek is az egyes 3-ik személyébe igy : melyekbe öl
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töztetik nyelvtanáraink által az irányrag alkalmazása. Hát nem éppen
ilyen ? készittetik a ruhái (nem : a ruha) ; épittetik a házaí (nem :
a ház). Öltöztetik alkalmazásái (nem : alkalmazása). Nem : „kép
telenség"^? Tiszta szabály-é ez?
290. lap.
„Ennélfogva adrfdAaínak elé valódi anomal tények."
Ad-ódik valódi ódik-os szenvedő ige; nem irja külszenvedövel: adaíhatnak elé.
293. lap.
„Meg is szürnfc ez a hiba."
a végibe:
Szüm'fc valódi ifc-es szenvedő; nem is irja külszenvedővel :
meg is szüntetik a hiba, mert igy mivelíeíö volna: meg is szüntetik a hibát (nem: a hiba).
294. lap. •
„A hiba elenyészíeíésének második módja van kö
vetve ebben: „a halottnak hármat harangoznafc" mint
az eredeti dalban van rendezne, és accentuálua."
Elenyészíeí miveKeíö törzsök ige (tehát nem: elenyészíeí-ifc ;
mert ez a többes 3-ik személye) elenyézíeí-ből elenyészíeí-és főnév
is mivelíeíö értelmü, maga az iró is ezt vallja, erősiti mindenütt;
ebből is tisztán késtW, hogy a törzsök ige megtartja a természetét
bárminő ragozással is ; az ik se változtatja, mert elenyészíeM' egyes
3-ik személyének elenyészíeí-ífc a többese. E pedig csak nem lehet
kettő is, egyes is, többes is. A „képtelenség."
Harangoznafc pedig az élőbeszéd sajátos mivelő formája a
szenvedés kifejezésire, a mikor a cselekvőt magát nem akarjuk
megnevezni; mint: szánta«afc, vetnefc, boronálnafc; ez a sajátos
forma, de nem a Mfozenvedő igy : harangozídiifc, sz&ntatik, vettetik, boronálía&T;.
Van követve, van rendezve és accentuálva, ezek is szenvedöleg vannak kifejezve a nyelv sajátsága szerint; nem él helyettök
Mfezewvedővel igy: „második módja követíeíifc ebben, mint a dal
ban rendezíeíifc és accentuálíaíiA. "
296. 297. lap.
„Szintoly világos az is, hogy ezzel a rendezetek
és combinatiók száma tetemesen megszaporodifc. "
Szapor-odi4, odikos szenvedő; nem irja külszenvedövel: megszaporittátíft.
298. lap.
„elméletileg bizonyos abból, hogy a magyar 'mondat
alkata egyenesen a tudottak és tudandók megkülönböz
íeíésén alaptiZ."
AlapwZ. közép ige szeavedőleg ; nem használja külszenvedöleg :
alapitííaaíifc.
298. lap.
„Hasonlithatni a hajdani földes úrhoz, a kinek
. ha két jobbágya volt, csak az egyiket robotolíaíía, s a
másikat hajdunak álliioíía melléje."
Igen helyesen él itt is, mint a fennebbiekBe, a mivelíeíc/vel :
robotol-íaíía, nem zavarja össze az állitott fcüZszenvedővel, érezve,
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hogy nem is lenne jó: csak az egyik által robotolíaíoíí, a másik
hajdunak állitíaíoií ; a mi különben is csak mivelíeíö, s ugyanezt
*iíZszenuedőnek is venni : „képtelenség."

300. lap.

„A többire nézve felvilágositási a következő elvek

nyujíanafc."
Felvilágositási nyujtanafc valóit! magyar kifejezés miveló'leg,
mint : földet szántanafc, buzái vetnefc, ruhái készitwe*, házai épitnefc ;
(nem pedig : föld száníaíifc, buza vetíeíifc, ruha készitíeíifc, ház épittetik). Nem is kell azokat kiszoritni az idétlen MZseenyedővel, az
iró maga se él vele igy: felvilágositás a következő elvek által
nyujíaíifc.
309. lap. a „mint a káros gazda elmondhatná: „hiszen etették voljegyzetbe.- na le a vetésemeí, csak ne taposíáfc, gázolíáfc volna
le oly éktelenül a földemet."
Étei miveltető törzsök igétől e'teíték valódi miveltető értelem
be áll itt helyesen. Senki se érti félre. Taposíáfc, gázolíá* pedig,
mint mondíá*, beszéltéfc, mind a közélet nyelvéből veszi; nem irja
fcwZ*zenvedővel : hiszen e'teíeíí volna le a földem. Igen, de e „nincs
meg." A többi sincs meg, az is mind mivelíeío.
310. lap. a
„Mert „pénzzel szerzik a jószágot, pénzel jár/áfc
jegyzetbe:
a búcsut, aranynyal váltanafc."
Szemfc, járjáfc, váltanafc, mint épitifc, mondjáfc, beszélnefc,
mind a közélet nyelvén ; nem él külszenveddleg : pénzzel szerezíeíifc
a jószág, járaíifc a búcsu, aranynyal válíaíifc.
325. lap.
„De hiszen ezekben az is bé uan fogialua
(annak) szükséges volta is ki legyen mutatoo,"
Bé van foglalva, ki legyen mutatua,. mind szenvedöleg van
nak irva az élőbeszéd sajátsága szerint, mint ki van fizetve, le van
főzve ; az iró se él kiüszenvedöleg ; nem irja : ezekbe az is befoglalíaít* , . . . szükséges volta is kimuiaííasse* : mint nem mondják:
a conto kifizetíeieíí, a ficzkó lefőzeíeíí.
371. lap.
És éppen az jellemzi . a meg és el határozókat,
hogy megválva minden irányeszmétől, egyedül és egye
nesen csak a cselekvény teljesül íe'í képzelíeíife a hallóval."
Már. most kérdem: A képzelíeí miveltető törzsök után járó
ez az ik ; képzelíeí-?fc „szenuedővé teszi-é a képzett mivelíeíöí" ?
Hát mi ez az ik? Az egyes vagy a többes 3-ik személye? Vagy
mind a kettő? De hogy! „mind a kettő .jó nem lehet; csak az
egyikben lehet helyes, a melyikre a tet képző jogosit," t. i. a mivelíeíöbe, az iró maga is ebbe veszi, a többes 3-ik személyébe, ezt
irva : teljesülík képzelíeíe'fc a hallóval ; nem használja külsMnvedb'nek is az egyes 3-ik személyébe, igy : teljesülíe képzelíeíifc. És igy,
a mit az iró a „nincs meg"-es szabályból kifelejtett, a külszenvedönek még ez az egyes 3-ik személyü ifc-je sincs meg; minthogy
e valódi mivelííeiö.
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Éppen ilyen mivelíeíö: készit-íeí-ifc a ruhái, (nem a ruha);
épitíeíifc a házai (nem a ház).
371. lap. a „meg kell mondanom, nehogy úgy lásse'Ar."
jegyzetbe :
Látszifc valódi tfc-es szenvedőből lássefc ; nem él külszenvedövel: úgy látíasse'fc.
. ,•
378. lap. a
„S átalában ideje volna már idegen tejet szopott
jegyzetbe:
ajkak által nem szabályozíaímwifc . magunkat. "
Szabályozíaí mivelíeíö törzsök igéből szabályozíaím. személy
raggal : (szabályoztatnom, -nod, -nia, nunk, -natok, -niok) szabályoztat-nnuk valódi mivelíeíö, az iró maga is igy él vele ; mint
hogy szerinte a „íöWesben nincs meg" ez a külszenvedő ; de mi
vel ez is csak éppen az a forma, a milyen a mivelíeíö, vehetnék
ezt annak is, minthogy veszik is az irók és forditók széltibe, ez
okozza a zavart ; a mit az iró maga is csak annyiba tud tisztázni,
hogy mint az „épitíeít)e'n"-re mondja: „mind a kettő jó nem le
het; tehát csak egyikben helyes, a melyikre a tet képző jogosit,"
t. i a mivelíeíöbe. E helyett bizony tisztább volna azt mondani,
hogy az élőnyelv a mivelíeíöí csak mivelíeíőnek használja, soha se
használja csupasz ik-kel külszenve&6aek is. Igy aztán megszünifc a
félreértés. Vegyük fel például ezt a mondatot: a jegyzék, a mely
ben szerződési kötelezettségire „figyelmez.íeízfc'a, ezt az ífc-et az iró
szerint külszenvedőnek is vehetni, az egyes 3-ik személyébe; sze
rintem pedig az élőnyelvbe ez az ik csak a miveltető többes 3-ik
személye; már most melyífc az igaz? Igy a
384. lap. a
„Egyébiránt, legyen jó vagy rosz, az tagadhatat
jegyzetbe: ian, hogy minden vonásai syntaktikaiak, még pedig
olyanok, a melye/s az ige és névmellék más határozói
tól egy hajszálnyival sem különbözíeíifc meg."
Itt ebbe : különbözíeí-ifc meg, valódi mivelíeíö az ik a többes
3-ik személye; igy él vele az iró. Már- hogyan lehetne ez az ik
egyszersmind MZszenredő is az egyes 3-ifc személye? Nem nagy
zavar-é ? Maga az iró se használja igy : a melyek által egy hajszál
nyival sem különbözíeíifc meg. Biz e nincs is meg.
288. lap. a
„Magerí szintúgy saját vizsgaZrfdása és elemzése
jegyzetbe: jutíaíía ehhez az eredményhez, mint engemet."
JutíaíZa valódi mivelíeíö; nem használta külszenvedönek is
igy : Mager saját elemzése által jutíaíoíí az eredményhez,^ mint én.
289. lap.
„mert hiszen névmellékek is ragozrfdnak."
Ra,gozódik, ragozodnak valódi ódik-os szenvedő; nem él külszenvedövel: ragozíaíifc-ból ragozíaínafc, minthogy ez is mivel
íeíö forma.
393. lap.
„Annyit azonban meg kell emlitnem, hogy ....
az irodalmi divatfcrfr
„semmi sem" helyett „mit
sem"-eí kapaíoíí fel."
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Kap mivelőből kap-aí, kap-aí-oií valódi mivelíeíövel él ; nem
használja külszenvedönek is igy: a divatkóráZteZ „mit sem" kapatott fel; mert kapaí-zfc külszenvedő nincs meg, kapaíoíí pedig
mivelíeíö.
394. lap. a
„A „dohány árulás" németes felirat helyett majegyzetbe: gyar ajku s vérü iparosatnfc azí irtó"fc régen, hogy „itt
dohány árulíaíifc." Az idézett czim germanismus."
Ha a „dohány-árulás" németes, bizony a „dohány áruKaíifc"
is németes vagy latinos. Ezt nem iparosaink irták, hanem más
valaki irta, a ki nem észlelte a nyelv sajátságát. De ha irták is,
a mint ma is irják, „kocsiutás" biz a, nem magyaros; éppen olyan,
mint „itt dohány kapaid, itt dohány eladaíifc." A magyar ember
nem úgy kérdi : hol van dohány-árulás, vagy hol árulíaítfc vagy
hol kapaiifc v. eladatik dohány? Hanem igy: hol Áruinak vagy
hol kapunfc dohányt? Tehát magyar sajátsággal csak igy jó": itt
dohányt árulnafc. Itt hát kaphatunfc dohányt.
Mit látunk mind ezekből?
Látjuk, hogy jelen értekezésibe, különösen ennek az okoskodó
részibe sehol se él a ráfogta ik-es külszenvedövel az egyes 3-ik
személyébe, éppen ott, a hová állitotta, mint törzsök igével;
sőt ez állitásával ellenkezve, éppen ez ifc-eseket mindenütt a mivelíeíö többes 3-ik személyébe használja, mint nem törzsök igéket;
igy a 76. 77. 1. képzelíe^fc, a 249. 1. megkülönbözíeíífc, 252. 1.
vesződíetófe, 254. 1. s&jtetik, 268. 1. sietíeíífc, 270. 1. tüntetik, 271.
1. késztetik, 288. 1. öltözíeft'fc, 371. 1. képzelíeiifc, 384. 1. különbözíeíifc meg ; mindeniket a mivelíeíö többes 3-ik személyébe hasz
nálja, a mint a nyelv sajátsága, az ige természete kivánja, accusativnssal; nem veszi külszenvedőnek, nominativussal. Csak e pél
dákból is meggyőződhetünk, hogy ezekkel a mivelíeíö ifc-ekkel ma
ga az iró czáfolta meg azt az állitását: hogy „a képzett mivel tetőt az ik szenvedövé teszi", minthogy maga se használta egyiket
is szenvedőnek, hanem éppen mivelíeíönek, holott mindeniknél ott
van az a fatalis ik :
ez a Brassai Samuel ikje.
Látjuk továbbá, hogy az ifc-es külszenvedőt kerülve, miiiö
formákat használ az élőnyelv sajátsága szerint a szenvedő idom
kifejezésire :
1. a 21. 1. mondjáfc. 44. 1. nyilvánitjáfc, 77. 1. használjáfc,
81. 1. vizsgáljáfc, 94. 1. tartjá*, állitjáfc, 100. 1. huzzufc, használjafc,
195. 1. gondoskodna*, megépitifc, 281. 1. jutu«fc, vergődiííifc, sülyedítnfc, öltözíMfc, 294. harangoznafc, sat. mind ezeket a közbeszéd
analogiájára, mint: mondjáfc, beszéh'*, mondjiffc, beszélj H*, szántunfc,
vetíí»fc, szántaiiafc, vetrce* ; sat.
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2. a 13. 1. van irva, 18. 1. van kapcsolya, 21. 1. tudva
van, 23. 1. egyesitve van, 23. 1. van felruházva, 80. 1. ki lesz ma
gyarázva, 325. 1. ki legyen mutatva, sat. mind szenvedőleg van
irva, a közbeszéd analogiajára, mint : meg van főue, bé van zárva, sat.
3. a 6. 1. olvad, 21. 1. vegy?W, felébred, 280. 1. iránywZ,
298. 1. alapwZ, sat. mind szenvedő értelmü közép igék a közbeszéd
analogiájára, mint tódul a nép, feszw'Z a húr, ered a forrás, éled
a tüz sat.
4. a 4. 1. következő, 28. 1. látszta, (i4. 1. történté, 183. lelétunta, 193. 1. megszünta, fenekű, 211. 1. fekszifc, alszifc, 2711. tünta, sat. mind valódi szenvedő igék, mint: esik az eső, ázta
a suba sat.
5. a 26. 1. ruházrfdott (ruházrfdta), 32. 1. tükrözöd*, 64. 1.
cselekvődd, 70. 1. kezdödta, 113. 1. értödik, 115. 1. tolmácsoWdni
(tolmácsoZrfdta), 194. 1. fokozrfdhatta (fokozrfdta), 225. 1. megháboritódta, 235. 1. veíödta, 260. 1. eléadrfdható (eléadrfdta), 274. 1.
megfoszírfdnak (megfoszírfdta), 281. 1. veroó'dünk (vergödta), 290.
1. adrfdhatnak elé, (adrfdta elé), 289. 1. ragozrfdnak (ragozódta) sat.
mind valódi rfd-ta, ó'd-ta-es szenvedő igék, a mivelő igékből képezve.
Ezeket használja az iró maga, hogy az iA>es külszenvedőt ki
kerülhesse, a mit elméletileg úgy megcsonkitva fllitott fel, hogy
maga se élhet vele, nehogy zavarba hozza az 'olvasót. Hát aztán
más iró miként tudna eligazódni?
Ezekből látjuk: mily különösen jár el az iró? Jelen érteke
zésibe fel állitja elméletileg ugyan az ta-es külszenvedőt, de nem
használja; helyette pedig azokkal a formákkal él, a miket a 20)
jegyzett alatt idézett iratába felfejtett volt, a hol ellenkezőleg azt
állitotta, hogy az ta-es külszenvedönek „nincs nyoma az élőnyelv
be, nincs is szükség réá, minthogy erre a magyarnak négy fő ár
nyalatba négy kifejezése van;" és éppen e négy fő árnyalatot hasz
nálja jelen értekezesibe is az ta-es külszenvedő kikerülésire. Nemde
különös eljárás ! E négy főárnyalat példái ezek : 1) „Az erdőket
mind kiirjrta. 2) A farkas Angliából, a mammuth a föld kerekségéről kiirírfdoíí. 3) bomZta, hámZta, számíta ; pusztwZ, feszül, készw7, rendtóZ. 4) A könyv kötye van, a köntös. varoa," éppen azok.
a miket 5 pont alatt fennebb összeállitottam.
Ezekből láthatólag, jelen értekezésibe, különösen okoskodó ré
szibe nem él ugyan az ta-eo külszenvedővel, sőt a mivelíeíő többes
3-ik személyébe előforduló ta-et a maga helyen mindenütt a miveKeíő helyes értelmibe használja accusativussal ; hanem egyes pél
dákba csakugyan felhozza és használja. — Lássuk hát ez egyes pél
dákat is, nézzünk a szeme közé: megállhatnak-é, helyesek-é?
1) „készittetik." ....
A 29-ik lapon ezt hozza fel:
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„készül" : e mondatban : útra készül" cselekvő ige : ho- .
lott ha azt az értelmet adjuk neki, hogy „késziti ma
gát", mint p. o. ebben hogy: „készül a ruha, bútor
vagy egyéb," valódi belszenvedő; de hogy mibe külön
bözik belértelme a „készittetik" külszenvedó'étől, mástól
várok oktatást."
1-ször is lássuk ez állitás értelmét. Nézetem szerint éppen
megforditva áll. „Útra készw'Z" nem cselekvő, hanem szenvedő ér
telmü közép ige, nominativussal jár, nem accusativussal, igy : „útra
kész«7 a ruha, bútor vagy egyéb" (e nem késziti magát) valódi
belszenvedő. Hiszen mindjárt a 31-ik lapon maga az iró leste ki,
hogy „az it és ül végzetü igepárok a cselekvés és szenvedés ellen
tétét jelelik", ez igaz; de ha azt az értelmet adjuk neki, hogy
„késziti magat" p. az ember útra késziti magát, v. családját, ek
kor cselekvő ige; és igy „késziti magát" nem belszenvedő értelmü
a magyarnak, a ki nem is mondja, hogy „a ruha útra késziti ma
gát", hanem igy: a ruha útra készw'Z.
. 2-szor. Hogy
„készül a ruha" ennek belértelme miben különbözik a
„készittetik" külszenvedőétől, mástól várak oktatást."
Ezt az oktatást maga az iró adja meg magának, feltéve de
meg nem engedve, ha a „készittetik" külszenvedő meg volna. A
44-ik lapon ugyan is -ezt irja:
„a melyben (a külszenvedőb&n p. „készittet") nem
csak az van kifejezve — az ifc-nél fogva — hogy valakin vagy valamin, valakivel vagy. valamíveZ történik a
cselekvény, hanem — a iainál (íeínél) fogva — az is,
hogy valakinek vagy valawu'nefc külhatása, eszközlése,
közbejárása által történik."
Tehát „készitíeíífc a ruha" a mivelíeíő ieí-nél fogva külön
bözik ettől „készw'Z a ruha," minthogy „e belszenvedő, a pedig
külszenvedő." Ezt a különbséget teszi maga az iró.
A 45. 46-ik lapon továbbá ezt irja:
„Áll a szobor," teheti és teszi: hogy nem ül, helyt
van, fel van állitva, „felállitották" s ha ugy tetszik :
felállitatott. Az ajtó nyilik" illik arra az esetre is, mi
dőn nyittatik vagy nyitják, „kezdödik" vagy „végzödik"
a látmány, a zene, alig is tehetnek egyebet, mint kez
detik és végeztetik. Ellenben minden példában az utol
só u. m. külszenvedést jelelő kifejezések nem tehetik
az előttök valókat."
Tehát valamint felállittatott a szobor nem teheti azt, hogy
áll a szobor, nyittatik nem azt, hogy nyilik az ajtó, kezdetik és
végeztetik nem azt, hogy kezdödik és végzödik a zene ; éppen ugy :
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készíttetik nem teheti azt, hogy készül a ruha. Ezt a különbségi
oktatást is maga az értekező adja magának.
Aztán még azt is irja a 46-ik lapon.
„hogy a MZszenvedö forma hasznalata felettébb korlá
tolt ; . . . . tehát csak az az egy eset marad fenn, mi
dőn világos szándokunk kifejezni, hogy csakugyan cselekszi egy meg nem nevezett valaki vagy valami a szen
vedett cselekvényt."
Tehát igy fejezi ki ezt a készitíeíiVb, a mi ebbe : készw'Z a
ruha, nincs kifejezve. E különbségre is maga oktatja magát az iró,
nem kell,, hogy mástól várjon oktatást.
Szerintem pedig mind e különbség elenyészifc az által, hogy
a már előadottak szerint, készittetik nem külszenvedő az egyes 3-ik
személyébe, hanem mivelíeíő a többes 3-ik személyébe, mert készit-ifc, készit-íeí-ifc a ruhái, nem pedig készitifc, készitíeí-ifc a ru
ha. E kocsintás ! A milyen kocsintás fejik a tehén ; fejettffc a te
hén ; éppen olyan kocsintás készül a ruhái, készitik a ruha ; készittetik a ruha. Mert ugyan az az- egy ige „készitíeíifc" a ruhái
vagy ruha; mivelíeíő és külszenvedő is egyszerre nem lehet, „a
képtelenség", éppen mint az „épittetik "-be. Hiszen a külszenvedövel „készittetik a ruha" éppen azt akarnák kifejezni, hogy nem
késziti v. készitteti valaki a ruhát, hanem vagy magától áll elé,
vagy a készitőt nem szándékoznak kifejezni, s nem veszik észre,
hogy a készittfc vagy készittetik igével éppen a mivelőt és miveltetőt fejezik ki, holott előttük van a félre nem érthető szenvedő alak :
készül v. késziíödik a ruha. Valóba megfoghatlan e ferde fogalom,
a mely szerint a nyelv sajátsága ellenére: a mivelíeíó'í sze«uedönek
használják, a nyelvet kiforditják természetéből, a meglevő szenve
dőt pedig észrevétlenül kiszoritják, elhanyagolják.
Hát jó-é : viseltetik a ruhái vagy a ruha ; beszélíeíifc az emJerí vagy az ember? Éppen igy nem jó: készittetik a ruhái v. a
ruha. — E szerint a „készitíeí^A:" külszenvedő elesik, mert mivelíeíő, és igy csak ebbe az értelembe vehető.
2) „feláüittatott, nyittatik, kezdetik, végeztetik, bézáratott, u
A 45 és 46-ik lapon igy ir:
„Valamint „kigyó" alatt érthetni vizi és szárazi
kigyót, a „madár" alatt repülő, járó, gázló, éneklő ma
darat; valamint általában a nem magában foglalhat és
foglal bármily éles különbségekkel elválasztott fajokat:
úgy az ige szenvedö formája alatt, akár igenleges ikkel, (tat nélkül), akár pedig a cselekedtető képző elhagytával nemlegesen vagy ellentétesen legyen képezve,
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be vannak foglalva a szenvedés minden fokozatai és ár
nyalatai h nem véve a külszenvedőt is „Áll a szo
bor teheti és teszi: hogy nem ül, helyt van tel van
állu , „„felállitották < Aa ugy
:
„A ló megsérült," ezt ugy is lehet érteni, hogy sérel
met kapoit ugy is hogy megsértette valami vagy valaki
„Itt maradt" alatt azt is érthetni, s akarjuk is értetni
vele, hogy M fc^ftft. n'Az ajtó nyítöfc- illik arra az
esetre is midőn nyfttetófc vagy „yí&Yffc. „Kezdödik"
vagy wjKodiA- a látmány, a zene, alig is .tehetnek
egyebet mmt kezdetik és végeztetik. „Az ajtó bézárodott. "
nem csak azt teszi, hogy minden külső agens, vagy észSS^JJK**8 nélkü1' mint mondani ^okták „ma
gától" tortent az illető cselekvény; hanem mariban
íoglalja a bezáratott értelmet is. Csak hogy a szóló nem
/ia/xvemmit tudni a külagensről stb. Ellenben minden
példában az utolsó ú. m. külszenvedést jelelő kifeiezések nem tehetik az elöttök valókat. Szóval, a külszenvedő forma a többiekhez úgy van, mint egy saját jel
lemvonással megkülönböztetett faj a nemhez."
czikk

„az ige szenvedö formája alatt be vannak foglalva a
szenvedés minden fokozatai és árnyalatai, ki nem véve
a Wstenwm is. „Ali a szobor" teheti és teszi: hogy
nem ül, helyt van, fel van állitva, felállitották, s ha
ugy tetszik : felállittatott."
A czikk végin pedig ezt állitja fel:
„Ellenben minden példában az utolsó ú. m. Icülszenvedést jelelő kifejezések nem tehetik az elöttök valókat "
tnti

A
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mon(1Ja: dl1 a szobor, teheti és teszi ezt: felállita

tott A. végm pedig ezt mondja: ellenben ez a ktllszenvedö : felállitteheti ^T (- l f dÖlte Val(5feat: ál1' fel van állit™ sat' Ál1
ítf\l tesz?„6zí>b°Sy felállittato'.t. de ez a felállittatott nem teS//,V/gf Í
6g.ySZer aft'^1' minfc: f^Hittatott, de másszor
Vftkez S J//"" ^"^"í* : ál1- Ez «t4a világos és érthető köSvf, • , sxenvedó ige <e^eíi-é íe*at-é a fel áUft mivelo igét.
g állító miveltóff igét is? P. látok egy embert a szegleten, hogy
Ml, de nem tudom: oda van-é felÁllitv*? oda álliVotta-é fel valaki,
vagy anit-íaí'-ta-é fel valaki ? szenvedőt, mivelőt, és miveltetőt
lenet-e egy fealap alá venni, tenni, szoritani? Minthogy „felállitcatott valaki valamit, se-nem szenvedő, se nem külszenvedö, ha
nem miveltetö- mint az értekező is megvallja a 49-ik lapon a
„mncs megles szabályába; e szerint „felállitóaioir külszenvodő
„nmcs meg/' itt mégis felállitja mint .meglevot".
i F. Magyarosan .

"

g

114
„Nem lett volna-é helyesebb? a teheti és ttxzi helyett a kü
lönbséget fejteni ki, a mint régebben tette. Vessük csak öszsze ré
gebbi állitásával; a 20) jegy alatt idézett munkájába a 109. lap.
ezt irja :
„Nemcsak nem kell, hanem hiba is, ha egy nyelvben
ugyanazon egy eszme vagy szó árnyalatára egynél több ki
fejezés létez. Hibii pedig azért, mert a több kifejezésre
több eszme vagy több árnyalat adott alkalmat, szült szük
séget, s azért minden kifejezésből megvárjuk, hogy saját
tulajdon korlátolt értelme legyen; s minden, a mi csak
pillanatnyi kétséget is okoz, czélt téveszt." 112. és 113.
1. kifejti, hogy a tat-os passivumra (az ik-es külszenvedó're) nézve a magyarnak négy fő árnyalatba négy
kifejezése van; a harmadik árnyalat végin ezt irja:
„P. o. boutanaA:, bontrfdik, bomlifc; pusztit«afc, pusztitódik, püS'itul; stb. mind egyebet tesznek."
Tehát nem tehetik és teszik a többieket vagy , az előttök valókat."
Nem lett volna-e következetesebb? az előadott négy főárnyalatbeli különbséget a szerint fejteni ki itt is. Vegyük fel például:
„az ajtó bezárrfrfott, bezártáfc, be van záron, (bezáratoíí)." A (be
záratott) igét azért teszem zárjel közé, mert „bezáratoíí" mivelíeíő
ige, nem külszeni-edö, a mit az iró maga is megállitott hátrább a
49. 1. (itt a 46. 1. a „bezáratott" példa felhozásakor tán elfutotta
a figyelmét, tán nem gondolt arra, hogy mit fog irni hátrább a
49. L) a hol a „nincs meg" -es szabálya szerint, mint „teljes v.
bevégzett mult nincs meg" a külszenvedö „bezáratott" minthogy
egy a mivelíeíú'vel és igy félreértést szül, p. , az ajtó bezáratoíí*
(valakit vagy valamit), mivelíeíöleg ez az értelme, nem teheti azt
is, hogy az ajtoi bezárta*:; valamint „a tanár bezáratoíí' valakit,
(egy tanulót), nem teheti azt is, hogy a tanári bezártáfc. Bézáraíwíí
valakii v. valaki, accusativussal is járjon, uominativussal is ? A gaz
da szán/aíott, vMetett. gyüjieíett, csépelíe(eíí (mivelíeíöleg) ; hát
e már azt is tegye (kfüszenvedöleg , hogy a gazdát szántották, ve
tették, gyüjtötték, csépelték? Igy hát a „bezáratoíí" mint külszen
vedö „niacs meg" az iró szabálya szerint is, minthogy csak miwltetö, tehát a példából kimarad, Igy marad ki a szobor „felállitíatoíí" is. (Mit állittatott fel a szobor ?) — Már most vegyük fel
a példákat, mibe különböznek? „Az ajtó bezárrfd-ifc, „bezárrfdoíi"
valódi ik-es szenvedő ige, „külső agens, hülhatás nélkül történt
cselekvéuy " az iró szerint „a szóló nem akar tudni semmit a külagensről;" e szenvedő ige nominativussal jár. „Az ajtót „bezártdk"
mivelő ige, külhatással történt cselekvény," és accusativussal jár;
az ajtót „bezáraííáfc-1 pedig mivelíeíö ige, „eszközléssel, közbejárás
sal történt cselekvény, "és ez is accusativussal jár, mint a mivelő.
(E helyett külszenvedöleg „bezáratoíí" az ajtó, a fennebbi szeriát
, nincs meg," tehát nem is jó). wAz ajtó be van zártv?," szenvedő
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értelembe van véoe, és „ teljesen bevégzettet jelent." A bezáríá/i
és be van zárv oközt az a különbség, hogy a bezártáfc még folytonos mivelö ; a be van zároa pedig teljesen bevégzett szenvedő.
P. Nézd meg: bezária'A>é az ajtót? Az oda menő megnézi, meg
próbálja, s azt feleli, hogy bé van zárua. — Igy használjuk min
deniket alkalom és árnyalati különbsége szerint. Nem helyesebb-é
az ily megkülönböztetés? mint az, hogy
„áll a szobor, teheti -és teszi : hogy nem ü!, helyt van,
fel van állitva, felállitották, s ha ugy tetszik: feiállittitott. Ellenben ez utolsó nem teheti az előtte valókat."
Vegyük fel ezt is:
a) „áll a szobor teheti és teszi, hogy- nem ül.
Nem-mel többet is lehetne mondani, tehetné azt is: hogy
nem jár, nem sétál, nem mozog, nem lebeg, nem foly, nem ugrál,
nem szökik, nem fut. nem nyargal, nem lovagol steff. hanem áll.
Igen, de ezeket ki kérdi ? nem kérdi senki. Ha kérdené valaki :
til-é a szobor, mozoy-é, jár-é? steff. vagy áll? Csak ebbe az eset
be lehetne rá felelni: hogy nem ül, nem mozog, nem jár sat. ha
nem áll. Hanem e mind különböző dolog, teheti-é mindeniket az
áll? Ha azt kérdem: áll-é a szobor? s azt felelnék: hogy nem ül,
azt mondanám rá: jó, hogy nem ül, de én nem azt kérdeztem:
ül-é a szobor ? hanem : áll-é a szobor ? a mire helyesen csak ugy
lehetne felelni : áll, vagy nem áll. — Az áll szóra oszembe jut az
egyszeri ügyvéd, a ki conventionált de már két évig nem járt fi
zetése kiadását sürgetve principalisánál, ennek a nyilvánitására, hogy:
hiszen áll a conventio, azt felelte; éppen az a baj nságo's uram,
hogy áll és nem foly.
b) náll a szobor teheti és teszi: hogy helyt van."
Helyt uan-nal csak akkor felelhetek, ha azt kérdenék : elhelyezték-é a szobrot ? felelet : el, tehát már helyt van ? felelet :
helyt van. Hanem evvel nem azt fejeztem ki, hogy áll. Ez a kü
lönbség, mint az előbbibe az áll-é szobor? kérdésre a nem ül,
itt is ha azt felelném, hogy helyt van.
c) „áll a szobor teheti és teszi, hogy: fel van állitva."
All-e a szobor? vagy fel w>n-é állitva? mi a különbség?
Az, a mi az áll és felállit közt. Ali szenvedő ige, felállit cselek
vő. Aztán előbb felállitják a szobrot, s ha felállitották, kérdheti
valaki : fel van-é állitva a szobor ? nem azt felelem hogy áll, ha
nem : fel van állitva. Ha pedig azt kérdik : áll-e a szobor ? nem
azt felelem : hogy fel van álKíva, hanem, hogy áll. Ha fel van
állitva a szobor, ha megtörtént a felállitás, csak azután mondha
tom, hogy már áll. Ez a különbség.
d) „áll a szobor teheti és teszi, hogy felállitották."
Ebbe is az a különbség, a mi az áll, a feléli, szenvedő, és
felállit cselekvő ige közt. Aztán ha kérdik : felállitatták-é a szob
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rot? nom ugy felelek, hogy áll, hanem: felállitották Ha kérdik,
áll-e a szobor? nem ugy felelek: felállitották, hanem hogy áll.
Itt is ha előbb felállitották a szobrot, csak azután mondhatom
hogy áll.
A fél van állitva és felállitották köz!, pedig az a különbség,
hogy felállitották folytonos mult mivelő ige, accusativussal jár,
fel van állitva pedig teljesen bevégzett szenvedő, nominativussal
jár. Aztán ha előbb felállitották a szobroí, csak azután mondha
tom, hogy fel van allitva a szobor.
e) „áll a szobor, teheti és teszi, ha ugy tetszik: felál
litatott. "
(„Ellenben ez a feláttittatott már nem teheti, hogy áll ") Ezt
már láttuk elébb,' hogy nem áll Különben még az értekező „nincs
meg" -es szabálya szerint sincs meg ez a feláttittatott bevégzett
mult, irja a 49-ik lapon, minthogy e mivelíeíó', és accusativussal
jár : a szobor feláttittatott valaki vagy valam?V. E szerint ez a
felállittatott külszenvedö is elesik. A mit pedig az értekező a 45-ik
lap végin felállitott volt ebbe: „ha ugy tetszik: felállittatott" hi"hetőleg nem gondolt itt arra, mit fog majd mondani a 49-ik lapon
a „nincs meg"-es szabályba.
Igy lehet megkülönböztetni a többit is.
„A ló megsérült" ezt ugy is lehet érteni, hogy
séreimet kapott, ugy is ,hogy megsértette valami vagy
valaki "
Ebbe az árnyalati különbség ez: „a ló megsérült" szenvedb'
értelmü középigével mondom, ha nem tudom, vagy nem akarom
kifejezni a cselekvőt; „a lovat, megsértette valam vagy valafct,"
cselekvő igével mondom, ha kifejezem a cselekvői ; — „sérelmet ka
pott" pedig phrasis, a milyennel fel szokták czifrázni, vagy elnyuj
tani az egyszerü igét, a milyen több is lehet, p. sérelmet szenve
dett, sértés történt rajta, sértést követtek el rajta steff. — Hanem
e példából kihagyta ezeket: rmeg van sértve, megsértették, meg
séríeíeíí." Itt tán eszibe jutott, hogy „nincs meg a teljes v. be
végzett multban," ezért hagyta ki. Igy hát a megséríeíeíí is elesik,
mint a felállitíateíí és bezáratoíí külszenvedö, minthogy mindenik
mivelteZö, (megséríeíed, felállitíatott, bezáratoíí valarmV v. valakií).
„Itt maradt" alatt azt is érthetni s akarjuk is
értetni vele. hogy itt hagyták.11 —
Igen, de hát ha nem hagyták itt ? hanem : itt felejtették,
vagy itt marasztották? Mindenik más árnyalat, mindenik más ok,
más mód. Itt az a kérdés: miért és hogyan maradt itt? a mire
hárommal is felelhetek: vagy itt hagyták, vagy itt felejtették, vagy
itt marasztották. Az itt maradtna,k tehát e háromféle oka és módja,
mind különbözik. Aztán ha előbb itt hagyták, itt felejtették, v. itt
marasztották, csak azután maradt itt. A három különféle ok és
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mód után jő a következés, az er«dmény. Ez a különbség. — Ha
nem innen is kihagyta e/eket: „itt van hagyva, itt hagyaíoíí,"
(kií vagy mii hagyatoíí itt?) Ez a külszenvedőnek vett miveiíeíö
is tehát, a feuuebbi szerint, elesett, „kimaradt, kihagyták, kifelej
tették,'' vagy kimarasztották."
„Az ajtó nyilik" illik arra az esetre is, midőn
nyitattik vagy nyitják."
Csakhogy a nyilik szenvedő ige teheti-é a nyit mivelő és
nyittat miveltető igét is? Nyittatik pedig „nincs meg az élő nyelv
ben," az iró szerint is, minthogy „ezt a második árnyalat szerint
ódljd raggal fejezi ki a magyar, p. kiirtcWott ; " tehát az ajtó ayitódik,
aem : nyitíaíifc; és igy ez is elesik, „kimarad, kihagyok."
„Kezdödik vagy végzödik a látmány, a zene, alig
is tehetnek egyebet mint kezdetik és végeztetik."
Igen de, az eddigiekből világos, hogy kezdifc, kezdetik, végzik
végeztetik a látmányí, a zenéi, itt az ik mivelő és miveltető ige
többes 3-ik személye, nem törzsök ik a/, egyes 3. személyébe; kezdtfc a zene, vagy kezdeí-ífc a zene „kocsintás, senki se szolgálhat
két urnak, mind a kettő jó nem lehet, mioeltctö, kiható és szenve
dő is legyen, a képtelenség"! Ezért van meg a különbség a u} elvsajátsága szerint : kezdődik, vég£Ó'dik a zene, szenvedőleg, uomiuativussal; kezdik, k&zdetik, végzik, végeztetik a zenéi mivelőleg, miveltetőleg, accusativussal. Igy használja ezeket az iró maga is je
len értekezése „okoskodó' részibe mindenütt mivelíeíönek accusu,tivussal, nem pedig külazenvedöaek nomiuativussal, mint a felvett
példákba veszi és akarná vétetni az olvasóval. Már miért nem végeztetik e fárasztó munkát (a tánczoi, a cselédséggel? vagy: „miért
nem végezteíi'fc e fárasztó munfca a cselédség által? Hát ez a vógezíeti/i accusativussal is járjon, uominativussal is, mivekeíö is le
gyen, külszeuvedö is? „képtelenség!" Tehát csak a miveltetőbe
helyes." Ennélfogva a kezdetik és végeztetik külszenvedő is elesik;
minthogy e mivelíeíö, szenvedőleg pedig kezdődik, és végződik.

3) „küldetik."
A 64-ik lapon a jegyzetbe ezt irja :
„A levél meg-megy, azaz : utját bévégezíe s ulju• tott a czimzett személy kezébe; elmegy pedig a levél,
midőn azon a helyen léte, a honnan küldetik, megszü
nik, s utjára megindul."
E példába is: „a honnan küldetik'-' csak a mivelíeíöí érti a
magyar: a honnan küld-ifc vmivelőleg) vagy küld-eí-ifc (miveltetőleg) a levelei (nem a levél); „mind a kettő jó nem lehet, csak az,
a mire a íet mivelíeíö jogosit*, mint az épit-íeí-oo'n
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„okosan" felhozza. Ez a kükíer//c is elesik mint külszenvedő, mint
hogy csak mivel'eiö. Itt su lett volna zavar, ha igy irja: a honnan küld/fc (a levele/), a mint halljuk a • közbeszédbe.

4) „arnttatik."
A 185-ik lapon a jegyzetbe ezt irja:
„Már pedig oilágos, hogy ebben: „a búzát arat
ják," éppen úgy alany az accusativus, mint a vele tö
kély esen egyértelmüben: a búza aratí-iíi^."
Ügy volna, ha volna ! ha mind a kettő jó volna ! ha mind
a kettőt hallaná a közéletbe ! Igen, de hallotta-é valahol a nép
szájából ezt, hogy „a búza &ra.ttatik" ? a fold szántok, a vetés
boronál'aíiVí, a fü kaszáltak ? Én is hivatkozam az „5—6 millió
magyarra," hogy azokat egytől se hallotta és hallja úgy, hanem
csak igy: „a búx.ái aratj'íAy a földei szánt/áfc, a vetési boronálják, a füvei kaszál/'íA% igy mondják, mivelöleg, vagy arat-íaí-jafc,
szán'aí/'ífc, boronál<«(/a/í, kaszálíaí/áfc mivekoíöleg : a mint maga
az iró is megismeri és vallja az 50 és 51-ik lapon az „arat-ás, és
arat-í'ií-ás ' értelmezésibe Ennélfogva az „arat-íií-ifc" külszenvedö
Ls elesiA.

5) „süttetik, fozetik "
A 404-ik lapon ezt a példát hozza fel:
„Inkább szeretem a husi sütve mint főzve." Itt
világos, hogy a hús süttetik v. fözeíifc, tehát szenvedő
formában kell érteni az állapot jegyzőket."
Már hogyan lehetne világos itt a szenvedö forma! a mikor
a „husi süi-t&, sntitítik, föz-ik, fözet-ik, a mikor a sü', főz mivelö,
süi'eí, főzet mivelíe/ö, és ezek ragjai is azok, mint az épit-v^n,
„épit/eí-vén" példába, a liust sut-vén, süt-ve, süt-ifc, söitetvén,
süttetve, sütMik mindenik mivelö és mivelíeíö, egyik se szenvedö.
Hanem igen is szenvedö a siit, fő közép igék, a mint az iró ma
ga megigazitja a 405. lapon, igy értelmezve: „hogy a feljebbi pél
dában a hus van sülve, \ főve.* Tehát a hús ml vagy fő xzenvedöleg, a husi süt-í süt-íA, főz;', föz-ik, sütve, főzve mivelb'leg, &
husi sütíeíí, süttet-ik, föz-eít, főzetik, sütletve, fözeíue mivel'eíöleg
vau mondva. E szerint „a hus süttetik v. főzeíi'A" „kocsintás, mind
a kettő jó nem lehet" ez a külszenvedö is elesik mint a többi elesett.
6) „dicsértetik."
A i?55-ik lapon ezt irja :
„még azt is megjegyezhetni, hogy az accusativusból, és
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személytelenül vett kiható igéből álló mondatot értelemváltozás nélkül átfordithatni nevezőből és szenvedő igé
ből állóra. „A gyermeket dicsérik" =. „n gyermek di
cséretik. a
Lejjebb a jegyzetbe még ezt is irja:
„Ennek: „a gyermek dicsértetih* valódi és teljes
elemzése ez: „a gyermek dicsérteti magát." —
ü szerint ,,1) a gyermeket dicsérik 2) a gyermek dicsértetik
3) n gyermek dicsérteti magát' mind egyet tesznek ,,értelem-vál
tozás nélkül/
Nézzünk a szemibe ennek is. Lássuk E lenne tehát a há
rom-egység. Igen, de vessük csak öszsze e felhozott példás, állitást
az iró másutt feltett elveivel; mindjárt e példa után a jegyzetbe
(a 255. 1.) lejjebb ezt hja:
„Ne bökkenjenek meg önök ezen a merész állitá
son, vagy „uj tan"-on; hanem fontolják meg, elsőben:
hogy a nyelvalkotó szellem nem fogott csak amúgy
játékból teremteni két oly különböző kifejezést merőben
azon egy eszme kifejezés! re." — De tán hármat igen ?
A 283. lapon igy ir:
„Egy nyelvbeíi tökélyes syuouymia még a szókra
nézve sem létez. Ha eszmére, fogalomra vonatkoznak
a synonymák, mindenike más-más árnyalatát jeleli a
fogalom nik Ha érzeki tárgyra, mindenikök más-más
vonással és igy más-inás különös értelemmel jellemzi
a tárgyat."
Ez elv ellenire 1) dicsénfc a gyermeket, 2) dicsértetik a gyer
mek, 3) dicsérteíí magát a gyermek, mégis mind egy? Vagy e
már más?
A 284. lapon a jegyzetbe :
„A mondó szabadon választhat köztök; de azt
állitani, hogy „egyik a másik helyett van," fogalom za
var és nyelvtanitás.' — Mégis mind egy a három?
A 314. 315. lapon:
„Tiszteletben kell tartani, uraim, a nyelv árnya
latait, és nem veszélyeztetni afféle állitott Jelcser&ésefckel, Ae!!ye/tekkel, és gyanánt-okkul."
A 316. 317. lapon:
„hivatkozva mindig arra az átalános elvre, hogy kü
lönböző két rag vagy szócskn, a viszonynak — bármi
csekélyen, de még is csak — különböző két árnyalatát
jeleli."
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Ugyanott a jegyietbe:
„mert két rag merőben azon egyet nem tehet." —
Ez elvek ellen mégis mind a három azon egyet tehet?
A 318. lapon:
„A nyelvtanárnak elemzés a kötelessége, s nem
szabad synonymákkal ütni el a port a tanulón. A nyel v
gazdagsága s hajlékonysága nem a szók és szólamnak
különböző értelmei elmosódásában áll, hanem abban,
ha mennél több és finomabb árnyalatnak bir külön-kü
lön kifejezésekkel szolgálni." —
Hát miért mossa el a három szólam különbözo értelmét?
Miért nem szolgál az árnyalatok különböző kifejtésivel?
A 321. lapon:
„Avvagy nem egyik jellemvonása a mivelt nyelv
nek a szabatosság ? " —
Hát az-e" a szabatosvág, hogy mind a három egy értelmü
legyen?
Tovább a 309 és 310-ik lapon ezt:
„Az elemzés ujra meg ujra kimutatja, mily tévelygöleg és tévesztőleg állitják nyelvtanáraink, hogy
egyik ragot a másik „gyanánt" vagy „helyett" hasz
nálhatni. Hiszen nem azért állitotta fel a nyelv az ő
rovatait, hogy a járatlanság és tudatlanság öszsze gá
zolja korlátaikat. Ha még azonosabbnak látszanék is
különböző ragu két szó jelentése, mindig megvan köz
tök az árnyalatbeli, még pedig sokszor nagyon tetemes
különbség, melyet csak kontár vagy szeles kutató nem
veszen észre." —
Azt hiszem: a mi áll a névragokról elvileg, áll az igeragokról is.
A 311-ik lapon is igy ir:
„A synonymia nem zürzavarő, hanem megkülön
böztető tudomány, voltaképpen."
Ez elvnél fogva is meg kellett volna különböztetni a három
mondatot és árnyalatait felfejteni, nem pedig a hármat egynek
mondani. Bégebben meg is tette, mint már idéztük volt, a 20)
jegy alatt emiitett iratába a hol a 109. 1.
mondja, ha ugyanazon egy eszme vagy ár
nyalatára egynél több kifejezés létez :" •
a 113. lapon is például hozza fel, hogy
„bontanig bontóik, bomlifc; pusztit»afc, puszíiíodik,
pusztwZ stb. mind egyebet tesznek." —
Itt pedig mind a hármat egynek veszi.
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„De hát mi a különbség?" kérdheti.
1) „Dicsérifc a gyermekeí" mivelőleg van mondva, accusativussal jár. 2) „Dicsértet-ik a gyermekeí," mivelíeíö forma, ez is
accusativussal jár ; az értelmi különbséget a tet mivelíeíö képző
teszi, eszközli, hogy a gyermeket dicsérjék, „dicséltetik a gyermek,
külszenvedő pedig „kocsintás, mind a kettő jó nem lehet' az elébb
felfejtett okokból, tehát ez a külszenaedö is elesifc, mint a többi.
3) „A gyermek dicséríeíí magát" mivelíttőleg ráható, a gyermek
maga eszközli; hogy őt dicsérjék. A három közül egyik se teheti
a másikat. Hát íj a ruhái készitifc 2) a ruha készitíeíifc 3) a ru
ha készitíeíí magát; 1) a házai épitifc 2) a ház épiMeíifc, 3) a ház
épitíeíi magát; jó-é? mind egy-é? Hát 1) a szerkesztői keféh'fc,
2) a szerkesztő kefélíe/ifc, 3) a szerkesztő kefélíeíi magát, jó-é mind
egy-é? hát 1) a gyermekei veri* 2) a gyermek veretik, 3; a gyer
mek vereti magát" hiszi-ó? de-ehogy vereti magát, esze ágába sincs,
hogy veresse magát. 1) nem ugy verifc a czigányt" ezt hallotta,
hát azt 2) nem úgy vereid a czigány, vagy 3) nem úgy vereít
magát a czigány " hallotta-e? hát mind a három jó, mind a há
rom egyet teszen?
Hová vezeti az embert azaz ik-e& külszsnvedö, az az ik a
melyik , nincs meg az élőbeszédbe", az iró pedig ráfogja, hogy
„de megvan biz a!" Mert, hogy a mivekeíó' ige külszenvedö isie
gyen, e bizony csak ráfogás.

Miként fér öszsze az ik-es kühzenoedö az értekező elveivel,
axiómáival ?
Már most vessük öszsze jelen értekezésibe felhozott elűeit,
axiomáit ; és alkalmazzuk az ifc-es külszenoedöjére :
4-ik lapon: „a nyelvészetben s ejmek akármely résziben a módszer
nem lehet más, mint az, a melynek a mivelt világ szó
szólói inductio nevet adtak, mely nem egyéb, mint a
tények öszszehasonlitásából és megkülönböztetéséből átalános igazságok, törvények, szabályok, és elvek kivonása."
16. 17ikl. a „a nyelvészet nem speculativ, hanem merőben inductiv
jegyzetben : tudomány. "
Alkalmazzuk a tényt az ik-es külszenvedőre. Hallotta-é az
élőbeszédbe, hogy „mi csinálíaíifc? Felelet: „száníaíifc, vettetik,
boronálíaít/k" s több effelét. Nem ugy hallja-é, hogy: mii csinál
nofc? Felelet: s/ántanafe, vetnefc, boronálnafc. Ez a tény. Ebből
csak nem lehet azt inducálni, hogy íaíifc íeíiA: külszenvedővel él
a magyar; mert ez az élőnyelvbe „nincs meg." A mivelíeíövel kü
lön él a magyar, száníaí, vetíeí, boronálíai; de ebből csupasz tfc
kéi nem csinál, uem is csinálíaí külszenvedőt : „saáníaíifc, vetíeíik,
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boronál'aí/Vt," hanem mivtlí«íővel igy: mit esinálfriíMafe '' szániaíaak, vetíeíwefc, boronál''ii«afc.
H-ik i.
„Mi több, ö az »^«) maga magában is képes vég
rehajtani a moiylat Malatát, s nélkülözheti Agádéit,
ezek meg teljességgel nem lehetnek el űrok nélkül.
Esik, havasik,, villámlik, dörög, kiabálnak, muzsikál
nak, egyél, szaladj sat. mindnyájan magukra egészen
megmondják, a mit a mondó akar."
Itt is az élőnyelv sajátsága szerint írja : kiabálni, uiuzsikábifjfc (ugy, mint elébb mondám: mit csinálnifc? szántanfc, vetnek, boronárlna&), ezek magukra is érthetők ; de éppen nem irta
fc«Zszenvedővel igy: „kiabál'aíit, muzsikál' atik," a mi nem is ért
hető nem csak magára, hanem akárhogy vegyük is. Még maga se
helyesli az 51-ik lapon, „nem tartja törvényesnek „tánczoltaíifc,
ebédeltetik. " Nem törvényes, mert megvan a mit csmáliafc szerint:
tánczol'taA:, ebédelnefc. Ez a t-'ny. A miveliWó'böl erőszakolt külszenvedö „nincs meg". Lám, a nem mire.ltttöbö\ alakuló /fc-es szen
vedö igék meg vannak, s ez okb51 érthetők is magukra': es-/t, havaz-i/i, villáml-i/t; de nem ám: ese'''í', hwsMt/itik, villámolíiítA. *
ír,, i.
(a foglaló módról szólva) :
„No már a legfeddhetetlenebb induclio, a közbe
széd és az eredeti irodalom legterjedelmesebb és lelkiesméretesebb tanulmánya egyetlen egy példát sem nyuj
tanak az elsőre ; ugy hogy e tekintetben bátran kimond
hatni, hogy a magyar iyéuek foglaló mó/lja (tegyük
helyébe: külstenvedüje) HÍnaen."
17. i.
PHa e világos tény daczára magyar nyelvtanaink
mégis folyvást vis;:ik e rovatot, a csak egy példája
azoknak a — hol anyagi hol alaki — ferdeségeknek, me
lyekkel a nyelvtanok átaljában az ifjuság józan itéletét
és okoskodását mát- csirájában megvesztegetik. És két
szeressé lesz a hiba az által, hogy az idegen nyelvek
conjunctivus módusának feljebb itt második vonása a ma
gyarban foglaló m /c/nak (tegyük helyébe : ktCszenveAdnek) nevezett formára nem csak nem illik, de éppen
ellenkezik is valódi jelentésivel."
18. 1.
„Különben sem adott létezésire okot semmi egyéb,
mint a latin nyelvi un és rovatai megfontolatlan s kritikátlan majmolása."

lí). 1.

„Ily értelemben igen is van foglalúja (tegyük he
lyébe: külxzenvedöje) görögnek, latinnak, németnek,
francziának ; de nincs ám a magyarnak. Ezt bátran ál
lithatni, miután a nyelv eredeti tárházában ide vonat
kozó eset vagy éppen nincs, vagy ha az átmenetek tör
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vénye szerint pgy-knttö netalán előfordulna, oly kétes
és kivételes, melyre szabályt józaa inductioval nem
épithetni."
Mii:! o négy lapon kimondott elvet alkalmaztuk, értsük a
külszmvedöre is (a foglaló mód helyett), és kisül, hogy ily ferde
kühzenvedöje „nincs ám" a magyarnak. „Indurtio, közbeszéd, ere
deti irodalom " eredeti, a mely az élőbeszédből ered : miből is eredhetne más valamiből?) mind ellene szólnak. „Nyelvtanainkban a
feideség példája; a nyelvtanok megvesztegetik az ifjuság józan Íté
letét már csirájában ; idegen nyelvek majmolása," mind reá illenek.
A melyekhez még azt ragasztom, hogy uem az idegen nyelvek maj
molása vezet a magyar nyelv sajátsága kipuhatolására, hanem az
élőbeszéd a kútfő, a melyből igazán menthetünk. Ebből pedig csak
ugyan nem lehet kisütni; mi csinál'aí/fc ? szÁntntik, vettetik, bolon&ltatik. " „Erre szabályt józan inductioval nem épithetni. "
3l-ik 1.
„a nemzeti nyelvírzák biztosabb irányt ád, mint a nyelv
tanok körmönfont szabályai. A nyelvérzék által a nyelvre
felsütött bélyegekitt kell kilesnUnk, ha i mezzel volta
kép meg akarunk ismerkedni.''
Csudálkozom, hogy nyelvérzéke nem leste ki, nem sugta meg,
a magyar miveltető igére f'elsiltStt bélyeget, hogy ez azonegy rag
gal hajtigatádifc (nem hajtogattat-ifc) éppen, mint a mioKlb és hogy
valamint a t képzős mi*;«fó'ből a csupasz ik nem csinálhat szenve •
db't. ugy az azon egy t képzős mivelíetöböl se külszenvedőt. Pél
dául: épit-ifc vagy épit-teWfc a háza', a házakéi (nem a ház, há
zak), késziWfc vagy készit-tet-ifc a ruhát, a ruhákéi (nem: a ru
ha, a ruhák). Annál inkább csudálkozom, minthogy ezt maga az
iró is bevallja, megismeri az 50-ik lapon : „Cajus meyépittetoén a
házát, és Cajus háza megépittetvén" mind a kettő jó nem lehet,
azon egy szót miveltvtö-kihatónak és szenvedőnek is vonni, képte
lenség. Csak egyikben lehet hát helyes, a melyikre a „M" képző
jogosit." t. i. a mivelí'iíöftfi. Ez a magyar mivelí«iö igére felsütött
bélyeg, a mit ki kell lesnünk és a mit a nyelvérzék is megsughat.
Meg is sugta volt előbbeui irataiba, azt fejtegetve, hogy az
ik-ea külszenvedő : kocsintás „szép nyelvünk rút fokadéka, az élő
nyelvbe nincs nyoma" a mif jelen iratába elfelejtett megczáfolni,
és csak pusztán állitja, hogy ..megvan biz a." Az előbbi : sugallat,
e pedig: ráfogás.
56. 1.
„De hát mi kár benne? kérdhetné valaki. Első
ben is azt mondom, hogy a tudomány hitelével és tekintéiytvel ellenkezik, sőt cidturánk becsületéből is levon,
ha olyat igtatunk nyelvészeti munkáinkba, a mi nem
igaz, Annál inkább, mivel egy kis ámi.'á* van benne.
Másodszor: a nyelvünket tanult idegenre nézve téve
dést okoz."
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Ezt is alkalmazva a felállitott külgzenoedöre, szóról szóra igaz :
„nem igaz kamarán kelt," „ámitás van benne" s az idegenre néz
ve tévedést okoz." Nem igaz, mert az élőbeszédből nem lehet iga
zolni. Ámitás van benne, mert a t képzős cselekvő ige után a csu
pasz ik nem csinál szenvedőt, se külszenvedőt. Az idegenre nézve
tévedést okoz; Hogy is ne tévedne el? a mikor látja: hogy a .mivelő és miveltető ige egyenlöleg ragozódik, s az erőszakolt küliizenvedö alakja is, négy esetet kivéve, mindenütt egyenlő a mivelíBíJével: hát miképpen tudjon eligazodni, mikor külszenvedö, mikor
miveltető azonegy alaku ige ? Maga az iró is, hogy a félreértést kikerülíeíhesse, csonka szabályt, „nincs meg"-es törvényt állit fel, olyant,
a melyből nem lehet eligazodni még a magyar irónak is, hát az
idegen, hogy ne tévedne el? Igy van ez, ha az élőbeszéd sajátsá
gával öszsze nem férő valamely szabályt akarunk kierőszakolni.
71. 1.
„Hátra volna még az nd jellemzővel alkotott jö
vendő, p. o. látand, ejénd. Ezt ámbár „élőbeszédbeli
álló pontomnál fogva kitagadhatnám a jövendő formák
sorából, kellő óvatosssággal nyilt kérdésnek hagyom.
De legkevésbbé sem ok elfogadására az, mit a M. Ny.
Rendszere hoz fel, t. i. a „változatosság." .Csupa tarkitás kedvéért egy nyelv sem alkotott formát."
Ezt alkalmazva a csupasz ik-es külszenvedöre, valamint a
lát-and sj-énd jövendő formát, ügy a „mondaí-ifc'' külszenvedö for
mát is ki lehet tagadni az élőbeszédbeli álló pontnál fogva; és ha
ezt is nyilt kérdésnek hagyja, tán következetesebben járt volna el ;
az is igaz, hogy „változatosság, tarkitás kedviért egy nyelv se
alkotott formát," annál kevésbé oly külszenvedö formát, a mely a
miieltetővel egyenlőieg ra,gozódik, és igy félreértést szül, az érteimességet zavarja, a melyről csak „nincs meg "-es szabályt tud ki
erőszakolni, minthogy az élőbeszéddel nem igazolhatja.
73. 1.
„De tény és magyarázat két különböző dolog, s

a jelen esetben az utóbbi kiváltkép fontos, mert azon for
dul meg a szóba vett mult helyes használata, mit a
csalfa elmélet nemcsak nem irányoz, hanem éppen za
varba hoz és tévedésre késztet. "
Alkalmazva ezt valamint az ige idejére, ugy az ik-es kül
szenvedöre, tökéletesen igaz, hogy tény (készit- ik, készittet-ik a ru
hái,) és magyarázat (készit-i/c, készittetik a ruha) két különböző
dolog, és e „csalfa elmélet zavarba hoz és tévedésre késztet," t. i.
hogy készittetik a ruhai, ruháfcért, azt is tehesse: készitíeíi/e a ru
ha, ruháfc.
74. 1.
„Azok a nyelvészeink, kik fökép a irancziáktól,
telkapták az egyidejüség eszméjét, nem fontolták meg,
hogy midőn a franczia francziának nyelvtant, ir, nem
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abban jár, hogy nyelve természetét fejtse ki, — ez iránt
ő megnyugszik olvasója nyelvérzékében, - hanem oly
szabályokat ad, melyek egy s más tapasztalt hibák elkerülésire képesitsék nemzetebelijeit .... Az egyidejüségi vonást megkülönböztetni nekik nem is kell, mert
soha se vétik öszsze .... Kár volt ezzel a minket ke
véssé érdekl/i külön vonással igeideink különben is za
vart elméletébe még újabb bajt keverni."
Ezt is alkalmazva az t%-es külazenvediőre:, erre nézve is jobb
lett volna oly szabályt adni, a mely a tapasztalt hiba elkerülésire
képesitse a magyart: hogy a „készit'eíife" miveltetőt ne használja
&«Zszenvedőnek is ; ezt a vonást a magyar hallgatónak nem is kell
megkülönböztetni, mert soha se véti össze, mindig a miveKeíöie
érti, erről a külszenvedöről, semmit se tudván, abba nem is ért
heti. Igazán kár volt, e zavart elmélettel még ujabb bajt keverni
a sok idegenszerüséggel különben is elárasztott irodalmi nyelvbe.
77. 1.

„E nem bizonyitani való; hanem fel merek szó
lítani az 5 — 6 millió magyar közül mindenkit, a kinek
gondolatai és képzeletei elemzésére egy kis adománya
van, tegyen vallomást, nemde ebben az értelemben él-e
mindenha az idézett és minden hozzájok hasonló ki
fejezésekkel?"
Valamint az ige idejére, ugy az állitott külszenvedore nézve
én is fel merek szólitani minden magyart, hallotta-é az élőbeszéd
be: „mi C8inálíaíta? mondaíifc, beszéltetik, arattak, kapálfaft'fc,
kaszáltatik," s több effélét? Hallotta-é, hogy a mivelíeíö igét: szántat, vettet, boronáltai1, más értelembe használná, s külszenvedőt csinál
na belőle: „szánfaM, vettetik, boronáKaít/fc?"
80. l.

„Mind ezekből az a tanulság, hogy idegen nyel
vek — olykor roszszúl vagy félreértett — törvényeit a
magunkéra alkalmazni nem tudományos eljárás, hanem
valódi kontárság."
Éppen e mondható az idegenből vett külszenvedoről is, hogy
kontárság!
81. 1.
„vizsgálják mind a közbeszédet mindenütt a hol magyar
lélegzik, mind pedig oly irott dolgokat, régiebbeket és
ujabbakat, melyek vem készültek idegen nyelvek nyüge
alatt, s meg fogják látni, minő következetesség üti ki
magát mindenütt az igeidők használatában."
Valamint az igeidők, ugy a mivelő és mivoltatö ige haszná
latába is éppen ezt lehet alkalmazni. A közbeszéd a mivelí«<öí nem
zavarja össze a külszvivedövel, ezt nem használja. Ez idezetbe is a
közbeszéd az alap, a minta, a melyhez szabni kell az .,irott dolgokat."
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30. 91. 1.

„ És enyiben igaza van Hunfalvynak, de nincs ára
abban, hogy mi is azt a divatot kövessük ma ; nem
azért, hogy elavult, hanem azért, hogy helytelen. Jól
megértsük, azt a divatot mondom, hogy a lát vala for
mával az imperfectumnak mind a két értelmében éljünk."
r Nincsen hát a világon semmi ok, mely arra birna, hogy korábbi forditóink elavult és méltán elavult
divatát felujitsuk, s a folytonos mult feljebb kimutatott
valódi formáját jogában mpgcsorbitsuk, ötet törvényes
örökségéből kirekeszszük. "
Illik ez a külszenvedöre is, „m't ne kövessük, nem azért,
hogy régi, hanem azért, hogy helytelen, igy : épitifc, építtetik a há
zai, házafcaí, vagy a ház, háaafc, hogy mind a két értelmében
éljünk." „Nincsen hát a világoi semmi ok, hogy (a folytonos mult
helyébe téve) a miveltetll „formáját jogában megcsorbitsuk, és tör
vényes örökségéből kirekeszszük. "
95. lap. a
„(nem illik), mert a szokás — quem penes arbitrium
jegyzetbe: stb. — ellene szolgál."
A szokásra h vatkozik. Mi a szokás (usus)? A mint beszélni
swkiak. Tehát az élb', a közbeszéd az alap, a kútfi Bizony a ta
tik tetik külszenveddavk is ellene van a szokást, a közbeszéd.
111. 1. az 51)
„A zavart neveli az, hogy másutt a „fuit" van
jegyzet yé- „vaW-nak forditva. Meg sem kisértem a magyarázatát.
gibe:
A botlásna,k nincs törvénye."
Ily zavar a mivelíeíöből erőszakolt külszenvedö, épitík, épittetik a háza/, házafai?, vagy a ház, házafe. Botlás ez is. Azért
„nincs" törvénye.
114. 1. a, 6)
„Hol volt, hol nem volt sat. volt egyszer egy kijegyzet vé- rály" ?at. Az ,. egyszer vala" hallatlan a fonókban."
gin:
Tehát a nép nyelvére hivatfcozó. Bizony a nép nyelvébe, a
fonókba is hijába1 keresi a tatik tetik külszem-editi, mert a hal
latlan a, fonókba: „mi mondaid, mi beszélíeíiA? mese mondaíifr,
egy történet beszélíei^;" hanem igy hall/wfc: mit mondanafc. mit
beszélnefc? mese/ mondana^-, egy történeteí beszélnek.
116. l.
„Minden elmélet próbaköve az alkalmazás. Ha a
tények nagy többsége természetesen, mint egy belőle
folyni l&tszik, és igy legnagyobb részök szabályoznak
tünik fel ; ha továbbá az eltérést, rendetlenséget muta
tó kinebb résznél az anomaliák okait, a zavaró körül
ményeket fel birja fedezni elméletünk ; mind addig ér
vényes les/, mig egy más áll elé, mely tökélye&ben,
bővebb mórtékben teljesiti ama kivánalmakat. Lássuk
már a felveendő és megvitatandó példákra nézve, me
lyikünk elégiti ki az elmélet igényeit : ón-e vagy Fogarasi?"

Éppen ezt lehot alkalmazni a tatik tutik külszenvedore is.
Ez elméletnek is probaköve az alkalmazás. A tények nagy
többsége és igy a legnagyobb rész azt bizonyitja, hogy a mivelíeíöből csapasz ifc-kel nem alakul külszenvedö ; ez az etó' közbe
szédbe nincs meg. A zavaró körülményeket felfedezte a paradig
ma, a mely szerint a mivelíeíö ragjai mind egyek a kölszenvedb'ével, négy rag kivételével. Innen a zavar. Készitetik a ruha'í, ruháfcaí, vagy a ruha, ruh'í& ; épitőit a házai káxafcaí, vagy a ház,
házat. „Nincs meg"-es szabályából pedig láttuk, hogy elmélete igé
nyeit nem elégiti ki.
118.1.a46)47)
„Ime kipótolhatlan kára az idegen formák bchojegyzetbe:
zatalának, s még érzékenyebb, a nemzetiekkel való öszsze zavarásának .... Most már nem lehet tudni, me
lyik az igazi értelem. Igen, de mi a beszélő c/.élja?
Az, hogy ne értsük egymást?"
Alkalmazva a tatik tetik külszenvedő idegen formájára ; épittetik a háza', házasa/, vagy a ház, házafc, ebbe melyik az igazi
értelem! vagy az-é a czélja az irónak, hogy ne értsük egymást?
174. l. a
„De midőn iró miveli azt, s nem maga szakálájegyzetbe:
yal, (hogy festi) hanem a nemzete nyelvével, ahoz már
mindnyájunknak van szólója. Pedig jeles példáink van
nak e nemben, kik szegény nyelvünk, arczát vénnek,
rútnak, s szakáiiát szürkülőnek költvén, kenik, fenik az
idegen festéket reá, állitólag szépitése végett. „Bocsásd
meg, Uram, nekik, mert nem tudják mit cselekesznek."
Éppen ezt lehet mondani az idegen tatik tetik külszenvedb'ró'l is.
176. 1.
Igen is ! mert a nyelv fejlését képesek vagyunk
egyetlenegy vonással jellemezni: azzal, hogy egyszerü
ségre és szabályosságra törekszik.
Hát a külszenvedöre erőltetve felállitott elmélete egyszerüségre,
szabályosságra törekszik-e ? Micsoda egyszerüség, szabályosság az ?
hogy
„a külszeni-eáöt mindig használni nem tartozunk, —
használata felettébb korlátolt, — a miveltetoből alakul
ván, már -ez is szoritja a. vele élést, — tehát csak az
egy eset marad fenn, — ebből is lehuz tgynehányat az
az aleset, — a maradékból ismét deválvál egynehányat,
— a többes számban sehol sincs meg, nincs a teljes
vagy bevégzett multban is, és nincs a jelennek, az imént
multnak egyes 1. személyében a határozott (ujabb név
vel tárgyragosj formában E tilalom alól csak egy eset
menthet fel. Minden esetre hát fobb a világos törvényhez
tartanunk magunkat."
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Hát 67 az egyszerűség"} ez a szabályosság? ez a világos
törvény.
176. 1. a
„De hiába! ezen már nem segithetni. A kecsKét
jegyzetbe: is a káposztát is egyszerre és együtt megőrizni sekinek
és semmiben nem sikerül. Analogia vagy Bábel! Tertium non datur. "
Hogy a miveltetö „külszenvedö is" legyen, kecske is káposzta
is — nem sikerül. Bizony analogia kell ide is; t. i. a miveltetö
csak miveltetű, de külszenvedö is nem lehet, a „képtelenség." Vagy
Bábelt akar? Tertium non datur.
185. 1.
Mathematikai igazság, hogy az accusatirus éppen

úgy van a kiható igékhez, mint a nominativus a szenvedöhez."
E mathematikai igazságból következik, hogy a mivelö és miveltetö ige mindig accusativussal jár, épitik, épittetik a házal, há
zakat, (nem pedig épitífc, épittetik a ház, házafc;) ezért nem lehet
a mivelíeíö egyszersmind ktilszenvedö is. Ezért igaz, hogy a valódi
szenvedö és ugy nevazett közép ige nominátioussal jár, p. nyiliTc
az ajtó, látsziTc a falu tetszzfc a virág, áll a szobor, készítZ a ruha,
épül a ház stb. E mathematikai igazságot tartja az élőbeszéd, so
ha se cseréli fel egyiket a másikkal; valamint nem mondja: látszik a fabií, tetsző a virágoí, ugy azt se mondja: „épitik, épittetik a hÁz ; házafc, készi'tfc, készittetik a ruha, ruhát. Ezt kocsintásnak veszi, mintha nem tudna magyarul, a ki igy mondaná.
189. 1. a
„Nagyon hiányos szabályoknak kell lenni azoknak,
jegyzetbe: a melyek magát a törvényadót sem birják megtanitani
a törvényszerü rendezésre."
Alkalmazva a tatik tetik külszenvedöre, nézzünk a „nincs
meg"-es hiányos szabályra, a melyet maga a törvényadó se követ
„okoskodó" iratába.
191. 1. a
„12) Log. 125. §. „Ki kell mondanunk a magyar nyelv
jegyzetbe :
azon — (Proh dolor ! idézett könyvem irásakor magam
is „azon-ista voltam: most kész volnék „ekklésiát kö
vetni" érette) él6 sajátságát, miszerint" (sic) a hatá
rozat hangsúlylyal különbözteti meg a határozandótól. "
Alkalmazva a tátik tetik külszenvedőre, vajon nem követ-é
ekklésiát ezután valamikor a külszenvedö felállitásáért, ezt irva:
(„Prob. dolor! akkori irásomkor magam is tátik tetik-isfa voltam!
miszerint (a mikor) a magyar nyelv élő sajátságát kiforditva, a
mivelüeíöí külszenveAfae erőszakoltam!")
195. 1.

„Adatok tengerébe fulnánk, ha példákat halmoz
nék állitásom igazolására; utalok mindenkit a tiszta
magyar ajkvak mindennapi beszédére."
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Ugyan ott lejjebb:
„Elméletet állitni lel:
más dolog."

egy dolog, 'ilkalmazni,

Hát a tiszta magyar ajkuak mindennapi beszédéből voata-é
el tatik intik küiszenvedöiöl felállitott elméletét ? a „nincs meg"-es
szabáljt? Hanem hát igaz, hogy „elméletet áilitni fel: egy dolog,
alkalmazni más dolog.-' Ilyen elmélet arról a fatalis kakzaiiKedfaSi;
„kivételes, tarthatatlan, az élőbeszéd nem igazolja, a természetes
nyelvérzékü magyar iró nem él vele " maga a/ iró se használja.
209. lap.
„Nemde részint a beszédbeli közlekedés átalános,
részint nyelvünk legbensőbb természetéből keletkezett
egészen sajátszerü elmélkedésekkel kellett meghatároz
nunk, melyik formának mikor van ideje és helye? Már
pedig (a mint azt hiszem elég szembetünőleg megmu
tattam, és elemzéseim következtében saját tapasztalása
kitkit meggyőzhet felőle) mindenik formának megvan
a maga különös használata, s egyiket a másikkal fel
cserélni, az értelmi árnyalat tetemes megváltoztatása
nélkül, nem lehet."
Alkalmazva a tatik Mik külszenvedöre, hát a beszédbeli köz
lekedés ugy nyelvünk sajátszerü természete mege;igedi-é, hogy a
miveltetö formát felcseréljük a külszenvedb'ével? Az iró szerint, az
„épittetvén" példájára „képtelenség" !
211. I.
„Az élet nyelvétől tudakolva azt az utasitást nyer
jük, hogy sat."
Tehát az élet nyelvétől tudakolva nyerünk utasitást a külszenvedöre is, a mi pedig az élet nyelvébe nincs meg.
221. 1.
„Mély logika rejlik a nyelv alkatában, uraim!"

Ezt a logikát kell kifejteni a már megalkotott élőnyelvből!
Ez a valódi hivatása minden nyelvésznek. De ha ez élőnyelvbe
nincs meg a csupasz iA-kel erőszakolt külazenvedö, logikáját se le
het kifejteni. A logika abba áll, hogy az élőnyelv használja ugyan
a mivelíeíó'í, de nem csinál belőle ferde külszenvedőt is, nem za
varja össze.
224. 1. a
„és ha a nyelvtanárok az igazi természet tudósok péljegyzetbe: dáját követnék, a tényeket és jelenségeket gondoson és
pontoson elemezvén, valódi inductiv módon hoznák ki
elméleteik állitására a .törvényeket, rendszereik alkotá
sára az elveket, s módszereik szerkesztésire a szabályo
kat, és még az alkalmazás felett is hasonló szemes elem
zés őrködnék, vajh mennyire megkevesednének a kivételek ! "
Lejjebb: „A nyelvtanárok pedig annyira látszanafc sze
retni a kivételt, hogy kész akarva is ugy szerkesztik a
szabályt, hogy majd kivételekkel igazithassanak rajta."
Cyergy»i F. Magiraroean.
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Alkalmazva a külszennedb're. Ha az iró maga is ezt az elvet
követi, ugy cso.nka szabályába, nem kellett, volna aunyi kivéteti,
nnnyi ,nfV.? meij"-?t állitaui fel: a mik zavarba, hozzák az irókat
is, hogy mikor éljenek mivf,t.tet8>;el. mikor a miveltetőből erősza
kolt icülszenvedövert minthogy a ragjai mind a kettőnek egyenlők,
azokat a „nme* »«'?</•' -aket pedig nem birják megtartani a fejekbe.
Vagy tán maga az iró is kész akarva szerkesztette ugy e szabályt?
224. -Jáf>. 1. a.
„De a czél elérésének mellőzhetetlen feltétele, hogy
jegyzetbe: ama (költűi) nyelo a lehető legértetmesabb, lehető leg
gyorsabban, legtfastiibbnn felfogható legyen. Ennélfogva
költői szabadosságnak (licentia) -nydvbdl hibát, mint a
mely ime teltételt csökkenthetné, elismerni nem lehet.
Mert a nyelv analogiáihoz szokott elme (mint az athai-nei csizmadia Demoithenes soloecismusán) fulakad»"•<», a képeeWdés müködése meyháboritódik vele. „Bort
megi^/sza magyar ember" csupán nyelvbeli hiba és egyéb
semmi — quandoque bonns dormitat stb." Lejjebb : „Min
dig csak a gondos, figyelmes elemzést ajánlom. Uraim !"
E gondos és figyelmes elemzés rá vezethette volna az irót,
hogv a nyelv nna/wjiáflioz szokott elme, a mikor a mivel^tá'í hall
ja, csak ebbe érti, és mindig felakad, ha valaki más értelembe,
/f#Zss«»t)«döbe akarja vétetni vele, és „képzelödési müködése megháboriíodifc vele." — Lám milyen szépen megsugta nyelvérzéke itt
is ebbe : . a képzelóV/ési müködése megháboritódik vele, " hogy ódik
i'idik a valódi szenvedő (nem pedig a tatik tetik külszenvedő) : mert
képzel, képzelóWifc, (nem képzelíeíi/c) abból: képzel-tfeZe"s ; müvel,
mn-ködik (nem müvelíeíífc) abból: miiködév; megháborit, megháborit-odtX: (nem pedig megháboritíaíiA) vele. A miveUeíó'í külszenvedünfk is venni uyelvbeli hiba," rqaandoque bonus dormitat."
„Mindig csak a gondos, figyelmes elemzést ajánlom, uraim!"
225.226.1.
9Az induc/io legbiztosabb szabályai szerint, a köz
szokás, az élőnyelv nyomán eldönthetjük, hogy nem!"
Éppen az iidwtin, a Icözszoliás, az élőnyelv nyomán dönt
hetjük el, hogy mivelíeíóből csupasz i/c-kel erőszakolt kuUzenvedövel nem él a magyar /
229. 1. k
„A nyelv használatában igen is van szava az aesthejogyzetbe: likának. De jól megjegyezzük, csak akkor, midőn már
a sznbafosedgnnk minden követelményei ki vannak elé
gitve. Főkövetelménye pedig az, ho^y a ny.tln — a ma
ga sfijátsdyai ?zerint — a képzelem és gondolat minden
árnyalatainak hü tolmácsa legyen. Szabatosság és ékes
ség nem egy rangu (coordinált) t'örvényadók a nyelv
tanban, képesen, s az „omnis similitudo claudicat" kikötésivel szólva, azt mondhatni, hogy az elsőnek deliberativum, a másodiknak csak consultativum votuma van."
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Alkalmazva a külszenvedöre ; ebbe se szabatosság se ékesség ;
bizony a nyelv sajátsága is ellene van.
271. i. a
„Nem, a beszélő nem gép, mely fúvó és billenjegyzetbe: tyük hatására szól, hanem szabad akarattal felruházott
okos ember, a kifejezéseit a czélhoz t. i. a hallóra te
endö hatáshoz alkalmazza."
Áll ez a mivelő és mivelíeíö egyenlő ragjaira nézve is. Ez
okból nem jó, nem helyes a készit-íJfe, készit-íeí-i/fc, épitik, épittetik
mivelőt és mivel'eíöí külszenvedünek is használni, mert a halló
egyiket se veszi külszenved&mk.
«
279. 1.
„7 .... Sokat kellett nekem életemben elhinnem, a
mit eleinte lehetőnek nem tartottam, — fieri quae posse negabam." —
Kivánom, hogy azt az erőltetett külszenvedö helytelenségit
is hidje el.
tovább :
„ Hogy pedig az élő szóejtés nem csak itt-ott ád
egy-egy hasznos intést, hanem a magyar mondat egész
alkatában és mindenütt szabályzó hatalom, arról egész
munkám tegyen tanúságot."
Ebből látom én is, hogy, felállitott „nincs meg '-es szabálya
szerint, igazán nincs meg az az ik-es külszenvedö, mert egész mun
kájába, kivéve az „idézetteket," sehol se használja a külszenvedőt
„okoskodó- munkájába, és ebből jelöltem ki a valódi szanvedö igé
ket, a melyekkel él a kU'.szenvedö helyett.
281. 1. a
„Inkább hiszek én a nyelvalkotó szellem logikájájegyzetbe:
Qak, mint - egy tökélytelen elemzésnek.u
Én is inkább hiszek annak, mint az iró „nincs »ie</"-es, tö
kélytelen szabályának az «fc-es külszenvedríről.
Lejjebb :
„Azt pedig, hogy azon egy rag merőben külön
böző, sőt ellenkező két, viszonyt jeleljen, nem uyelvbeli
anomaliának, hanem a nyelv ktficzamodásának kellene
nevezni. Ily bénaság egy nyelvben, mely ezt a nevet
megérdemli, nem lehet."

Alkalmazzuk az ik-es külszenvedöre : épittetik a házaí a házafcaí, és épitóíiA: a ház, a házafc, hogy azon egy rag „ik* két
viszonyt jeleljen, e kiticzamodás. Ily bánaság a nyelvben nem lehet.
286. 1. -a
„(a szók sajáíságai megtagadásában álljon a nyelv sajegyzetbe, jáisága'tl) . .'. (a szinek elmosása adjon sznií?!)" . . .
iözbevetőleg „(A szabatosság nem ismer engedményt!)"
Hát a nyelv sajátsága abba álljon, hogy: épittetik a házai,
a házafcaí, e mivelíeeíö sajátságát megtagadjuk, és: épittetik a has,
9*
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a ház'tfc, külszenveúöntik is erőszakoljuk? a szinek elmosása adjon
szint ? A szabatosság ebbe se ismer engedményt ! Hát szabatosság-é
a rnincs meg"-es szabály?
287.- 1.
„netalán várható haszna egy meglehetősen jól eltalált

elméletnek, hogy a nyelvbe becsúszott hibákat kimu
tatni s kiküszöbölésüket eszközölni segit."
Jól eltalált elmelet-é az ifc-es külszenvedöről felállitott , nincs
meg "-es szabály? segiti-é a nyelvbe bécsuszott hibákat kimutatni
és kiküszöbölésüket eszközleni? Nem lett volna-é jobban eltalált
elmélet? ha azt állitja fel az élőnyelv sajátsága szerint, hogy a
mivelíeíöí nem zavarja össze a magyar nép más igével, ugy neve
zett küUzenvedövel, ezt nem használja ennek is, annak is ; mert
a mivelíeíöí csak mivelíeíönek érti ; ebből soha se csinál csupasz

ifc-kiíl kiíliizenotidüt, ergo: ez az erőszakolt külszenvedö igazán
nincs meg; a helyett, hogy: „de megvan biz a! ámbár korlátolva"
s olyan „nincs megmos szabályba burkolva, a melyből nem lehet
kibontakozni.

288. 1.

'..mily szerencsétlen az a vonzai, s még szerencsétlenebb

az általa jelelt eszme a szófüzésben, legalább a magyar- '
ban. Csudálkozom nyelvtanárainkon, a kik behozták s
a kik elfogadták."
Hát ha a vonzat szó helyébe a külszenvedőt teszszük, nem
éppen ezt lehetne-é mondani, igy: „mily szerencsétlen szó az a mivelííf'ővel egyező és ebből csupasz iA-kel idétlenül gyártott külszen vedő, s még szerencsétlenebb az avval jelelni kivánt két értelmü
eszme a szrffűzésbe, legalább a magyarba. „Csudálkozom nyelvta
nárainkon, a kik behozták és a kik elfogadták!"

297. l.

„A nyelv a közlekedés szellemi eszköze, s a köz

lekedést. mint értelmezésünk f(honosát, egy pillanatig
sem szabad yeszteni szemünk elől."
Alkalmazzuk a külszenvedöre: épittetik a házai, a házafcaí,
vagy a ház, a házafc? a közlekedéskor melyik értelembe veszi a
hallgató ? bizony csak a miveltetöbe ; a kütsztinotidiöt : épittetik a
ház, a házafc, kocsintásnak veszi.

308. 1. a

„a nyelvalkotó szellem ugy látszik, a köz-élettel tart."

jegyzetbe :

A 'közéletbe hallja-e: „mi csinálíaíifc? felelet: „száníaíiA, vettetik, boronáltaíi'A:." Nem ugy hallja-e mivélőlegi mii csinálnafc ?
szántanafc, vetnek, boronálnafc, mivelíeíó'% : mii cináltatfnaA: ? szántutnak, vettetnek, boromilíaíwa/c ?
309. 1. a
„Merőben két különbözo dolog, melyeket tettben,
jegyzetbe : ugy kifejezésben sem vét senki más össze csak — nyelv
tanár!"
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Alkalmazva a külseenvedó're : késúttetik a ruhái, a ruháfcaí,
vagy a ruha, a ruháfc, senki se véti össze, mert a nép csak a mivelíeíö6« veszi ; de készittetik a ruha, a ruháfc, ezt külszenvedönek
csak — a nyelvtanár !
325. 1.
„mert ime mivel állják el utamat: „Mi megadjuk az
élőnyelvnek a véglegesen döntő jogot, a szabályzó, kor
mányzó hatalmat. De hiszen ezekben az is ])é van foglal
va, hogy az irodalom részéről keletkezett javaslatot, ki
vált olyat, a mely semmi nemü analogiáiba nem ütkö
zik belé, elfogadhat és szentesíthet." Ennek természe
tesen térdet fejet hajtok, s csupán egy kis kikötést ra
gasztok hozzá, u. m. hogy az illető javaslatnak szük
séges volta is ki legyen mutatva. Ezt a szükséget pedig
a jelen esetben kimutatni nagyon bajos lenne."
Ezt irja arral, hogy ian len marasztaló nincs meg a magyar
élőbeszédbe. Bizony a tatik tetik külszenvedö sincs meg, éppen ez
elvet alkalmazva réá. Mert ez a javaslat belé ütközik az analogiá5o, nincs erre analogia, hogy azon egy mivelíeíö egyszersmind Jcülszenvedb' is lehetne: épittetik a házai, és épittetik a ház, éppen ugy
„képtelenség," mint „Cajus megópittetoe'/» a házái és Cajus háza meg
épittetvén, mind a kettő jó nem lehet." — Az a kikötése se áll, hogy
szükséges volta ki lenne mutatva, mert maga az iró se mutatta ki sehol,
hogy szükség volna reá, csak annyit ir, hogy ,megvan biz a!" Sőt jelen
iratába is, az idézeteket kivéve, maga se él vele sehol, a mi azt mutatja,
hogy nincs szükség reá; a mi több, maga az iró is „megbizonyitja" a 20) jegy alatt idézett iratába 109. 1. „hogy a iaí-os szen
vedő (ik-es külszenvedö) alak se nem eredeti, se nem szükséges."
343. 1. a
„Kérdem már: abban áll-é a „nyelvmivelés," hogy
jegyzetbe: a mit a nép ösztönseerüen megkülönböztet, az iró öszszegyamatolja'í És arra való-é a nyelvtan, hogy az el
me élét eltompitsa?"
Áll ez a külszenvedöre is. A nép ösztön szerüen megkülön
bözteti a mivelöt és mivciltetőt, épitik, épittetik a házal; hát az
iró öszszegyamatolja ? ópittfc, épittetik a ház • „minit a kettő jő
nem lehet." Élesiti-e ez az elmét vagy tompitja ?
247. 1.
„Csak olyan értelmezés jó, a mely erőltetés nél
kül simul az alája vonandó esetekhez."
Ilyen jó értelmezés-^ a miveltetőből csupasz ifc-kel ragozott
külszmvedb'TÖl? a mely a miveltetővel találkozik és zavart idéz élő;
épittetik a házai, a házafcaí, és épittetik a ház, a házafc.
365. 1.
„S ha még egészen úgy volna is, mit bizonyita
na? Csupán csak azt, hogy az idegen nyelvekkel való
ismeretség és foglalkozás mily rég megkezdette nyomorékitni forditóinkban és nyelvészeinkben a nemzeties, a.
noni nyelvérzéket."
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Ily nyomorék szülemény az ifc-es külszenoedö is, idegen kap
tára huzva, erőltetve," a mely elten a nemzeties a honi nyelvérzók
fellázad. Hát az iró magyar nyelvérzéke hová lett ekkor, tán el
szunnyadt volt?
37fi. l.
., Nyelvmirelőink pedig, a helyett hogy a mi sa
játságainkat gondosan megőrizték, s ápolták, s a nyel
vet igazán „fejtették" volna, irtó, sőt mondhatni, gyilkos kézzel járultak hozzája, s az idézett s más hasonló
igék határzott jellemeit elmosták, csaknem elenyésztették.'" Lejjebb : „s a ki a kettőt bármi okból öszszetéveszti, liugvicida, a ki nemzetét, ha nem egy eszmétől,
legalább értelmes szabatos kifejezésétől, a mennyiben
rajta áll, megfosztja."
Szóról szóra áll az ik-es külszenvedb're alkalmazva. A. miveltetö ige sajátságát nem őrizte meg, hanem gyilkos kézzel járult
hozzá, s ez ige határzott mivelíeíö jellemét elmosta. A mivelíeíó'í
és külszenvedőt, e kettőt öszszetéveszti, (készittetik a ruhái, és készit'etik a ruha), s megfosztja nemzetét az értelmes, szabatos ki
fejezéstől.
378 1. a
.,De vannak a nyelvben oly tárgyak és, kérdések,
jegyzetbe: melyekben a legmagasabb fokon álló s legszélesebb ala
pon épült tudománynak is itélő bírói hatóságot nem tu
lajdonithatunk. A franczia költő, ha takács vagy kovács
legény is, nyelve értésében s használatában tagadhatat
lanul magasabb fokon áll Grimm Jakabnál vagy Hum
boldt Vilmosnál. S átalában ideje volna már idegen te
jet szopott ajkak által nem szabályoztatnunk magunkat,
s a „comparativa philologia" fényétől elvakitott nyel
vészeinket is azon határok közé útasitanunk, a melyek
közt akár inducáli, akár a priori szabott elvek érvé
nyesek. Az ilyes őrállások mulasztása már is sok helyre
hozhatatlan kárt tett nyelvünkben."
Mind igaz ez az ik-es külszenvedöre is alkalmazva. A tudo
mánynak erre nézve se tulajdonithatunk itélő birói hatóságot, s a
nép, nyelve órtésibe és használatába, tagadhatatlanul magasabb fo
kon áll, mint — némely nyelvész, a kit hogy még több kárt ne
tegyen, oda kell útasitanunk, hogy tartsa meg az élőbeszédből iuducált sajátságát, a nyelvnek, t. i. használja a mivelíe'öí miveltetönek, ne egyszersmind külszenvedönek is, készitíeíifc a ruhái, a
ruháfcoí, épittetik a házrzí, a házasai, nem egyszersmind: készittetik a ruha, a ruháA, épitíeíiA: a háa, a házafc.
380. J.
„Ezt azonban a tön törzsökös, népiesen és termé
szetesen [f.jleit magyar nyelv-ről mondom, mert azok az
esetek, melyekben eiü (tegyük helyébe:. csupasz ik) mint
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igekötő időre vagy erkölcsi febölbségre vonatkozva for
dul elé, mind meg annyi gyártmányok, forditók és nyelv
tanárok erőltetett koholmányai. Úgy, hogy azt a zavart,
mely kétségtelenül ma már megvan, egyenesen csak a
kohoiaknak s nem a nyelvnek kell tulajdonitni."
A csupasz ifc-es külszenvedüre alkalmazva szóról szóra iga/.
Én mondom azt! a tős törzsökös magyar nyelvbe nem halkütfc:
„száníaíiTc, vettetik, boronál/aíi'A'' ; ezek gyártmányok, 'erőltetett ko
holmányok, és a zavart, a miveltetőt a külszenvedővel öszszezav ar
va, a koholóknak kell tulajdonitani, nem a nyelvnek.

Viszszapillantás.
Mit láttunk eddig elé?
Láttuk, hogy régebbi iratába a 20) jegy alatt okokkal tá
mogatva íejtette ki, hogy „az aí-os tat-os passivumuak (az ik-es
külszenvedőnek) az élőnyelvbe nincs nyoma," jelen értekezésibe pe
dig csak állitja de nem bizonyitja bé, hogy . de megvan biz a" !
Láttuk az ige-idomból, hogy a ráfogott ik-es lülszenvedíi (négy
személyrag kivételével) mindenütt egyenlő a miveltetö igével, és igy
a zavar, a félreértés mindenütt eléáll, még a ráfogott ifc-nél is,
a mint láttuk: készítik, készitíeít'A: a ruhái, a ruháfcaí, épittA, épittetik a házai, a háza/caí, mivelő és mivelíeíó'; készit'A:, kés/itíeítA:
a ruha, a ruhai:, épitik, épitMik a ház, a házafe, ktils.:envedö pe
dig „kocsintás, két urnak senki se szolgálhat, mind a kettő jó nem
lehet, a képtelenség" ! Maga az iró is kerülni akarva ezt a félre
értést, szorultságába „nincs meg" -es szabályt volt kénytelen felál
litani, a mi tarthatatlan. Láttuk, hogy maga az iró se használja
irata „okoskodó " részibe a ráfogott ifc-es külszenvedőt, csak a pél
dákba, de, a mint láttuk, ezekből is elestek a például felhozott Lkeki Láttuk felhozott elveit, axiomáit, alkalmazva ráfogott ik-&s külszenvedöjére, hanem ezeknél fogva se állhat meg az a ráfogott
külszenvedő ik.
Kétségtelen alap : az élőbeszéd.
Vegyük fel már most egyes állitásait, erőssegeit, okait, ves
sük öszsze egymással; lássuk legelőször is, miből indul ki, mini}
alapot vet a külszenvedő ik elméleti felállitására?
A43-ikl.
„De hogy van hát? Kétségkivül úgy, a hogy minezt írja:
den ellenmondás, minden zavar és bonyodalom megszü.nik. Úgy, a hogy a sötétség helyett világosság, a této
vázás helyett megállitott rend, szeszély helyett termé
szeti törvény áll ; be. Úgy, a hogy a nyelv szelleme meg
alapitotta, az élvnyelv szokása, sőt a romlatlan, irodal
mi nyelvé is hangosan hirdeti. Mindezek pedig csak úgy
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következhetnek el, de aztán el is következnek bizonyo
san, ha elismerjük, és változhatatlan elv gyanánt beigtatjuk a tudományba, hogy szenvedö képző csak egyet
len egy van, s ez az ik."
Itt tehát három alapot vesz fel: 1) a nyelv szellemét 2) az
élőnyelv szokását, 3) a romlatlan irodalmi nyelvet.

Mi előtt a két elsőhöz szólanánk, lássuk a harmadikat, vegyük
fel az irodalmat.
De mit mond az irodalomról?

a 30-ik 1.
ezt írja:

„nyelvészeink oly nyügökbe akarták keverni iróinkat, sőt
a beszélő élő nemzetet is, melyeknek kötelező voltat a
nyelv yeniusa el nem ismeri, Iróink pedig, midőn el
lenben a reájok tolt iga alá készségesen nyujtották a
nyakukat, mis oldalról féktelenül száguldoznák a kies
réten."
34. 1. a
„Nem csudálom hát, ha fájlalom is, hogy a széjegyzetbeu: ditő eszme irodaimis — bár lassu mérgezés utján —
élőnyelvünkre is gyászos hatással volt, szülve a „nyelvmivelés" szintoly ferde mint kártékony fogalmát. Nem
azt, hogy nálunk gyakorlati nyelvészekké, a nyelvmivelés törvényczikkei szerkesztőivé, és sikeres tenyész
tőivé a forditók, még pedig nem egyszer idegen szüle
tésü, és igy nyelvünket gyökeresen nem tudó forditók
lettek; hiszen ez az esete a töröknek, a mongolnak is,
kikhez bizony nem kellene, legalább e tárgyban, isko
lába járnunk, hanem inkább károkon tanulva távoztatnunk a veszélyt. De nem! hanem a „nyelvmivelés" má
morában fitymálíáfc és fitymál/rffc iróink és nyelvészeink
a Lichtenberg arany mondását, mely szerint „a nyelv
nem a Csáky szalmája, hanem a nemzet tulajdona."
De fitymálták és fitymálják a nagy Kovainak is — (a
kin bételt a latin közmondás: „virtus laudatur et alget")
nyomós emlékeztetéseit. Kimaradhatatlan kö
vetkezéseül mind ezeknek, a forditó alkalmi szüksége
ideigenszerü kielégitésit, a nyelvész pedig hiányos inductioval támogatott éretlen ötletét tolta fel, a nyelv
>.
törvenye gyanánt."
Mindeniket alkalmazzuk az idegeuszerü t,-.itik tutik külszenvedőre. Szóról szóra igaz! Igy és ezeket mondja iróinkról és nyelvéizeinkről; tehát, következetesen, az irodalom nem kútfő, a mely
ből tisztán merithetni.
52. 53. l.
„Ez az igen .természetes kérdós, ugy látszik, eszök- '
be sem ötlött nyelvészeinknek .... De ha joguk nincs
külön osztályt alkotni, valami oknak mégis kellett lenni
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kiváltságuk nyerésére. S valóban van is : az a mi min
den kiváltságnak, t. i nem észszerü, hanem csak tör
ténelmi ok, s még nem is valami mélyen gyökerező, a
nyelv benső fejlésében keletkezett ok, hanem egyes egye
dül — idegen nyelvek mafmolása "
Ez is illik a kttlszennedöre, és az irodalomra.
58. 1.
„amott (keleten) a török birodalom, itt a nyelvérzék
a „beteg ember." Némi kis szerencse, hogy még csak
az irodalomban s nem az életben is. De itt is mutat
koznak már kórjelek elszorva, és siessünk — ha gyógyitni uem lehetne — elkorlátolni a ragályt ; mert ha még
késünk vele, bizony Európa minden nyelvei osztozni fog
nak azon a foldön, mely most talán a mi nyelvünké és
saját termékeivel van beültetve" (nem: beültetett).
Tehát az iroda Ho?nban a nyelvérzék a „beteg ember," és igy
nem lehet tiszta kútfő, a miből az ik-ea külszenvedb't lehetne me
riteni. Aztán szépen siet gyógyitni vagy korlátolni a ragályt, az
idegen külszenvedő átültetésivel irodalmunkba.
De lássuk, mit ir a régi irodalomról, a codexekről ; oly kútfb'k-é, a melyekből tisztán merithetünk?
az 59. 60. 61.
„ Akárhogy sérti is nemzeti büszkeségünket, el kell
62-ik 1.
ismernünk, hogy a keresztény vallás behozatalakor —
ezt irja:
s meglehet jóval azután is — körülbelül o)y viszonyban
voltunk az olasz vagy ki tudja micsoda nemzetbeli pa
pokkal, a milyenben példáúl a zulu-kafferek Natal tar
tományban az angol missionariusokkal. Mit csinálnak
ezek V Megtan alják a zulu nyelvet, a hogy lehet, — va
lami philologiai mély tanulmányt nem tehetünk fel, —
s azonnal neki fognak a Biblia forditásának. Na már
tegyak fel, hogy vagy 300 év mulva irodalmi nyelvvé'
válik a zuluké, és akkor a nyelv természetének némi
pontja felett vita támad. Vajjon fog-e ebben alapos és
nyomos oklevél gyanánt szolgálni, ha az egyik fél, mely
a zulu nyelv történelmi búvárait számlálandja párthivei
közé, eléáli a Biblia mostani forditmányával, s a kér
dést püspök Colenso tekintélyével akarja eldönteni ? Mu
tato nomine de nobis — : csaknem ily erősség a mün
cheni sat. codexekre való hivatkozása mostani nyelvé
szeinknek. Nem csökkenti a hasonlatot, sem az, hogy
a r. katholikus missionariusok nem a Biblia forditásai
val kezdték vallástanitó munkálataikat, sem az, hogy
az idézett forditmányok nem Sz István korabeliek. Ha
Bibliát nem, forditottak Cathechismust, ájtatossági köny
veket, s ez által alapitottak egy bizonyos irodalmi nyel
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vet, mely a/, élöbafzf'dnek szintúgy nem rolt hü Jtépe
és tükre, mint a mostani irodalmi nyelv. — Továbbá
vajjon azokról a későbbi forditmányokról és eredetiek
nek is tartható kéziratokról megvan-e higgadt kritiká
val állitva: vajjon magyar, és beszédjüket anyjok te
jével szopott, vagy a nyelvet csak eltanult idegen szer
zők mivei-e? Az ntolsó esetben voltaképeni tekintélyt
tnlajdonitni épen oly kevéssé lehet vagy szabad, mint
nem lehet és nem szabad természeti törvényt alapitni
a tudomány óvatos fogásaiban járatlan dilettans physikus tapasztalataira vagy kisértvényeire. Hogy pedig az
imént emlitém kritika ueiu felesleges, mutatja többek
között egy példa, mely már a nyomda feltalálása utáni
korba esik. Heltai Gáspár egyike a XVI. századbeli legbecsültebb és termékenyebb iróknak; úgyde saját val
lomásából tudjuk, hogy a magyar ^csak tanult nyelve
volt, s maga is érzette hiányait. És akármily tüzzel s
hévvel, kitünő szorgalommal fogta 'is neki adni magát
a magyar nyelv tanulásának, s bármily kedvező alkal
ma volt is az élőnyelv elsajátitására : tulajdonithatunk-e
neki jó lelkiesmérettel oly tekintélyt, hogy irásaiból idé
zett példák egy vagy más szólásmód tőrzsökös vagy
csak a nyelv természetének megfelelő volta iránt döntő
errőségül szolgálhassanak V Bizonyosak lehetünk-e más,
kétségtelen források hiányában, vajjon a kérdéses szólásm^d az élő és törssöltíte nyelv viszhangja-e, vagy
Heltai (von Heltau) anyanyelvének magyarba oltott reminiscentiája ? Szóval, Haltait, Meliits&al, Bornemiszá
val v. Molnár Alberttel egyenlő rangunak, mint -nytlvbeli tekintéljit nem tarthatjuk. — Már pedig ez a ko
rábban fejlett, Zulu-Colenso-féle irodalmi nyelv az utób
biakra nézve sem volt befolyás nélkül. Sőt kiterjedt azok
ra is, kiket elfogulatlanul, aranykora iróinknak nevez
hetünk : Káldi. Györgyre és Pázrnán Péterre s az utób
bival polemizáló protestans iróinkra. Ennek a nyelvnek
legfőbb vonása természetesen a latinismus.
A latinismus korát a XVITI. században a gtrmanismusé váltotta fel; de úgy hogy elode barbarizmusai
számos esetben megmftrai/tak, — a hol a két rendbeliek
össze nem ütköztek : a mellőzött eredc.ti, törzsökös ma
gyar szólásmód tekintetbe se jott. Ennek az időszaknak
egyik legelsöbb epocháját jelöli Fahidi Ferencz, kinek
forditott munkáiban a latin és német mintára szabott
szólásmódok oly bőven vegyülnek az igazi magyarok
közé, hogy meg nem •foghatni, miképen állithatta ez.
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. irónkat legjelesebb, remekebb prózaistánknak egyik aesthetikusunk, hanemha azt teszszük fel, hogy fülét épen azok
--az idegen flo^culusok csiklándoztatták. Teljes diadalt vivott
ki csaknem minden osztozás nélkül a gei*maniswus a
XVIII. századnak utolsó évein kezdve a német regények
forditásával. Egyik legkorábbi hőse Barczafalvi Szabó
Dávid vala, legiója a ..Téli és Nyári" és a „Rózsaszinü"
könyvtárak dolgozó társai, s időnkben a magok nemé
ben szintoly ritka jelességü vitézei a legujabb regények
s divatos müvek sebes futtában dolgozott forditói.
Azon közben a gallicism,ns is állitott trophaeumokat, fó'kép Haller és Báróczy fáradozásaikkal, s mindnyájok — latinisíák, germanisták, gntticistdk — gyakor
latilag épitettek egy ..nondescript" épületet: a Kuzinrzyiskola pseudo-aesthetikai elmélet oszlopaival körültámo
gatta és nevezte nyelvművelésnek.
Csuda-e már, hogy ily erőditmény vált belőle, me
lyet magán erő nem vehet meg ; hogy az irótoll hegye
e'ó'l bujdosó maijt/'T szólásmód oda volt kénytelen me
nekülni, hol még a democraticus Moliere sem kereste
az erényt — a szegények fa tudatlanok házaiba, S még
itt sincs bátorságban a ragadványtól; csuda-e, hogy a
forditói nyc.lv előképivé, mintájává, szabályzójává, zsar
nokává lett az eredeti szerző nyelvének V És nem vala-e
igazam, midőn azt mondám, hogy mivelt .nemzetnek
nyelve történelmében a körülményeknek hasonló — mondi
juk egyenesen, gyászos — sorát nem leljük.
Mind ezekből az a következés, hogy az idők kér
dése (tegyük melléje, ugy az ifc-es külszenvfdö idom)
megfejtésében az irodalom, sem dontő adatokat nem
nyujthat, sem kiinduló pont gyanánt nem szolgálhat.
Az élőbeszéd — most már ez is megválogatva — adhat
ja azokat a tényeket, a melyeket inductionk alapjává
kell tennünk. Az irodalom, termékei csak azokban az
esetekben használhatók, melyekben a legszorosabb kri
tika után meggyőződünk, hogy az irn minden irodalmi
követelóWzés nélkül csak természetes ni/eloérzéke sugal
lata alatt, vetette papirosra gondolatait. Hogy e felté
telnek még naplók és magán levelezések sem tesznek
eleget, önként érthető."
Ezeket mondja a régi, ugy a jelen irodalomról is; t. i. „a
régi iratokkal alapitottak egy bizonyos imdnlmi nyelvet, mely az
élőbeszédnek szintúgy nem noit hű képe és tükre, mint a mostani
irodalmi nyelv.-' Heltau s a többit uyelvbeli tekintélynek nem tart
hatjuk : ezeknél az eredeti, törzsöklis szólánm'ld tekintetbe se jott ;

140
latinismus, germanismus, gallicismus, idegen szólásmódok ütik meg
a fület; ez a nyelvművelés; a magyar szólásmód a szegények és
tudatlanok házaiba volt kénytelen menekülni. Következés, hogy az
irodalom sem döntő adatokat nem nyujthat, sem kiinduló pont
gyanánt nem szolgálhat az idők kérdése megfejtésében" (követke
zőleg : bizony a csupasz ífc-cs külszenvedő idomáéba se). Tehát „az
élőbeszéd adhatja a tényeket, a melyeket inductionk alapjává kell
tennünk.8
Mégis ezt a romlott, ezt a letorkolt irodalmat veszi romlat
lan irodalomnak. Hát melyik a romlatlan? Azt mondja, „a me
lyiket a természetes nyfilvérzék sugall a papirosra." Hát ez a ter
mészetes nyelvérzék honnan származik? Bizonyára máshonnan nem
is, hanem csak a magyar élobeszédből, ennek sajátságaiból ; a mi
ket „ki kell lesni." Végre is csak oda jutunk, hogy a mint maga
az iró is kifejti, „cxak az élőbeszéd adhatja a tényeket, a melye
ket inductionk alapjává kell tennünk." Újból megerősiti ezt
a 70. 1. a
„csak annyit ismétlek, hogy nyelvemlékeink nem azért
jegyzetbe: nem biztos fogantyuk az igeidők (oda teszszük: ugy az
iA>es külszenvedft) kérdésében, mivel régiek, és a korukbeli nyelv tökélytelenebb lett volna a mostaninál ;

hanem mivel irásbeli hagyományaink nem hi'i tükrei
őseink beszédének."
Itt is csak az élőbeszéd a kútfő, a melyből tisztán merithe
tünk. Hogy „az irodalom is kútfS lehetne" téves fogalom. Az iro
dalom nem kútfő, hanem csak adat, csak mutatvány, a melyből
látjuk: miképpen irtak régen, és miképpen irnak ma is. De hogy
jól irtak és irnak-é ma is, a nyelv szelleme, sajátsága szerint-e,
vagy evvel ellenkezőleg! azt honnan tudhatjuk, itélhetjük meg?
éppen magából az irodalomból-é ? a mi hibás lehet. Nem biz azt.
Hát miből? Nem másból, hanem csak az élőleszédbSl, a honnan
meritjük, veszszük, és állitjuk fel a nyelv szabályait is az inductio
alapján.
a 86. l.
„A forditások elrontották az irodalmi nyevet; s
még e nem elég, hanem nyelvészeink romra elméletet
épitettek, és szembe akarják állitani az élőbeszéddel imennek hátrányára
Hanem, ha a vizsgálódást el
mulatták forditóink, miért nem kértek tanácsot a kosbeszédtől."
87. l.
„De eléállott a nyelvtudomány — már a mennyibe
a nyelvtanokat abba a rovatba számithatni, — s a pa
radigmákban .... a hibát sunbálylyá emelték, a tévely
gést biztos haladás képében tüntették fel."
Tehát ez a romlatlan irodalom? a mire hivatkozhatik, „a
romra épitett elmélet." „Miért nem kértek tanácsot a közbeszédtől ?"
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Tehát nem az irodalom, hanem a közbeszéd a kútfő. A közbeszéd
be pedig nem hallszik (nem .,h:illaí-i'fc") a tatik tetik külszenvedö.
Igy „állott elé a nyelvtudomány, ilyen paradigma, ilyen hiba, ilyen
tévelygés a miveKeíöből csupasz iTc-kel erőltetett külszenvedö és
„ nincs meg "-es szabálya
244. 1.
„Egy más formát, mely tulajdonitmáuyul szolgál,
csak azért emlitnnk meg, mivel rút viszszaélést üznek
s a nyelvet kikeltik a képiből vele ujabb stylMÁink ....
az is igaz, hogy mód nélkül s a törzsökös magyar szó
lamok kiküszöbölésével árasztották el velök az irói
nyelvet. "

Tehát ujabb styliatáink irói nyelvére se hivatkozhatik mint
kútföre, a melyből ki lehetne sütni azt a külszenvedőt, a melylyel
kiküszöbölik a négyféle módu szenvedő magyar igéket.
284. 1. a
„De ki kezdte? (a ragok felcserélését). Idegen ajjegyzetbe : kuak, kik nyelvünkön irtak, midőn még jól nem is tud
ták. Aztán forditóink, kik az idegen szólamok magya
rositására nem az élő nyelv honi bányájából keresték
ki az eredeti. kincseket, hanem másod s harmad kezen
vették azokból a raktárokból, melyeket dictionariumnak
neveznek. S ily alapokra aztán szabályoka,t állitottak,
melyeknek, miut meganyi bálványoknak, nyelvérzékét
vitte áldozatul a fiatal iró. Nem hallatlan dolog, ho^y
a tudatlanság a tudást leczkézze; de ily mértékben,
. mint nálunk a nyelv ügyében, aligha történt valaha és
valahol."
Igy ir a jelen iróktól, irodalomról. Hát ebből az irodalomból
meritsünk mint kutfőből? ha példányul nem vehetjük; mert „nem
az élő nyelv honi bányájából keresték ki az eredeti kincseket."
Tehát itt is csak az JW nyelo a bánya, a kútfő, a melyből tisztán
merithetünk, nem az irodalom.
Mind ezekből az elveiből, axiomáiból is csak azt látjuk, hogy
maga az iró se veszi bányának, kútfőnek az irodalmat, a melyből
kiaknázhatnók, tisztán merithetnök ki a nyelv sajátságait és igy
a felállitott ifc-es külszttuvedv létit vagy nem létit. — Igen, de
azt mondja az iró, hogy „az irodalom és irodalom közt különbség
van, ő a romlatlan irodalmi nyelvet érti." Ügy van, ezt érti, igy
hozza fel a 15. lapon :
„No már a legfeddhetetlenebb inductio, a közbe
széd, és az eredeti irodalom legterjedelmesebb és lelkiesméretesebb tanulmánya egyetlen egy példát sem nyuj
tanak (arra);" a 43. lapon: „Úgy, a hogy a nyelv
szelleme megalapitotta, az élő uyelv szokása, sőt a rom
latlan iródalmi nyelvé is hangosan hirdeti;" a 46 la
pon : „Mind ezekből első követkozraény az, hogy a kül

szenvedö fornia használata, a meg nem vesztegetett ma
gyar nyeloben, felettébb korlátolt;" ugyau ott lejjebb:
„Oly igen kevés alkalom mutatkozván e szeriát a kül
szenvedő szabályom használatára, nem csuda, hogy a
közéletben sokkal kevesebbszer fordul elé, mint az iro
dalomban, s még ennek is úgy szólva csak a*, okoskodórétszébeu — mindig a forditásokkal el nem ferditett iro
dalmi nyelvet értve."
Mind úgy van. I)e hát honnan tudom mag: melyik „az ere
deti irodalom," melyik „a romlatlan irodalmi nyelv," melyik „a
meg nem vesztegetett magyar nyelv, melyik „a fordításokkal el
nem ferditett irodalmi nyelo" '1 Nem az élöbüszédbiil-é'i Hát az
„iuductiot, deductiot" honnan szármoztathatjuk? Nem az élöbeszédböl-é't Van-é más kútfő, a miből tisztán menthetünk? Maga
an iró is nem hivatkozik-é elűeibe, musmaiba mindenütt in ultima
aualysi az élőnyelvre, az élőbeszédre?
Felvéve tehát a külszenvedő ifc-re nézve a 43. lapou felállitott
károm alapot ; 1) a nyalo szellemét 2) az élőnyelo szokását 3) a
romlatlan irodalmi nyelvet, e harmadikra nézve éppen most látók,
hogy az irodalom nem kútfő, a romlatlan irodalmat pedig csak
az élőbeszédbol itélhetjük meg. Hát már az elsőt: a nyelv szelle
mét (geniusát) miből értjük meg? Lehetne-e m&sból, mint az élőbeszédből'f Hát a másodikat: az élo nyelvszakosát honnan tudhat
juk meg? ha, nem az élőbeszédből? E szerint mind a három alap
nak egyetlen kútfeje az élőbeszéd. Például : Ha valaki igy szólna
vagy irna: „mind csak neveti engemet, ha magyar' beszélem';
miből értjük, tudjuk meg, hogy neni jól van magyarul '( felelet:
az élőbeszédből, minthogy az élő beszédbe neni úgy halljuk, haueni igy: mindig csak neveUe/e rajtam, ha magyaruZ beszéltífc. Ez
„a nyelv sajátsága, ez a nyelv szelleme, ez az élő nyelv szokása, ez
a romlatlan irodalmi nyelv ; ez a magyar élő nyelv formája, sajátsá
ga, a mit csak az élőbeszédből tudhafunk meg.
Hát azt a sokszor emlegetett „nyelvérzék" -et mi sugja ? mi szüli ?
Nem az élőbeszéd, az élőnyelv szokása? Hát azt mi sugta meg az
irónak 20) jegy alatt idézett iratába a 108. lapon:
„hogy irodalmi nyelvünk kocsintások halmaza és rak
tára ; hogy első és nevezetes kocsintás — szép nyelvünk
rút fokadóka — az aí-os, íaí-os szenvedő forma (az ikes külszenvedő), hogy négy kifogása van ellene : a) nem
szép, b) nincs sükség reá, c) zavart okoz, d) nem nem
zeti, mert az élőnyelvben nincs nyoma"nem az élőbeszéd sugta-é meg ? — Hanem hogy az evvel merőben
ellenkező állitását : „de meg vau biz-al* mi súgta, miből meri
tette, és minő „érettebb tapasztalás vagy s/.igtruabb logica paran
csolta, hogy előbbi sugalmazott szavát visszahuzza"? erről „hallgat
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az irás," ezt nem fejti fel, még csak meg se emliti, mintha „nem
is lenne" ; pedig hüségesen idézi abbeli puszta állitására, hogy „de
meg van biz a"! Ez igazán különös l Az élőbeszéd tán még se
sughat két elle.nkfz !t : egyszer, ho^y az i&res külszenvedőnek „az
élőnyelvbe nincs nyoma^' másszor, hogy ..de meg van biz a" !

Lássuk tehát az élőbeszédből mint kétségtelen alapból : meg
van-é vagy nincs meg az a ráfogott kulszenvedö ik'í
Azt állitja az iró a 46. lap homlokán, hogy szenvedö képző
csak egyetlen egy vau. s ez az ik.-' Lássuk,- ugy van-é?
Első kérdés: Szenvedo képző csak egyetlen egy van-é? s e
csak az ik?
Második kérdés : Mi az az ik, a melyet az iró a mivelíeíö
at, et, tat, íeí-hez ragaszt, és külszenvedönek nevez?
Szenvedő képző csak egy van-é? s ez az ik'í
Az első kérdés eldönthetésire nézve lássuk előbb az iró saját
okoskodásait, és vessük öszsze egymással, hogy okuljunk abból mi is.
A 31-és 32-k lapon ezt irja:
„A nemzeti nyelvérzék biztosabb irányt ád, mint
a nyelvtanok körmönfont szabályai. A nyelvérzék által
a nyelvre felsütött bélyegeket kell kilesnünk, ha imezzel voltakép meg akarunk ismerkedni. Éa a szóban for
gó tárgyra nézve azt lestem ki, — ha hibáztam, igazit
sanak útba, csak ne mellőzzék nyegédes hallgatással — azt
tapasztalom mondom, hogy az ige idomai, nem ügyelve
a feljebbi öt tagu sorra, csak az ellentétet bélyegzik
párjával. Ellentét pedig nemcsak a cselekvés a szen•oedésstl, hanem a sürgő forgó cselekvés a nyugodt vagy
mereven állapottal is. Kifejezésökre, vagy saját végződése
van nz ellentétes pár mindenik egyénének, vagy úgy ál
lanak egymással szemben mint primitivum és derivativum.
Az első rovat alá tartoznak az it és ül végzetü, egy gyök
ből származó igetörzsök-párok, mint : mozdií, mozdul •
tanít, tanwZ; fesztV, feszitZ; kábtí, kábitZ; gyují, gyúl;
gyüj'j gy''' ; hajt 'haiti, hajwZ 'közönségesen: hajol);
tág#, tágítZ; rándií rándáZ; jobbfí. jobbtóZ stb. Álta
lában ki lehet róluk mondani, hogy a attilekvés és szen
vedés ellentétét jelelik, mind a mellett, hogy a nyelv
szokás némelyeknél a második formát (az úl végüt) fo
galmába gyengitve, egyes esetekben majdnem vagy egé
szen is a cselekvésig árnyalta: mint pl. tanúZ. Szintoly
lényegtelen az az észrevétel i°. hogy vannak it vógzetüek megfelelő, úl végzetü párjaik nélkül, s ritkábban az
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utóbbiak az előbbiek nélkül. E rovatba való továbbá az :
azt és d végzetü párok: koppal, koppod; raga«zí, ra
gad; virraszí, virrad; loha«zi, lohad; fáraód, fárad;
ukii.s'.-.^, akad; maraszí, marad; éleszí, éled, stb. Az
ellentét csak abban áll, mibeu az előbbi; ámbár úgy
látszik, hogy a szenvedö fél szine itt halványabb, mint
amott, Még egy harmadik párra késöbbpn térünk vissza.
A második rovat két osztályra válik; az elsőbe tartoz
nak azok az ellentétek az állapot és cselekvés közt,
melyben az elsőt az eredeti vagy eyyszerütbb, a máso
dikat a szármoztutoti vagy képzett idom jelöli. A kép
ző a 4. §-bau már tárgyalt /it v. tat, olykor az iménti
it és aszt. Á.II, Állat, v. állíí ; • ül, ülíeí : ing, v. inog,
ingai; lóg, lógni; függ, függesei stb. A második sok
kal terjedelmesebb osztályba cselekvés és szenvedés, for
ma név alatt ismeretes ellentéteit soroljuk, mint a me
lyekben az iménti esettel ellenke/ő viszony leledzik, t. i.
a cselekvő ige a törzs-szó. Ide vonatkozó képzőkben nyel
vünk, futó tekintetre itélve, elég gazdag, szemesebben
vizsgálva, csak látszik annak.

7. §. Folytatás.
A szenvedő forma igazi képzője.
Azzal végzők, hogy' nyelvünk dúslakodása a szen
vedő viszony kifejezésében csak látszólagos. Igen is;
mert mind a tények, mind az eddigelé ismeretes acták
érett megfontolása után merem állitani, hogy nyelvünk
ben a szenvedést jelelő képző csak ez az egy : ik. Nem
paradoxon ez ; s nem is én mondom legelébb. Olvashatni
már Révainál15). S mi az oka, hogy mégis oly kevesen is
merik ezt az igazságot, nyelvünknek e kétségtelen tu
15) Révai El. Gramm. Hung. II. 1534. „ — Accedunt his etiam
factitiva omnia, ft ac t«t tbnnativi accesione nata: dum ea eí
activis passiva flunt, uullo formativo alio, nisi solo ilc pronomine assumto." — Ismét (635. 1.) „tűm etiam factitiva nassiva >ztil-et ik, dld-aí-ik, dieier-tet-ik, takar-tatik." Napfénynél
világosabb, hogy Révai a szenvedő forma jellemzőjét az et, tetlat, tat) ben sem nem kereste, sem nem látta, s hogy tana nem
leges oldala az enyémmel tökéletesen megegyez. Tevőleges
oldala is uieg annyiban, hogy az et, tet neki is a factitivmn
és csak a factitivum formativuma. A különbség köztünk egye
dül az, hogy azoknál az eseteknél fogva, melyekben ifc-es igék
nek úgy látszó vagy vulvdi cselekéit értelinök van, igen ii mei«ze vitt lclkieimeretet*é<je nem engedé meg neki, hogy az iket elméletben is a szenvedö forma sajátjának nyilvánítsa.
De gyakorlata csak oda uiegy ki, mint kitetszik a használta
czimből: Fonna indeterminata secunda, vulgó passiva. "
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lajdonát? S mi az oka, hogy általában az ik-ea igék
• kérdése annyi és oly tüzes vitatás tárgya volt, s még
kiirtásukat, kiküszöbölésöket is sürgették némelyek ? Miért
is ne sürgették volna Phiszen nekik nem fájt a nemzeti
nyelven esendő - sérelem ! A nyelvérzéket szintúgy érhe
ti részszerinti gutaütés mint a testnek akármelyik tag
ját. A gutaütés pedig, közhitel szerint, a véres embert
közelebbről fenyegeti, mint a bár gyengébb phlegmaticust. A testi világ . oly számos esetekben tükröződik
vissza az erkölcsiben — (mi, közbeszólva — oly sok felszines philosophust csábitott a kettőnek összezavarására),—
hogy a kép alkalmazásától itt sincs miért visszarettenni."
Tehát e szerint: „a nyelvérzék által leste ki a nyelvre fel
sütött bélyeget, hogy t. i. a felhozott igetörzsök-párokból : mozdúZ,
tanwZ, feszül, kábwí, gyúl, gyül hajwZ, (hajói), .tágtíZ, rándííZ, jobbwZ, stb. szenvedést jelölnek, bárha némelyeknél gyengülve a cse
lekvésig árnyairfdik, mint tanwí ; e rovatba valók továbbá : koppad,
ragad, virrad, akad, marad, éled stb. csak, hogy a szenvedő szine
itt halványabb ; igy az áll, ül, ing v. inog, lóg, függ, szenvedést
jelölnek, maga az iró mondja, s hozza fel például, fennebbi állitása
megdöntésire : hogy „szenvedő képző csak egyetlen egy van s ez az
ik. " Hát ugy van-é ? Hogy nem úgy van, maga megismeri továb
bá a 35-ik lapon ezt irva:
..Hátra van még a közéj, (ige), mely bizony he
lyesen viseli e nevet, mert számos része a körülmények
szerint való felfogáshoz képest, hol cselekvő, hol szenoedő értelmet vált, némelyike pedig tisztán az utóbbihoz
(a szenvedőhöz) tartozik."
Pedig ezeknél nincsen ik, mint elősorolja: fesziüZ, tágtól,
marad, áll, függ, „tisztán a szenvedőhez tartoznak."
Még tovább a 45-ik lapon állitva, hogy.
„az ige szenvedő formája alatt be vannak foglalva a
szenvedés minden fokozatai és árnyalatai," például hoz
za fel mint szenvedd formát e k'özíp igéket : „áll a
szobor, a ló megsért, itt marad,"
egyiknél sincs ik; méltán kérdhetjük hát: „hogy szenvedő képzb',
mégis csak egyetlen egy van-é? s ez az ik?"
Igen, de, azt mondhatja az iró, hogy „a közép igéket éppen
azért hoztam fel, és mondtam róluk : hol cselekvő hol szenvedő ér
telmet váltanak, mert meg akartam mutatni, hogy nem tisztán
szenvedök, íehát tisztán szenvedő képző csak egyetlen egy van, s
ez az ik. " Hanem ez is kérdés : tisztán szenvedő képzö-é az ik ?
Mert hiszen maga megvallja és irja a 28. lapon ezt:
„Legelsőben is az az észrevétel tolakodik előnkbe,
hogy a szorosan vett activum és passivum nem elsziGyergjai F. Magyarosan.
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getelt vagy tátongó hézaggal elválasztott ellentétet ké
peznek, hanem csak szélsö-,helyesebben yégső:tagjai egy
oly sornak, melynek czikkezetei csaknem megkülönbözhetetlen átmenettel kapcsoltnak egymásba. Jelleges és,
mint ilyek, elkülönithető tagjai ennek a sornak : a
kiható, cselekvő, közép, belszenvedo, külszenvedö nevek
kel bélyegzett igék. Gyakorlatban és alkalmazásban könyjiyü dolog e rovatok akár melyikére kifogáson kivali
példákat lelni : de nehéz ám olyat, a mely kirekesztőleg
csak egyikökre tartozzék."
Hát mégis kirekesztőleg csak az ik a szenvedő képző? —
Tovább a 30-ik lapon ezt irja:
„Az eddigiekből csaknem elméletileg következtet
hetjük, hogy nyelvünk, mely egy és azon igeidomot több
féle rovat különböző jelentéseiben használ-, e rovatoknak
megfelelő s csak egy valamelyikökre illő jegyről, illető
leg képzőről sem gondoskodott, azaz, nincs oly határo-'
zott külső forma, melynélfogva egy vagy más igéről bi
zonyosan és kivetel nélkül kitudhassuk, vajjon kiható,
cselekvő stb-é?"
Hát az ik mégis bizonyosan és kivétel nélkül szenvedő képző-é? — Tovább a 38. lapon ezt irja:
„A második oszlopbeli példák ellenbea (az ik-esek :
feredik, vajudik, botlik stb.) mindnyájan vagy tisztán
szenvedők, vagy — ha kétségesek — könyen annak gon
dolhatók."
Tehát van kétséges ik-is, a mi szenvedőnek, gondolható, és
igy nem tiszta.
A 39. lapon:
„Az első kérdés eldöntésire nézve hivatkozom egye
nesen az olvasó saját itéletére, hogy az ik-&s igék so
rát s jelesen az épen idetartozókat egyenként megvizs
gálva, nem felleli-é legeslegnagyobb részökbea a „rajta
vagy vele történés" eszméjét. Ha egyikökre erősebben,
élénkebben, a másikukra halványabban van reá sütve
a bélyeg, sőt némelyikök cselekvőbe, még kihatóba is
átcsap: azon oly kevéssé csudálkozhatni, sat."
Van hát olyan iA>es ige is, a mely „cselekvőbe, még kiha
tóba is átcsap." Hát mégis tisztán szenvedő az ik?
Még tovább a 42-ik lapon ezt irja :
„Vegyük elé végre a gyökökből közbejáratlanul

képzett ik-6s igéket. Ázik, búvik, esik, hallik, hajlik,
hizik, illik, késik, kopik, múlik, nyilik, szokik, szünik,
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telik, törik, tünik, vágyik, válik, vásik, vérzik stb.
mind oly cselekvényeket jelelnek, melyek vele vagy raj
ta történnek; tehát a kettős rovat szenvedö felébe es
nek. Ennyivel szembe a bánik, bizik, ellik. esik, ferdih,
gyónik, iszik, lakik, lépik, szökik; tünik, ugrik, mint
kisebb szám, engedni tartozik. Annál inkább igen, mi
vel majd mindeniket lehet szenvedö értelemben is venni
egy vagy más oldalról."
Tehát van olyan ifc-es ige is, bárha kisebb számmal, a mely
a cselekvésbe vág, hanem azért lehet szenvedő értelembe is venni
egy vagy más oldalról; maga az iró is megismeri hát, hogy az
ik nem tisztán szenvedő képző.
Megismeri még a 47. lapon a 21) jegyzet végin is, eztirva:
„mégis számos atmanepadam hajtogatásu igének közép,
cselekvő sőt kiható értelme is van, épen mint a mi ikeseink közül egynehánynak."
Van tehát cselekvő sőt kiható értelme is .a mi ifc-eseink kö
zül egynehánynak ; mint például : biz-ik, rá bizom, bizod, bizza,
ezí, azí a dolgoí; esz-ik, isz-ik: eszem, eszed, eszi a kenyerei;
iszom, iszod, iszsza a bori; tör-ik, tőröm, töröd, töri a borsoi;
sat. Mégis tisztán szenvedő az ik?
Látjuk e szerint az iró saját okoskodásaiból az első kérdésre
a feleletet, hogy: szenvedő képző nem csak egyetlen egy van, s
nem is csak az ik ; aztán olyan ik is van, a mi nem tisztán szenvedő.
Ennélfogva nem vesszük ujabb vitatás alá a mit az iró a 32.
lapon folytatólag a 7. §. alatt ismételve állit: „hogy nyelvünkben
a szenvedést jelelő képző csak ez az egy: ik." Elég az hozzá, hogy
az iró maga meggyengiti ez állitását az imént idézett saját erős
ségeivel. Hanem a mit e 7. §. alatt mond lejjebb, arra van egy
kis ártatlan megjegyzésünk. Ezt irja :
„S mi az oka, hogy általában az íA>es igék kér
dése annyi és oly tüzes vitatás tárgya volt, s még ki
irtásukat, kiküszöbölésöket is sürgették némelyek ? Miért
is ne sürgették volna? hiszen nekik nem fájt a nem
zeti nyelven esendő sérelem! A nyelvérzéket szintúgy
érheti részszerint gutaütés, mint a testnek akármelyik
tagját."
Itt a némelyek alatt másokat ért az iró, nem magát ; hihető
leg nem jutott eszibe maga, minthogy az ember ki szokta felejteni
magát a tévedésből; tán elfelejtette, mit irt volt régebben. Hát
nem maga az iró sürgette volt az ifc-es külszenvedő kiirtását, kiküszöbölésit még 1846-ba, a mit 1858-ba is megujitott a 20) jegy
alatt idézett iratába? Hát nem maga irta volt a 108. lapon?
10*
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„hogy irodalmi nyelvünk kocsintások halmaza és rak
tára ; első és nevezetes kocsintás — szép nyelvünk rút
fokadéka - az aí-os, tat-os szenvedő forma (az ifc-es
külszenvedő) ; négy kifogásom van ellene : a) uem szép,
b) nincs szükség reá, c) zavart okoz, d) nem nemzeti,
'mert az élőnyelvben nincs nyoma."
Hát akkor „nem fájt neki magának a nemzeti nyelven esen
dő sérelem? Nyelvévzékit nem ütötte volt meg a gutia?" — Még
arra is van egy kis ártatlan kérdésünk, a mit a 15) jegy alatt
hoz fel, ezt irva :
„A különbség köztünk (már Révei és az iró köat)
egyedül az, hogy azoknál az eseteknél fogva, melyek
ben ü'fc-es igéknek ügy látszó vagy valódi cselekvő értelmök van, igen is messze vitt lelkiesméretessége nem
engedé meg neki (t. i. Révainak), hogy az ifc-et elmé
letben is a szenved?) forma sajátjának nyilvánitsa."
Ebbe is megvallja, megismeri maga az iiA hogy „van eset,
a melybe az ik-es igéknek úgy látszó vagy valódi cselekvő értelmök van," hát „szenvedő képző mégis csak egyetlen egy van-é?
s ez az ikt" Aztán, ha Révainak igen is messze vitt leikiesmérete
nem engedte meg, hát az irónak nem olyan messze vitt lelkiesmérete mi okból engedte meg? hogy az ik-et elméletbe is tisztán a
szenvedő forma sajátjának nyilvánitsa ? Ezt a leliesméretes okot hói
találjuk fel ? Nem de fennebb idézett állitásaiba ? a melyek megczálolják ezt az elméletét, hogy „szenvedő képző csak egyetlen egy
van, s ez az ik." E volt az első kérdés.
Masodik kérdés:
Mi az az ik, a melyet az iró a mivelíeíö at, et, tat, tet-h&L
ragaszt, és külszenvedönek nevez?
A 44-ik lapon ezt állitja fel:
„Az igét az at, et, tat, tet rag miveltetővé képzi,
a képzett miveltetőt az Ik szenvedövé. De az igy kép
zett szenvedő az ő miveltető értelmét épen az at, et, tat,
tet ott léte miatt el nem veszthetvén, válik külszenvedövé, az az olyanná, a melyben nemcsak az van kife
jezve — az ik-nél fogva, — hogy valafcm vagy valamin,
vala,kivel vagy valawuueZ történik a cselekvény, hanem —
a iaí-nál fogva — az is, hogy valafcmefc vagy valammefc
külhatása, eszközlése, közbenjárása által történik."
E szerint tehát a miveltető igéhez közvetlen ragasztott ik te
szi az állitott külszenvedőt; mint felhozott nehány példáiból lát
juk: „készitíeíta a ruha, dicséríeta'A: a gyermek. Igen, de láttuk
már az elmondottakból, hogy ez az ik nem az az ik, a minek az
író akarja venni; nem az egyes 3. személye, hanem a többes 3.
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személye : nem ige törzs, hanem a törzs többese ; nem nominatiyussal
jár, hanem accusativussal. A törzs ige: készit, készittet, többese: készitnek, készittetnefc ruhái, határozatlan mivelő, mivelíeíö; készit-i, készittet-i többese : kédzit-ifc, készit-tet-i/t a ruhái határozott (tárgyragos)
mivelő, mivelíeíö, mindenik accusativussal jár, nem nominativussal. Ez
az ik mint nem törzs, a mivelőt vagy miveltetőt nem teszi se szen
vedövé se külszenvedb'vé. Itt tehát tévedés van. Vagy tán ez az ik
mind a két helyt lehet? igetörzs is, többes is? nominativussal is
járjon, accusativussal is ? Készit-ifc, készit-tet-ü a ruháí, a ruhákat, e mivelő és mivelíeíö többes, külszenvedö egyes is legyen:
készit-ífc, készit-tet-ifc a ruha, a ruháfc? A nem lehet, mert maga
mondja az iró, hogy „Cajus megépittetvén a házái és Cajus háza
megépittetvén mind a kettő jó nem lehet, senki két urnak nem
szolgálhat, csak egyikben lehet hát helyes, okszerüen csak abban,
a melyikre a tet képző jogosit." Ez a miveltető tet képző megtart
ja a maga természetét bárminő rag járuljon hozzá; ezt megismeri
az iró maga is a 49. 50. lapon ezt irva:
„Ennek megitélésére pedig azt a tényt kell sze
münk előtt tartanunk, hogy romlatlan fülü s nyelvérzékü magyarnak az at, tat hallására legott a miveltető
viszony jut eszébe, s ennélfogva külhatónak tartván, a
mondatbeli nevezőt cselekvőnek és nem szenvedönek kép
zeli. Ha hát a mondó ennek elejét nem veszi, maga ád
alkalmat a félreértésre, mely ha a mondat további ré
szénél kiigazúl is, a hallónak már botrányt és zavart
okozott, és a mondat czélja el van vétve."
Megerősiti ezt a 44. lapon éppen e ráfogott ik-es külszenvedő
meghatározásába igy irva:

„Az igét az at, et, tat, tet rag miveltetövé képzi,
de az ő miveltető értelmét éppen az at, el, tat, tet ott
léte miatt el nem veszthetvén,"
már ha nem vesztheti el mivelteto értelmét, miképpen „válhatik
mégis szenvedővé, külszenvedövé csak azért ha ik járul hozzá" en
nek az okát elhallgatja az iró, nem fejti meg, tehát csak ráfogja.
ügy is vau; mert a mint az ige-idomból, a paradigmából látjuk,
a ráfogott ik-es kiilszenvedS, négy személy ragon kivül, mindenütt
egy a miveltetb'vel, s ezt tudva az iró is, hogy a félreértést kerültethesse, szorultságába „nincs meg"-ös szabályt állit fel, s ugy megkoppasztja azt a ráfogott külszenvedőt, hogy annak párját nem
lehet találni. Még a felvett ik rag se teheti szenvedővé a mivel
tetőt, mert ez is egy rag lenne mind a kettőbe, egyszer a többes,
másszor az egyes 3-ik személyébe, készit-ifc, készit-tet-ifc a ruhái,
a ruhá*aí, és készit-*, készit-tet-iA a ruha, a ruháA, ugyan ez
az egy ige: készit- tet-ik egyszer legyen miveltető, másszor fcülszenvedo, egyszer nem törzs ige, másszor törzs ige, egyszer aecusati
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vussal járjon, másszor nominativussal, a nem lehet, „mind a ket
tőben jó nem lehet, a képtelenség" mint maga az ir(5 megerőtiti
az „épittetvén" -be; tehát „csak az egyikbe lehet helyes, a melyik
re a tet képző jogosit,* t. i. miveltetöbe.
Ez a tévedés ebbe az ifc-be. Az iró azt gondolja, hogy ebbe :
készit-tet-ifc. az ik törzs ige, az egyes 3. személyébe, mint a va
lódi ifc-es szenvedőknél: látszifc, tetszifc; de nem úgy van, a mint
éppen most is látók; mert készit-ifc, készit-tet-ifc a ruhái, ebbe
az ik nem törzs ige, hanem a többes 3. személye, nem külszenvedö, hanem csak mivelő és miveltető. Ügy látszik, a tévedés onnan
ered, hogy a magyar nyelvbe kétféle ik van.
Lássuk tehát a kétféle ik-et, vizsgáljuk, és különböztessük;
minthogy „a ki jól köt, jól old; a ki jól különböztet, jól tanit."
Az élőbeszédbe kétféle ik fordul elé:
•
1) szenvedő ik, az egyes 3. személyébe, törzs ige, nominativuásal jár. Például: látszií a vidék, tétszifc a virág, játszifc a
gyermek stb.
2) mivelő és miveltetü ik, a többes 3. személyéb", nem törzs
ige, accusativussal jár. Például: készit-ifc, készit-tet-tS; a ruhái,
a ruháfcaí; épit-ifc, épit-íeí-ifc a házaí, a házafcaí; dlcsér-ifc, dicsé-tet-ik a gyermekeí, a gyermekeseí; süt-ik, süt-tet-ik a kenye
reí, a kenyereseí stb.
Az élőbeszéd egyiket se zavarja öszsze; valamint nem mond
ja senki : látszifc a vidékeí, tetszik a virágoí, játszi a gyermekeí ;
éppen úgy nem mondja: késziWS, készit-íeí-jS a ruha, a ruháfc,
épit-ifc, épit-íeí-ifc a ház, a házaS; dicsér-ifc, dicsér-íeí-iA a gyer
mek, a gyermefceS; süt-i&, s,üt-tet-ik a kenyér, a kenyerefc stb.
Mindenik „kocsintás." A mivelőt és mivelíeíöí nem lehet használni
szenvedönek is. Mert a mint az iró maga mondja a 185. lapon :
„ mathematikai igazság, hegy az accusativus éppen úgy
van a kiható igéhez, mint a nominativus a szenvedöhez. "
E mathematic'ai igazságból következik, hogy f, mivelő és mivelcetó. ige mindig accusativussal jár, ezért nem lehet egyszersmind
szenvedü, v. külszenvedö is, a mely nominativussal jár. E mathematicai igazság, czáfolja meg az iró feltett állitását, mintha „a
képzett miveltetőt az ik szenvedövé" tenné ; mert valamint a mi-,
velőt: készitifc a ruhái, az ik nem teszi szenvedővé, igy: készitifc
a .ruha, úgy a miveltetőt : készit-íeí-ifc a ruhái, se teszi az ik szen
vedővé, igy: készit-íeí-tfc a ruha. „Mind a kettő jó nem lehet;
„mert az. egyikben miveltetü-kiható, a másikban szen
vedő értelemben kellene venni azon egy „épittetráa" •
szót, a mi képtelenség."
Éppen igy azon egy „készitíeííA" szót se lehet ellenkező két
értelembe venni, valamint a vén úgy az ik is mind a kettőbe egy. .
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Igen, de, mondhatná az iró ellenvetésül, „ha a feihangu készittetik igébe az ik. a többes 3. személye is, hanem az alhangu
„monAatik, kllittatik" igébe az ik nem a többes hanem az egyes
3. személye, a melynek a többese mondatnafc, állittatnafc." Ez az
igaz, úgy volna, ha jó volna. €sakhogy az élőbeszédbe nem hallja :
az mondaíiTc, az állittaíifc," hanem igy: azí mondják, azí Állitják;
a többese pedig: mondaíwafc, állitíaínafc külszenvedőleg „nincs meg"
éppen az iró „nincs meg "-es szabálya szerint, de mivelíeíöleg meg
van, s éppen ezért „nincs meg" külszenvedőleg. E tehát nem jó.
Azonba világositsuk fel ezt is, vagy inkább engedjük, hogy vilá
gositsa fel maga az iró, hiszen maga mondja a 259. lapon:
„Akárminek nevezzük, a dolog maga abban áll,
hogy bizonyos accusativusok mellett a velök határzott
igét egyképpen, mások mellett másképpen ragozzuk. Ex
az egyeztetésnek (concordantia) egy sajátságos neme.
, / Eendes igéknél : -k,~ -az, —
Kendes ragok ( Ik.eg igéknéi: .^ .z> ik.
Tárgy ismétlő ragok: -m, -d, -t, v. -ja."
Például : 1) látofe, látsz, lát ; nézek, nézesz, néz.
2) látszom, látszoZ, látszíVc.

3) látom, látod, Útja; nézem, nézed, nézi.
Ennek a többese : látjwfc, látjátofc, látjáfc ; nézzük, nézitefc, nézik.
E szerint a tárgy ismétlő egyes 3. személye : i v. ja
többese ....... ?fc v. jak.
A mi a felhanguban t és ik, az az alhanguba ja, és ják ;
p. nézi, nézifc: lát/a, lÁbják; mint: beszéKfc, mondják, állit/'áfe,
erösitifc. Igy ragozrfdik a mivelíeíö1 is, p. nézifc, nézeíi'fc a vetési ;
Httják, lÁttatják a betegeí (nem pedig : nézifc, nézeíü a vetés, látják, látat/áfc a beteg.) Ez alhangu igék még inkább lÁttatják a
feihangu ik-es „kocsintást." E felvilágositást maga- az iró adja:
hogy a mi a felhanguba i és ik, az az alhanguba ja és ják : p.
hány/a, veit magát, hány/áfc, vetifc magukat.
Igen, de miért hagyom ki ezt: „az /fc-es igéknél.: -m, -l, -ik."
Miért nem veszem fel á például felhozottat: „mondaíiTs, állittaítfc?"
Megmondom. Felvettem ott példának : látszom, látszoZ, látszd, mert
ez ik-es szenvedő, törzs ige, nominativussal jár. De mondaíífe, álUttatik, nem ik-es szenvedő, nem is külszenvedö, nem törzs ige,
szóval: nem jó, mert „az élőbeszédbe nincs nyoma." Éppen ezt
kell megmutatni, ez a feladat. A mit igy fejtek meg: azoknál a
törzs ige mond, áll-íí, valanu'í,' határozatlan mwelb' idom (többesbe :
nondanafc, úllitnak valamií), mond-aí, állit-íaí valamií, határozat,lan miveltetö ige idom, (többesbe: mondat-nafc, állittat-nafc valamíí) ; mond/a, állit-/a ezí. v. azí, határozott (tárgyragos) mivelb'
ige idom, (többesbe: mond-ják, Áüit-ják ezí v. azí);
'
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áUit-tat-ja ezí v. azí, határozott (tárgyragos) miveltetö ige idom,
(többesbe: mond-ai!-/áfc, Állit-tat-ják ezí v. azí). De mond-ifc, állit-ifc, moudatik, Állittatik uem áll elő, nem mutatkozik sehol, se
úgy, mint törzs ige, se úgy, mint többes; tehát uem jó,, mert
„nincs nyoma." Valamint a mond,- állíí mivelő ige után nincs,
nem járul közvetlen ik, nincs meg a : mond-ifc, állit-ifc, éppen úgy
nem járul a mondai, állit-íae miveltetö ige után közvetlen ik, nincs
még a: mond-at-ik, állit-íaí-rá. Valamint a szání és száníaí után
nincs meg a közbeszédbe : szánt-ifc, szánt-aí-ifc is ; mert a mivelő és
mivelíeíó' ige egyenlőleg ragozrfdik, tehát valamint nincs meg : szánt-ife,
úgy nincs meg: szánt-aí-ifc is. Egyik se jó. Még jobbal átlát
juk, ha elemezzük.
Lássuk az elemzés utján.
Az ik-es szenvedő igék nem közvetlen ik-kel alakulnak, ha
nem közvetve, közbeeső képzőkkel. Vegyük fel az iró saját példáit.
A 34-ik lapon ezt irja :
„Az ifc-es igék sorát gondosan végig nézve, leg
elsőben is az ötlik szemünkbe, hogy az ik részint ere
deti, részint származott törzsökökhez járul. Az utóbbiak
ezáma természetesen sokkal nagyobb. Vajjon az erede
tiek valójában azok, azaz: pusztán gyökök-ó mindnyá
jan, vagy pedig némelyikök már maga is képzővel mó
dositott gyök, nem tartozik vizsgálodásaim körébe ; van
nak elegen, a kik azzal bajlódnak. A kétségtelenül szármoztatott törzsökők pedig ismét két osztályba esnek,
t. i. vagy oly képzővel alakultak, a milyennel ifc-telen
igék is vannak, vagy olyannal, a mely magára, u. m.
ik nélkül nem képez igét. Első rendbeliek a d, l, n, p,
*, z képzők és a cselekedtető t. P. o. él-ed, haz-ud,
. kot-ol, hisz-en, har ap, fut-os, oltalm-az, csat-áz, fed-ez,
köt-öz, folt-oz ; fer-ed-ik, vaj-ud-ik. bot l-ik, jel-en-ik,
nll-ap-ik, biijd-os-ik, ág-az-ik, csir-dz-ik, éh-ez-ik, filttöz-ik, táv-oz-ik, stb.
Nem képeznek magukra igét az ód, öd, kod, ked,
köd, koz, kez, köz, ód, öd, ódz, ödz, és sz, képzik, me
lyek mellé okvetetlenfil ik-mk kell járulni. Csupán a
kad, ked, köd végzetüek közt van egy pár kivétel."
Vegyük fel e közbeeső képzőkre a 40. 41. 42-ik lapokon fel
hozott példáit: csele-ked-ik, olég-ed-ik, cselek-sz-i/k, elég-sz-ifc, alfz-ik, savany-od-ifc, keser-ed-ifc, okos od-ik, teker-ed-ik, kavarod-ik, takar-od-*. facsar-od-*, futam-od-i/fc, mos-ód-ik, mos-d-ik,
(mos od-ik), mossi-kod-ik, takar-ód-iA:, ta,keLr-ód-z-ik stb.
Nem azt látjuk-é mind ezekből, hogy ezekbe az ik uem köz
vetlen járul a törzshez, hanem közbeeső- képzők utáu, mint d, l, n,
p, M, z, után. Egyikbe se látjuk, hogy a törzs után közvetlen ik
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járulna, igy: csel-ís, cselek-t'&, a,\-ik, savany-iA, okos-í'A, facsar-ifc,
mos-i*, takar-ifc, stb. Ezért nem jó: mond-ifc, mondat-t&, állit-ifc,
állittat-ifc.
Ha-felveszszük „a gyökökből közbejáratlanul képzett ik-os
igéket," még ezeknél is ki lehetne elemezni, hogy közbeeső képzők
után járul az ik. Mint : alszik (aí-oz-ik, a,\-z-ik), fekszik (fek-ez-iA,
íetk-z-ik), hallsztVc (ha-la-1-oz ik, hal-al-z-lk- hall-z-ik), hangztfc
(hang-oz-i&J, látszifc (lát-oz-?'fc, lát-z-ifc), tetszik (t&t-ez-ik, tet-»-j'fc).
Ezeknél a közbeeső képző sz, z, után járul az ik. És igy nem:
al-tTc. 'fek-tfc, hang-ifc, lÁt-ik,. tet-ik.
Ha felveszszük az ik-es igéket, mindeniknél bizonyos képző
után járul az ik. a t képzőt pedig nem találjuk. Lássuk a melye
ket elősorol az ird a 34. 35. lapon: „fereíik, vajudik, boWik, jeíe/iik, áilapik, bujdo«ik, ágazik, csirázik, éhe*ik, füttözik, távozik;"
a 42. lapon : „ázik, búuik, esik, hal/ik, hajZik, hizik, iKik, késik,
ko/nk. mú^ik, nyiZik, szofcik, szü?)ik, teíik, törik, tünik, vágyik,
váZik, vásik, vérzik ; bánik, bizik, elZik, eszik, ferfik, gyónik, iszik,
la/iik, lépik, szöfcik, tüiiik, ugdk." Mind ezeknél a d, gy, k, lt n,
p. •••. s, sz, és z képzők után járul az ik; t képzőt nem találunk.
A 40. 4 1 . lapon felhozettek pedig mint : csele&edik, cselefce*zik,
savanyocftk; tekeregik, takorctáik, takarózik, stb. mindnyájan az
ad, ed. od, öd'\ kud, ked, köd : koz kez, köz ; ód, öd, ódz, b'dz,
tehát a rf, 2 képzők után járul az ik • de a t képző után nem
mutatkozik sehol.
Azt látjuk különösen, hogy a mivelő és miveltető t képzo
utáu éppen nem járul közvetlen a „szenvedő ik," hanem közbeeiö
képzőkkel alakul, mind a d, z. Például: épií, é\>it-öd-ik, épií-fcezik; ért, ért-öd-ik, ért-ekez-i'ű : feji, fejt-öd-ífe, fivjt-e-kez-ifc ; felejí,
felejt-öd-i/í, felejt- kez- ik; vei, vet-ó'rf-ifc, \et-kez-ik; avaí, avat-orfik, avat koz-iA; ; hivaí, hivat-rfd-i/fc, hivat-koz-tt : szorií, szorit-ódik. szori t-koz-ifc ; viíai, vitat-ód-ik. \\tat-koz-ik, stb.
Igy a gyakoritó gat, get. után se járul közvetlen a szenvedö
ik; például; ker-get, kergeí-6W-iA-. kerge '-óV-z-//c: tapo.^aí, tapoga,t-ód-ik, tapogaí-rfi/-a-ifc. (Kivétel a le/ie/ősitő hal. het képző, a
mely mind a -gyök-igékhez, mind a képzettekhez járulhaí, és a t
után közvetlenül az iA:-et is felveszi. Például: éptM(het), épii(het),
éptt<«/(het), épiíöd(het)ik, épitk«z(het)ik. De, a mint látjuk, csak a
képzők >itán járul, és az előtte levő képzők természetét nem bántja,
nem változtatja, csupán leA«iősógit jelenti.)
És miért van ez a sajátság a nyelvbe? Éppen azért, hogy
K mivelő és miveltető t után közvetlen járuló i'fc-től nr'^'különböztrt-tid-j-'-k a kiizbef,s6 d, z szenvedő képzőkkel alakuló ik; hogy a
két 'ik közül kilássák, kitessék, melyik a -mivelő és miveltető ik,
melyik az ik-es szenvedő. Például: ért, ért-ifc, ért-et-ik azi, ezí
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a dolgoí, mivelő, miveltetö tfc a többes 3. személy ibe, nem törzs ige,
accusativussal jár; ért-öd-ik, éTt-et-b'd-ik az, ez, a dolog, ifc-es
szenvedő, az egyes 3. személyibe, törzs ige, nominativussal jár.
Igy ver, ver-ifc, veveí-ik azí, ezí az útat; ver-ó'd-ifc, vereí-ó'd-ifc
az, ez, az út. Igy igaziWd-ífe helyre a tévedés az ifc-re nézve,
igy fejh'Jfc, fejt-öd-ifc ki a két ik közti különbség. Ha ezt igy értífc
és mással is igy ért-eí-ifc az irók, úgy önként ért-öd-ifc, és ért-eíb'd-ik (az), hogy a mivelőt és miveltetöt helyesen különböz-íeí-ifc
.meg (ők) a szenvedőtől, és ez is tisztán megkülönböz-íeí-ó'd-iT; azok
tól. 'Igy nem zavarod-ifc, nem keveröd-ifc öszsze a két ik. •
E szerint kivilág-W& a felelet a második kérdésre: mi az
az ik, a melyet az iró a miveltetö át, et, tat, íeí-hez ragaszt, és
külszenvedönek nevez? t. i. hogy ez az ik „kocsintás," nem az
az ik a minek veszi, mert e miveltetö ik a többes 3. személyébe,
nem törzs ige, accnsativussal jár; hogy pedig ugyan azon egy ik
külszenvedő is legyen az egyes 3. személyibe, törzs ige is, rominativussal is járjon, „a képtelenség,, : hogy készit-ifc, készit-tet-ik
a ruhái v. a ruha, épit-tfr. épit-tet-tfc a házai v. a ház, dicsér-it,
dicsér-íeí-ifc a gyermeket v. a gyermek, „hogy az egyikbe miveltetb'-kiható, a másikba szenvedő értelmü legyen azon egy „készittetik, épittetik, dicsértetik" „a képtelenség" mint: „épittetvén,"
mind a kettő jó nem lehet, tehát csak egyikbe helyes, okszerüen
csak abba, a melyikre a tet képző jogosit," és igy csak a miveltet'óle.
Valóba, ha azt a kérdést tenné fel valaki: „melyik az az ige
a magyar nyelvbe, a mely az élőbeszédbe nincs meg, a melyet
az irók mégis széltibe, derüre bornra használnak, a melyet egy
más értelmü igével öszszezavarnak, s ez által félreértést okoznak
a hallónak, az olvasónak, a melylyei aztán kiszoritják az irók nem
csak azt a más értelmü igét, hanem a nyelv többi sajátos kife
jezéseit is?"
Erre méltán lehetne felelni :
Ez a Brassai S. ifc-je, ik-ea külszenvedöjel a mely az élőbe
szédbe nincs - meg, a melyet a mivelteto igével összezavarnak, ez
által félreértést okoznak, a melylyei kiszoritják nem csak a mivel
tetö értelmü igét, hanem kiszoritják az élőbeszéd -ebbeli sajátos •
kifejezéseit is, a miket az iró maga is elősoról a 20) jegy alatt
idézett „négy árnyalatba," és használ is jelen értekezésibe, a mint
kimutattuk.
Mind. ennek ellenére mégis ráfogja, hogy ez az ik-es kül
szenvedő „megvan biz a" ! Igaz, hogy nem is bizonyitja bé sem
mivel, hanem annál jobban megszorúl, és ellenkezésbe jő magával,
Szorultságába, hogy a félreértést kikerültesse. úgy .„deválválja" úgy
megkappasztja e ráfogott »'/c-es külszenvedőjét a „nincs meg" -es
szabályába, hogy annak igazán „nincs" párja, mert ehhez hasonló
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ige „nincs" a magyar nyelvbe. Ellenkezésbe is jő magával, megis
meri, sőt erősiti, hogy az at, et, tat, tet miveltető, nem is lehet
más értelembe venni, de ha ifc-et vet utána, már szenvedd, ez az
a fatalis két ík; azonba kivételt is tesz: „ebédelíeíifc, tánczolíaiifc"
magára nem jó, de „készitíeíifc a ruha, dicséríeízfc á gyermek, épittetik a ház jó ugyan, hanem már „Cajus háza megépitíeíoe'n" nem
jó, mert csak e jó: „Cajus megépitíeíuen a házái. " Továbbá a mint
a 409. lapon felveszi : itatni, irató, itatván, itatott, itatás" is csak
a mivelíeíöie jó, de külszenvedő is nem lehet ; igen, de ha ífc-et
vet utána, igy: „ir-aí-i'fc," miért lenne jó, ezí már nem érieí i meg,
(tán mások se éttetik meg), hanem csak ráfogja. Bizony ha „iraíni,
itatván, itatott" nem külszenvedő, az „iraít'fc" se az. E volna a
helyes következíess !
Nem lett volna-é következetesebb az iró magához, ha hü ma
rad a 20) jegy alatt idézett iratához, a melybe az élőbeszéd mint
a valódi kútfő alapján, érthetöleg, és okokkal, példákkal megmu
tatja, hogy az ifc-es külszenvedő „kocsintás, szép nyelvünk rút fokadéka, négy kifogás-a vau ellene, a negyedik az, mert az élőnyelv
be nincs nyoma, nincs is reá szükség, ^mert az ifc-es külszenvedő
formára nézve a magyarnak négy fő 'árnyalatba négy kifejezése
van;* — igy nem lett volna megszorulva, hogy a félreértés kike
rülésire „nincs meg"-es szabályt erőltessen, koczkáztassou, a mi
tarthatatlan ; nem jött volna ellenkezésbe magával.
Láttuk tehát a fennebbi felfejtések szerint, hogy az értekező
egyes állitásai közül az első felállitás nem áll : „hogy szenvedő
képzüt csak egyetlen egy van, s ez az lk," és „a képzett miveltetőt az ik szenvedővé teszi." Mert a mint az iró maga is meg
ismeri: szenvedő képző tobb is van, nem csak az egyetlen egy ik,
a képzett mivelíeíöi pedig a közvetlen járuló ik nem teszi szenvedővé.

Lássunk egy mást.
Hu képe-é az élőbeszédnek az ik-es kttlszenvedö ?
A 44-ik lapon, az ik-es külszenvedő létezésire ezt irja :
„Pedig semmi sem egyéb, mint egy ilynek szók
ba öltöztetése, s a tény maga oly régi, mint a kifejlett
magyar nyelv, s történemileg kimutathatni, hogy oly
régi, mint a legrégibb nyelvemlékünk. Az óta, s igen
hihetőleg százakkal az előtt, e tónybe foglalt elv sze
rint beszéltek milliók számos nemzedékei, s irtak azok,
a kik anyatejjel együtt szoptak atyai nyelvet. Midőn
. hát én ezt az alkalmazásban oly ismeretes, oly tiszta,
világos tényt, az inductio legegyszerübb szabályai szerint
kellő óvatossággal, s ezekből eredő bátor eltökélléssel,
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határozott értelmü szavakba öltöztetve, elv gyanánt állitom fel : természetes, hogy minden elfogulatlan rá is
mer elméletben arra, a mit 20—60 év óta csinál gya
korlatban, s öuként fakad arra az itéletre : hogy hisz
e nem ujság, valódi locus communis!"
«
E szerint hát „tény, hogy az ifc-es külszenvedő „megvan" a
nyelvbe ; ez a tény régi, oly régi, mint a legrégibb nyelvemlékünk ;
e ténybe foglalt elv szerint beszéltek milliók számos nemzedékei,
és irtak, a kik anyai tejjel együtt szoptak atyai nyelvet; ez oly
ismeretes, tiszta, világos tényt, az inductio legegyszerübb szabályai
szerint határozott értelmü szavakba öltöztetve elv gyanánt állitja
fel, a melyre minden elfogulatlan rá ismer."
Lássuk. Vessük össze másutt felhozott állitásaival: mennyibe
tiazta, oilágos &i a tény 't hogy az ifc-es külazenvedő „megvan"
a nyelvbe.
Hogy „nincs meg" maga az iró fedezte fel a 20) jegy alatt
idézett iratába a 108. lapon:
„az élet mindennapi közlekedéseire támaszkodva, kocsintásnak nevezve az 'ií-tos, tat-os szenvedő formát, mert
az élőnyelvben nincs nyoma."
Hát mégis megvan? Világos-é a tény? Sőt ugyan abba a
116. lapon ezt irja:
„Mégis .... bátran felhivjuk tanubizonyságul mind
azokat, kik az irodalom hatásaitól iegszabadabbau ma
radt törzs törzsökös magyarjainkkal elfogulatlanul társalkodtak, nem tapasztalták-e, hogy a köznép közt az
od-os és öoí-ös passivumok is 'ritkán vannak használat
ban, a tat-os íeí-esek pedig éppen hallatlanok."
Hát, ez ellen mégis „az ifc-es külszenvedővel beszéltek-é mil
liók számos nemzedékei"? Világos-é a tény?
„Oly régi, mint legrégibb nyelvemlék üiik" ?
A mikor ezt irta, tán elfelejtette : mit irt volt 1846-ba, vagy
nem gondolt arra, mit fog irni majd később a nyelv emlékekről, a
codexekről; pedig láttuk jelen értekezése 59. 60 61. és 62-ik lap
jain mit ir a régi irodalomról, a codexekről, hogy t. i.
„a régi irodalmi nyelv az élobeszédnek szintúgy nem
volt M' képe és tükre, mint a mostani irodalmi nyelv.
Heltáit s a többi irót nyelvbeli tekintélynek nem tart
hatjuk, ezeknél az eredeti, törzsökös szólásmód tekintet
be se jött, idegen szólásmódok ütik meg a fület, a ma
gyar szólásmód a szegények és tudatlanok házaiba volt
kénytelen menekülni, következés: hogy w. irodalom se
döutö adatokat nem nyujthat, se kiindulási pont gya
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nánt nem szolgálhat, tehát: az élőbeszéd adhatja a té
nyeket, a melyeket inductionk alnpjdvá kell tennünk." —
Hát ezek az irók „trtak, a kik anyai tejjel együtt szoptak
atyai nyelvet"? Bizony, csak „az élőbeszéd adhatja a tewyeket, a
melyeket inductionk alapjává kell tennünk."
De hát „az ' ik-es szenvedőt illető fénybe foglalt elv szerint
beszéltek-é milliók számos nemzedékei?" honnan tudja? hallotta-é?
Nem. Ügy hát a régi irodalomból; igen de a „nem volt hü képe
és tükre az élőbeszédnek, mint a mostani.'- Honnan tudhatjuk meg
tehát: „megvan-é az ifc-es külszenvedő, vagy nincs meg a nyelvbe"?
Bizony, csak a mostani élőbeszédből. „Ez adja a tényt, a melyet
inductionk alapjává kell tennünk."
Lássuk tehát az élőbeszédet.

Hallotta-é?

Nem úgy hallja-é?

Mi csinálíaít& ? Mi mondatafc ?
Az csinálíaíi>, az mondaíifc.
Mi kérdezte/ iV? az kérdezíeíifc.
Mi beszélíeíifc ? az beszélíeid.
Mi olvasíaíifc ? jegyzőkönyv
Mi gondolíaíifc ? Mi iraitfe ?
Mi dobolíaíiA ? Mi hirdeí* ?
Mi szÁntatik ? föld.
Mi vetífíifc ? búza.
Mi bororálíaíifc? vetés.
KaszálíaíiA; a fü.

Mii csinál»a/£ ? Mii mondana/c?
Azí csimál/rfA, azí mondjafc.
Mii kérdezned? azí kérdezd.
Mii beszélnefc ? azí beszélifc.
Mii olvasnafe? jegyzökönyvei.
Mii gondolnafc ? Mii irnak.
Mii dobolnafc ? Mii hirdetnefc ?
Mii szántanak V földei.
Mii vetnefc ? búzái.
Mii boronálnafc? vetési.
Kaszáijáfc a füvet.

Gyüjíeíifc a széna.

Gyüjíifc a szénát.

* miveltetb'vel :
Mi száníaíífc? föld, v. a föld.
Mii száníaínaA:? földei, v. szántat/áfc a földet.
Mi vetíeíífc ? búza v. a búza.
Mii vetíeínefc ? búzái, v. vettetik a buzái.
Mi boronálíaíifc ? vetés, v. a
Mii boronálíaínafc ? vetési, v.
vetés.
boronálíaí/áfc a vetési.
Kaszálíetíifc fü v. a fü.
Kaszálíaíwafc füvei, v> ka-

Gyüjíeíifc széna, v. a széna.
Kapálíaíifr. szőlő, v. a szőlő.
Sütíeíi/fc kenyér, v. a kenyér.
Készitíeíifc ruha v. a ruha.
ÉpitteíiA: ház v. a ház.

s'taltatják a füvei.
"Gyüjíeínefc szénát, v. gyüjíetik a szénái.
Kapálíaínafc szőlői v. kapáltatják a szőlői.
Sütíeínefc kenyeret, v. sütííeíífc
a kenyerei.
Készitíeí«efc ruhái, v. készittetik a ruhái.
Épitíeínefc házat, v. épitíaíífc
a házai.
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A fennebbiekből az is kitetszik, hogy szántanak, száníaínak
földet, határzatlanul, és szántják, száníanák a földet, határzőlag
mivelőt és mivelíeíőt egyaránt a „száníaítfc* ráfogott külszenvedővel fejezik ki, a mivel elmosrfdik (nem : elmosaiik) a különbség,
nem lehet tudni : mivelőt-ó vagy mivelííeeíőt, határzatlanul vagy határzólag akar-é az iró kifejezni?
Nem ügy hallja-ér(
Hallotta-é?
Itt dohányt árulnafc, árulíaíItt dohány árulííaaíifc.
nak.
A husi főzik, főzeíik, a pecse
A hus főzetik, a pecsenye sütnyéí sütik, sütíeíik, vagy :
íeíik.
a hus fő, a pecsenye sül.
Az előadási kezdik, kezdeíik,
Az előadás kezdőik.
vagy: az előadás kezdó'dik.
A zenét végzik, végezííeeíik,
A zene végezíeíik.
vagy : a zene végződik
Az útaí verik, vereíik, v. az
Az út vereíik.
út verődik.
A titkoí kitudjáfcr tudatjáfc, v.
A titok kitudaíik.
a titok kitudodik.
Mint adaíik, ügy véteíik.
A mint adja'fc, ugy veszik.
Ügy mondaíifc, jól mondaíifc,
Úgy mondjáfc, jól mondjad,
igazán is .mondaíifc.
igazán is mondjáfc.
A munkások által ebédelíeíifc.
A munkások ebédelnefc.
Mikép hivaíoZ? Pistának hi
Hogy hivnafe? Pistának hivvaíom.
nak,
Az édes anya által szopíaíik
Az é.des anya szoptatja gyer
gyermeke.
mekét.
A kisaszszony általam tisztelÉn a kisaszszonyt tisztelem,
íeíik, szeretíeíik, imádíaíik, .
szeretem, imádom, csókolom.
csókolírttik.
Igy beszélő lekaczagíaíik, ma
Az igy beszélőt lekaczagják^
gyarnak nem taríaíik.
nem tartják magyarnak.
A nép szájából nem hallja: „az mondaíífc, a beszélíeíi/fc, az
állitteíifc,'' hanem igy hallja: azí mondják, beszéld, éJlitjdk
mivelőleg, vagy azí mondat/cí&, beszélíeíifc, állittat/áfc miveltetőleg.
A földei mivelífc, mással mivelteíifc, v. földei mivelnefc,, mással
mivelíeínefc, mivelőleg és miveltetőleg.
Világos tehát, hogy az élőbeszédbe a nép nem használja a
mivelíeíö igét ik-ea külszenvedönek is, nem zavarja össze a kettőt ;
a mivelíeíö igét csak a maga értelmibe veszi, érti és használja,
ezt pedig soha se veszi külszenvedönek is, minthogy e nincs is meg
a nyelvbe, innen látszik, hogy csak ráfogott az az tfc-es külszenvedif. E nem jó. nem az élőbeszéd sajátja, nem tanusfeodifc mellette
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„se analogia, se inductio, se deductio.'' De igen is amellett, ami
az élőbeszéd sajátja, hogy: mit csinálnafc v. csináltatnak ? szánta
nafc, szÁntainak, vetnek. vettetnek ; vagy sz&atják, szÁntatják a foldei,
veti/fc, veitetik a búzái: (nem pedig: „száníifc, ' száníaíifc a föld,
vetifc, vettetik a búza.)
De ne mondja, hogy nem ügyeltem eléggé a nép nyelvére,
mert csakugyan akadtam ilyes ráfogott ik-es két igére: „ szüleíik,
és dicsériesse'fc," a mi bécsuszott, vagy igazabban mondva: a mii
bécsúszietíía& a nép nyelvébe. Bécsuszíaííáfc forditással a Bibliába,
és az ezekből való tanitással. A gyermek megtanulja a roszszat
is, ha megtanitják reá, a ..kocsintást" is, csak mondassák vele.
Éppen ezért nem kell sajátság elleni szólamokat igtatni a tan
könyvekbe, az irodalomba, nehogy a gyermek, még' a felnőtt is
megszokja a ferdeségeket, és ez úton az irodalom, sőt a közbeszéd
is „kocsintások halmaza" legyen. Hogy pedig a születik, és dicsér
tessék mind a kettő „kocsintás," láttuk a fennebbiekből, minthogy
erre nincs több analogia az élőbeszédbe. Mit is tenne a mivelíeíö
értelembe a szül-eí-ifc? Szül, szül-eí többes: szül-nefc, szüleí-nek
valamit (határozatlan mivelő és miveUeío) ; szül-i, szül-eí-i, töb
bes : szül-iTc, sml-et-ik azt ezt, a gyermeket (határozott mivelő és
mivelíeíö) ; mint tür, tür-eí, többes : tür-nefc, tur-et-nek valamit ;
tür-i, tür-eí-i, többes : tür-ifc, tür-et-ik azt, ezt, a dolgot. A mi
lyen „kocsintás" tür-ífc, tür-et-ik valami, a dolog; éppen olyan
„kocsintás" szül-ifc, szül-eí-iA: a gyermek. — A szül-eí-ifc ez ana
logia ellenes alakját érezték is az irók már régebben, és a futomlik, gyüremlik, iramlik, sfcamlik, szólamuk, sz&remlik, tűremlik
példájára felvették: szülemlik. E legalább analogiára van fektetve.
Pedig a gyür-őcZ-ifc, lök-öd-ifc, tür-öd-ik, szür-öd-ik stb. példájára
fel lehetne venni ezt is : szül-öd-ik ; nem lenne analogia ellenes,
mint a szuL-et-ik, a melyei a szülemíiA: és szűiödik ki van szoritva.
Igy szoritották ki az élőbeszéd ebbeli sajátságait a dicsértetik, dicsérfesse'fc-kel, a mit a vallás papjai, mesterei tanitottak a
gyermekeknek az iskolába, pedig ha az élőbeszédre figyelnek, meg
találhatták volna a sajátságos alakot. E helyett : „dicséríesse'fc a
Jézus ! " nem helyesebb-é a nyelv sajátsága szerint : dicsér/«fc a
Jézusí, vagy dicséret legyen a Jézusnak, a Mindenhatónak; hiszen
igy halljuk szélűbe: nyugtával dicsérjílk a napot; minden jó lélek
dicséri, dicsér/e az urat : hála (legyen) az Istennek ! Dicséret • di
csőség a mennybeli Atyának! szeressiífc felebarátainkat. Tisztelet,
becsület, de igazság is. Ezek helyett nem úgy halljuk: „hála adatík, &dassék ; dicsőitíeíifc, dicsőitíease'fc ; tisztelíeí/fc, tisztelíesse'fc : becsülíeíifc, becsülíesse'fc ; szeretíeiifc, szeretíesse'fc." Tehát nem: „dicséríeíifc, dicséríesse'fc.''
Igen, de — mondhatná az iró — a nép száján még több is
forog, nem csak szüleíiA, dicséríeíiA, hanem ezt is lehet hallani:
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iíA', méltózía««e'A' leülni ; ezt is : tisztelettel viselíeíík szü
léi iránt." Engedelmet kérek, ezt a nép szájából nem hallottam,
hanem .igen a tanult emberek szájából, és a kik ezt negélyezik,
és olvastam az irodalomból; de a nép nem úgy mondja, hanem
igy : tetszik, vagy tessék leülni : szivesA:edt£, szivesked/e'Á:, kegyeskedik vagy kegyeskedj, ezt vagy azt megtenni, — vagy : legyen
olyan jó, olyan szives, kegyes,- hogy tegye meg ezt, azt. — Vala
mint azt se haliotam „tisztelettel viselí^ítk szülei iránt:" hanem
ezt igen, hogy tiszteli szüleit ;. azt is hallottam, hogy viseh'fe a ru
hái, vagy viselíeíifc mással a ruhái; de hogy „ő tisztelettel viseltetik szülei iránt" ezt csakugyan nem hallottam ; még tán az iró
se hallotta.
Azonba tegyük fel, hogy egy, két anomalia becsúszott a nép
nyelvébe, lehet-é ebből himet varni, szabályt alkotni ha bár olyan
„ nincs meg" -es félét is' arra nézve, hogy rde megvan biz a" ?
Vessük össze az értekező saját elveit és axiomáit.
A 19. lapon ezt irja :
„Ily értelemben igen is vau foglalója görögnek,
latinnak, németnek, francziának ;. de nincs ám a ma
gyarnak. Ezt bátran állithatni, mi után a nyelv eredeti
tárházában az ide vonatkozó eset vagy nincs, vagy ha
az átmenetek törvénye szerint egy-kettő előfordulna, oly
kétes és kivételes, melyre szabályt józan inductioval
nem épithetni."'
A szuleft'fc és dicséríetáfc-re nézve éppen ezt állithatni, hogy
ez „egy-kettő is oly kétes és kivételes, (láttuk is), a melyre józan
inductioval nem lehet szabályt épiteni."
A 42. 1.
„Ennyivel szembe a: bánik, bizik satb. mint ki
sebb szám engedni tartozik." Annál inkább igen, mivel

majd mindeniket lehet szenvedő értelemben is venni
egy vagy más oldalról."
Bizony a születik, dicsértetik is „mint kisebb szám engedni
tartozik, annál inkább, mivel mindeniket csak a mivelíeíö érte
lembe vehetni."
A 74. 75. 1. „még más sokkal fontosabb ok tilt el ettől az alfogalmától az egyidejüségnek. Az t. i. hogy ily móddal pon
tosan összetalálkozó cselekvények a tapasztalásban is
igen riíkák levén, az elbeszélésben sem fordulnak oly
gyakran elé, hogy külön formát alkotott volna kedvökért a nyelv geniusa."
A szüleíik és dicséíeítk-re nézve is éppen ezt lehet mondani,
hogy „a tapasztalásban igen ritkák levén, az élőbeszédbe se for
dulnak elé oly gyakran, hogy külön formát alkotott volna kedvőkért a nyelv geniusa."
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A 390. 1. a
jegyzetbe:

..Adverbialis raggal alkotott süót a magyar tovább
nem képez, (egy nehány lecsúszott s a nyelvbe csimpajkodxott anomaliát kénytelenek vagyunk megtürni, de
markolatot csinálni belőlők a nyelvet gyilkoló törnek,
vétekl}, s imé a már hibás tettleg-Wl új hibával tettleges-t gyártottak, a mely fekélytől s más egy nehány
hasonlótól magam sem maradtam érintetlen. No de meg
térni soha sem késő ! "
Éppen ezt mondhatni a lecúszott, helyesebben bectúsztatott
azüíetik és dicséríeíik után markolattal csinált ik-es külszenvedőröl
is, hogy egy-két anomaliát kénytelanek vagyunk megtürni, de mar
kolatot csinálni belőlök a nyelvet gyilkoló tőrnek, vétek ! a mely
fekélytől s más egynehány hasonlótól maga az iró se maradt érin
tetlen. Nó, de megtérni soha se késő !
A 408. 1.
„Igy is azonban óvakodni kell, hogy csak olyakat
használjunk, a melyeket a szokás megszentesitett. Az
analogiának is vannak határai : a ki nem hiszi, kér
dezze meg Grimmet!"
Az élőbeszédbe csak ezt a becsúsztatott kettőt halljuk: szüleíik, dicséríessek. Ezt is a forditók csempészték be. Több külszenvedőt nem hallunk. Tehát „igy is óvakodni kell, hogy csak olyakat
használjunk, a melyeket a szokás szentesitett. Az analogiának is
vannak határai."
Az iró mind ez idézett elvei, axiomái szerint is, a bécsúsztatott szüleíík és dicséríeíik anomalia példájára véteí benne több
ik-es külszenvedőt markolattal csinálni. Szerintem pedig még ezek
se jók, ezek is „kocsintások;" mert a mint fennehb láttuk, a mivelő és miveltető t után közvetlen járuló ik csak a mivelő és mivelíeíö ige személy ragja, mint például: dicsór-/*, dicsér-íeí-ifc a
gyermekeí; készit-ik, készit-tet-ik a ruháí; épií-ífc, é^it-tet-ik a
házaí; szenvedövé pedig a közvetve járuló ód, öd, sz, z közép kép
zőkkel alakul, mint például: ért, ért-eí, ért-ó'd-ta, ért-et-öd-ik ;
értekez-ik ; igy szüremlik, szürötök, szülemlik, szülödifc, dicsérödifc,
készitődifc, épitödi'fc; a melylyel a mivelő és miveltető ife-je megkülönbözíeí-ó'd-tfc az ik-es szenvedőtől. Ez a nyelv sajátsága. E
mutatja, hogy még a bécsúsztatott szvlet-ik, dicsér-íeí-A miveltetö se jó szewüedönek, mert „mind a kettő jó nem lehet" ; szercvedövé pedig csak közbeeső képzővel alakul : szülem-Z-ifc, szttlödifc, dicséröd-ik. Igy válaszí-ód-ifc (nem : választoí/k) el egymástól
a két ik, igy kerül-öd-ifc (nem: kerülíeíík) el a félreértés! Igy
választ-aty'^ el az irók egymástól a két ik-et, igy kerül-ieí-('Ü
el a hallgatóval a félreértési! Igy „tevöd-ifc (nem: tétetik) iuduetionk alapjává az a tény," hogy az a ráfogott ik-es külszenvedő „nincs meg" az élőbeszédbe. Igy íJizonytóZ (nem: tozonyitíatík)
bé, hogy az értekező csak állitja azt a tényt, hogy az ik-es külGyergyu F. Magyarosan.
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szenvedő ^megvan." de nemcsak nem bizonyitja h*, sőt előbb idé
zett irataival, elveivel, maximáival maga rzdfnlja meg ez állitását
okokkal támogatva, hogy „az élőnyelvben nincs nyoma."

Hogy az i'/c-es külszenvedő nincs meg a köznyelvbe, a fennebbiekből világos; e/eu kivül, hogy még nyulvtanilng se jó mert nem
törzsök ige, mutatja az is. hogy a szótárakba sín-s meg. Vizsgál
juk meg akár melyik szótárt a legrégiebbtől kezdve a legujabbig,
a Molnár Albert, Páriz Pápai, a Tudos társaság, Bloch Moritz, és
a Magyarnyelv nagy szótárát, megvan ott minden valódi szenvedb'
ifc-es ige, de egyikbe se találjuk fel ezt a ráfogott tfc-es külszenvedőt, milyenek : állittat-iA:. árultat-ifc. beszéltet-**;, dicsértet-ifc,
épittet-ifc, készittet-*, mondat-ift. olvastat-ífc. fóVet-ifc, süttet-ifc,
szület- ik, 'zárat-tfe, steff. Ha jó volna és törzsök ige volna, ott len
ne. Lám nemcsak, hogy minden iAr-es szenvedő ige ott van, ha
nem még a miveltető igék mint törzsök igék is ott vannak, milyenek :
ázíaí, biztat, satb, de áztaufe, biztatifc satb. nincsenek meg. Megvan
szül, szülemUk de szül^-ik sincs meg. A tudós társaság szótárába
csak ugyan bécsúztattak kettőt: „méltóztatífc és viseltetifcj: " több
nincs is. de hogy e kettő se jó, fennebb meg vau mutatva.

Lássuk már. a/ érteke/ő „nincs meg" -es szabályát, miként
állitja fel.
A 45. I.
„Az által, hogy a iaiik végzetü szenvedő formá
ban a íaíban a kivülről ható ok cselekvő vagy eszköz
kifejezésit ismertük el, épen nem mondtuk, s nem is
akartuk mondani egyersmind azt, hogy valahányszor
ilyes külható valakit vagy valamit tehetünk fel, mindig
kötelességünk is kifejezni és iaiik-os formával élni.8
JL 46. l.
„Mind ezekből az első következmény az, hogy a
külszenvedö forma használata — a meg nem vesztege
tett magyar nyelvben — felettébb korlátolt
Még
ezekhői az alkalmakból is lehúz egynehányat az az aleset
A maradékból, ismét deválvál egynehányat
.... mint látjÁk, halljÁk, verik, (látjuk, halljuk)."
„Oly igen kevés alkalom mutatkozván e szerint
a külszenvedő szabályos használatára . . . ."
A 48. 1.
„Eredeti és igazi értelmében ugyan oly ritka al
kalom van használatára ..;.''
A 49. l.

„világos következés, hogy értelmesnek lenni akaró nyel
ven csak akkor szabad használnunk a külszenvedő for
mát, midőn az ik és neki megfelelő többi személy ragok
világosan megkülönbözííetik a miveltető formáktól."
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(Hát ez a megkülönbözíeíik mi ? külszenvedő-é ? miveltető-é ?
y»gy mind a kettő lehet?)
„Ez a különbség a többes számban sehol 'sincs meg,
nincs a teljes v. bevégzett multban is, é s nincs a jelen
nek, az imént rutinnak egyes 1. személyében a határo
zott (ujabb névvel tárgyragos) formában. E tilalom alól
csak az az egy eset menthet fel, midőn a dolog termé
szete a szővegzet (contextus), és főkép — nyelvtanilag
szólva — a külszenvedő formát megelfab' szavak a félre
értést lehetetlenné teszik."
Az 50. 1.
„Minden esetre hát jobb a világon törvényhez tar
tanunk magunkat."
E tehát az a világos törvény, az a szabály a melyhez kell
magunkat tartani, hogy a felreértést kikerülhessük : „ Megvan biz
az az ífc-es külszenvedő, hanem azért nem mindig kötelességünk is
kifejezni és íaíi'A>os formával élni ; felettébb korlátolt, ezekből is
lehúz egynehányat az az aleset ; a maradékból ismét deválvál egy
nehányat; oly igen kevés, oly ritka alkalom van szabályos haszná
latára ; csak akkor szabad használnunk, mikor az ik és neki meg
felelő többi személyragok világosan megkülönbözíeíik a mivelíeíó'
formáktól. E különbség a többes számban sehol sincs meg, nincs a
teljes v. bevégzett multban is, nincs a jelennek, az imént multnak
az egyes 1. személyében. ^ tilalom alól csak az az egy eset ment
het fel, ha a külszenvedő formát megelőző szavak a félreértést le
hetetlenné teszik, E világos törvényhez tartsuk magunkat."
Ez a világos törvény? Ez „az értelmssség, mint a beszéd
mellőzhetetlen kelléke, a melynek kell, hogy igazgassa választásun
kat?" Ez-é a tisztaság? Meg lehet-e ezt könnyen érteni, és meg
is tartani? Minő analogiára,' minő inductioval állitja fel e meg
csonkitott, e megkoppasztott külszenvedő ige-idomot? Van-é ennek
párja a nyelvbe? Mutathat-é csak egyetlen egy igét is ehhez ha
sonlót nyelvünkbe? Ezt kellett volna megmutatni, analogiát hozni
fel, abból inducálni, deducálni, és úgy az elméletet felállitani. Nem
pedig csak ráfogva: „de megvan biz a," és erre oly elméletet állitni fel, a mely tarthatatlan, a melyre nincs analogia, sőt a mely
a nyelv természetével ellenkezik. P. „készitíeíifc, épitíeíifc" mivelíeíő is legyen külszenvedb' is.
Igen, de
„a külszenvedő formát megelb'zó szavak a félreértést le
hetetlenné teszik," 22).
azt mondja a 49. 1. Lássuk. A ruhái készit-ifc v. készit-ieí-ifc ; a
házaí épit-ifc v. épit-íeí-ifc, lehetetlenné teszi-é a félreértést a
megeltízö szó? a ruha késziWA, v. készit-íeí-ifc ; a ház épit-ik v.
épit-í«í-t&? Hogy tetszzA?
11*

164
k
Hiszen éppen a 22 i jegyzetbe az elejtettem s/óra maga mondja :
„bizony, bizony még inkább nem tetszhetik az a ma
gyarság (?), az a külszenvedöneí állitott miveliet'ó, (elej
tettem), melyet nem is elemzek tovább; mert a kinek
ez a visszásság első pillanatra nem sérti a nyelvérzékét,
hosszas magyarázat se tudná életre ébreszteni. Szint oly
haszontalanul szaporitnám a szót azok ellenébe, kik nem
akarnák elismerni, hogy értelmiségnek kell első és főtörvénynek lenni beszélő és iró előtt. Elég az, hogy ha
szónokunk igy kezdi vala : Elestem attól a szerencsétől"
sat. a félreértésre legkisebb alkalmat sem ád."
Maga az értekező mondja itt „az „elejtettem" külszenvédőueí,
állitott miveltetőt visszásnak, és a nyelvérzeket s^ríönek," nem is
úgy igazitja ki, hogy a megelőző szót elől tegye igy: „attól a sze
rencsétől elejtettem" mintha igy ez a félreértést lehetetlenné ten
né, hanem : „elestem attól a szerencsétől. J Pedig azt állitotta volt
a szövegbe, hogy „a megelőzd szavak a félreértéit lehetetlenné te
szik." Hát a nyelvérzék nem sugta-é meg régi meggyöződésit az
ód. öd-os szenvedő igére nézve? A mivel helyre lett volna ütve
lecsúfolt külszenvedője igy : elejtó'dtem a szerencsétől. Lám, lám, ho
vá viszi az embert az analogia ellenes elmélet ! Rá lehetne mon
dani, a mit az értekező ir e 22) jegyzet kezdetén: „Nagy embe
reknek botlásai is tanuságosbak, mint más közönséges halandókéi."
Itt e jegyzetbe tehát maga az értekező megvaDja, megismeri,
hogy „az „elejíeííe»i" külszenvedb'iek állitott miveltetö, ennélfogva
viszszás, és a nyelvérzéket sérti." Hát hogyan fér meg ez a megvallás, megismerés avval a föállitásával, hogy „a mivelíeíőből az
ik külszenveddt csinál" ? Hát mégis „megvan biz a" ?
Erre olvasom a feleletit : „perszé, hogy megvan, ha ik járul
utána igy: olejtet-ik, a szerencsétől elejtet-ik; de már elejíeííem
nem külszenvedő, hanem mivelíeíő, mert a 49. lapon irt szabályom
szerint : nincs meg a teljes v. bevégzett multban, nincs meg a je
lennek egyes l. személyében."
Lássuk hát: „megvan-é mégis ez az ik-es külszenvedő: elejr
ítííik? És e jó, de már elejíeííem nem jó, mert e mivelíeíö." Ve
gyük a tőrzsigéket: eleji mivelő, elejí-eí mivelíeíó' határozatlan;
elejt t mivelő, elejíeí-t mivelíetó határozott, a többesbe elejí-£A mivelő, elejt- et-ik mivelíeíó'. P. okoskodása elejíí v. elejíeíí az irót,
v. okoskodásaé elejíiA: v. eletetik az irót attól a szerencsétől
Hát azért, hogy ik rag járul a mivelíeíőhez, már külszenvedövé
vált-é itt ez a mivelíeí#: elejíeíik? Ha elejt-eí-em igébe az et kép
ző mivelííeíc/, ugy az elejt-eí-i4 igébe is mivelíeíő képző az et, ho
gyan válhatnék ez a mivelíeíő ige külszenvedöoé csak azért mert
»Á-be végződik? Hiszen elejt-ife is ífe-be végződífc, azért még se
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külszanvedő, hanem mivelö, bizony az elejt-eí-ifc se külszenvedő,
hanem mivelíeíő. Ez is a két ik összezavarásából eredő tévedés !
a mint fennebb már felfejtettem.
Hiszen maga az értekező is váltig erősiti, hogy az at. et, tat,

tet mivelíeíő képző megtartja a maga természetét.
A 20. 1.

A 43. 1.

A 44. 1.

A 49. 1.

„miután vélemény különbség, ellenmondás, kifogás nél
kül elismeri minden nyelvész, nyelvtanár és laicus, hogy
az at, et, tat, M a mivelteíő származék specificus képzője."
„Hát már az at, et, tat, tet világosan és vitatlanul miveltetö képzőről nemde a legszembeszökőbb ellen
mondás, borzasztó képtelenség-e azt állitani, hogy szen
vedő értelmet .ad a vele képzett primitivumnak nem
csak igében, hanem főnevekben is ? .... Azon képző
tü/.etesen jeleljen, világosan jeleljen egymással ellenkező
két oly dolgot, minők már magukban a cselekvés és
szenvedés, és még sokkal inkább a miveltetÖvé fokozott
és igy a sorban egymástól még meszszebb álló kiható
cselekvés és szenvedés!!'„Az igét az at, et, tat, tet rag miveUeíövé képzi, . . .
az ő miveltetö értelmét épen az at, et, tat, tet ott léte
miatt el nem-veszthetvén,u
„azt a tényt kell szemünk előtt tartanunk, hogy rom
latlan fülü s nyelvérzékü magyarnak az aí, tat ballá
sára legott a miveltetö viszony jut eszébe, s ennél fogva
kihatónak tartván, a mondatbeli nevezőt cselekvőnek és
nem szenvedőnek képzeli." Tovább: „Senki két urnak
nem szolgálhat ; még á részesülő sem. „Cajus megépit
tetvén a házát" és „Cajus háza megépittetvén* : mind a
kettő jó nem lehet; mert az. egyikben miveltetö-kiható',
a másikban szenvedő értelemben kellene venni azonegy
„épittetvén" szót, a mi képtelenség. Csak egyikben le- ,
het hát helyes, és azt vélem okszerüen csak abban, a
melyikre a „teta képző jogosit."
„Éppen igy nem adhat és nem ád szenvedő értel
met a miveltetö képző az igéből eredő ás, és végzetü
neveknek, .... a tat csak akkor járul közbe, midőn vi
lágosan ki akarjuk jelelni, hogy a cselekvő alany nem
maga személyesen hajtja végre hanem más valaki (ille
tőleg valami) által eszközli, mivelteti a cselekvényt. „Az
aratást elhalasztom a jövő hétre" az is mondhatja, a
a ki maga két kezével vágja, az is, a ki béreseivel v.
napszámosaival takaritíaíja le a lábas gabonáját. De ha
igy fejezi ki magát: „az arattatást elhalasztom stb."
már némi büszkeséggel akarja értésünkre adui, hogy ő
maga nem fog sarlót a kezébe."

r
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A 408. 409. l.

ez :

» A dolog ez : a legkártékonyabb, s félő hogy legirthatlanabb elöitélettk egyike az, hogy az aí, et, tat,
tet ragok (vagy képzők, a mint tetszik) a szenvedés vi
szonyát jelelik az igékben. Ezt az álfoyalmat természe
tesen átvitték az ige minden származékaira, s igy azok
ra is, hol az egyedül döntő t/c-féle ragok nem jelenhet
vén meg, romlatlan nyelvérzékü magyar csupán csak
miveltetd értelemben fogja fel amaz előbbieket. Már
pedig a nyelv szabatos és határozott voltának véghetlen
kárára van és teméntelen félreértést szül, hogy pl.

azt is tegye :

azt is, hogy :

iraíni: schreiben lassen,
geschrieben werden,
iraíó: der schreiben lásst,
was geschreiben wird,
iraíván: iudem er schreiben
indem es geschrieben wird,
Jásst,
iratott: das man schreiben
was geschreiben wurde,
liess,
iraíás: das schreiben lassen
das geschrieben werden.
No már én azt állitom, hogy nyelvünk a vilá
gosság és érthetőség kellő fokára addig el nem jut, mig
oly gyakran eléforduló szólamait annyira különböző sőt
merőben ellenkező két értelemben használják. A tat, stb.
pedig kétségtelenül miveltetö levén, önkint következik,
hogy csak az első rovatbeli (mivelíeíö) jelentményei a
szabályosok. "
No már mind ezek után én is ugy látom, hogy ha „épitííivén"-be „éppen a mivelíeíő tet ott léte miatt az ő mivelíeíö ér
telmét el nem vesztheti," ha ,,iraíni, iraíó, iraíván, iraíott, iraíás
mind csak a mivel!éti! ige jelentményei,, mint „az aratíaíás;" és
ha „értelmesség" tekintatétből, a „félreértés" elkerülhetése végett,
"kénytelen volt az értekező ugy megkoppasztani azt „a kul&zenvedí}nek állitott miveltetb't" nincs meg-es szabályába, hogy alig marad
meg belőle vagy négy személyrag, sőt még „az egyedül ctöníó'nek
állitott ik rag "-is elesik, mint a csak imént felhozott példából ki
tetszik, hogy „okoskodásai elejtik v. elejíeíik az irrfí attól a sze
rencsétől, hogy arról más is meggyőzó'djék, — nem foghatom meg :
„minő analogia, logika, következetesség parancsolta" hogy ;,a kép
zett mivelíefó'í azaz ik mégis szenvedövé tegye." Erre csak ugyan
nem is hoz fel okot, nem fejtegeti, hanem pusztán csak állitja. A
puszta állitás pedig nem „dönt." Bajos is lenne valami „döntő"
okot találni, hogy ugyan azaz eyy ige idom : a mivelíeíö egy más
éppen ellenkező idomot, a szenvedőt is tegye, és mind a két idom értel
mibe használják : miveltetönek is, szenvedőnek is, például .• épittetik,
épitíesset a házaí v. a ház ; készittteíifc, késziMesse'fc a ruhái, v. a ruha.
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Ennek a párját igazán nem lehetne találni, erre nincs példa, nincs
analogia, a miből inducálui, deducálni lehetne; a minek a logica
is ellene mond.
Mind ezek csak azt mutatják, bizonyitják, hogy a mivelíeíő
at, et, tat, tet képző megtartja a maga mivelíeíő természetét az ige
minden ragjainál ha közvetlen ik járul is uíána; e se változíaíja szenvedővé, külszenvedövé.
Az ige képzők természete.
Kitetszik ez, ha az ige-képzők termeszetét vizsgáljuk. A mint
fennebb is láttuk ezekbe: ép-tW, épit-í/d-t/t, épit-fcez-tfc, éy-it, épittSt, az ül, öd, kez, it, tet, (az l, d, z, t) képzők szabják meg
az ige beltermészetét, bármily személyragok járuljanak hozzá;
ép-«Z után a személy vagy más rag nem változtatja meg az
ül, (az l), a levés fogalmát, teamészetéí, pl. épiu, ök, ép&'í-sz,
épül-nek, ép»M-tek, épííZ-nek. éptfZ-ve, ép?W-ő, ép/éZ-és, ép«/-ct; igy
épit-öd-ik igébe is az öd, (a d) a folytonos belmükődés fogalma^természete se változik p. épit-#d-nek. épit-öd-ve, épit-öd-és ;
igy az épit-fcoa-ik igébe se változik a kez, (a z), az ism.Jő tLÍvelkezés fogalma, természete p. épit-fcez-em, épitfcez-ünk, épit&«z-nek,
épitfce«-ve, ópitfcez-ő, épitá«s-és; igy az ép'tt és' épit-íeí után járuló
ragok se változtatják el az it a tat, (a t) mivelö, mivelí«íő fogal
mát, természeti; t, p, épíí-eni épití«i-em a háza', épií-i, -ípiíeí-i,
éyit-ik épitíeí-ik a házat, épíi-ve, épitíeí-ve, épií-ö, épitíeí-ő, épiíés, épitíeí-és. Ennél fogva valamint az ép/«7, épitöd-ik épitfcez-ikhez közoetlen járuló bármi ragok se változtatják azok szenvedd
természetét mivMné vagy miveltetőoé, úgy az ép-ií, épit-í«'. után
közvetlen járuló bármi ragok se változtathatják az mivel®, mivelieíő természetét szenvedövé. Például: valamint uem jó: épV/Z, épiödik a házai, épitfcezik a gazdái, éppen ugy nem jó: éptíi, épitíeíi
a ház', épitik, ópiteíik a ház.
Tehát a mivelö és miveltetö igéből csak úgy alakúlhat szen
vedő ige, ha közbe járul valanmly xznuvedd képz§, p. d, z • a mint
éppen most amlitök például: épií, épit-öci-ik, épit-^eez-ik, ért, értőd
ik, érteiöd-ik, érte/eez-ik, csal, csal-a/, csalalrfcV-ik, csalatfcoz-ik, ver,
ver-eí, verö'd-ik, veretöd-ik, verefcea-ik (verekszik), steff. Igy különbőztetödik meg az ik-es mivelíetö, az ü'A-es .''zcre>.'e'íötől, igy külőnbözíeíik meg a közbeeső d, z képzők a szenvedő igét a mivelö
és miveltetö igétől. K/ a nyelv sajátsága, természete, a init az ana
logia alapján inducálhatunk, és a logica is helyesel.
„De, megálljon" — hallom az értekező ellen vetési t — „taga
dom felállitott alapját, azt t. i. hogy a d, z képzők teszik szenve
dővé a miveltetö igét, mert azok nem azenvi-M képzők, esetlen
egy szenvedő képző csak az ik."
Ezt olvasom ki értekezésiből. Éppen egy egész §-t szentel
(a 7. §-tj „a szenvedő forma igazi képz&jé-r&} a 32 — 43 lapig,
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a hol váltig törafcszik megmutatni, hogy azok a közbeeső képzők
nem szenvedő képzők, és a végin a 43. lapon fel is állitja ezt
következőleg :
„Ime, még az oly képzőkre nézve is, mint ad, ed,
od. úl, ül, ód, öd, ódz, ödz, melyek iránt gyanu tá
madhatna és támadott is nem egy nyelvész és dilettans
fejében, vájjon bár csekély mértékben és árnyalatban
nem szolgálnak-e szenvedő értelem eszközlésére: szoro
sabb vizsgálat után ki kall mondanunk, hogy nem szen
vedő képzők.''
Lássuk. Vessük öszsze fejtegetése közbe oda vetett áüitdaaival.
A 40. l.
„Az ad, ed rokousága e szerint az od, öd szeri ezt ú-ja:
vedő képző voltára mit sem bizonyit. Azt kell tehát
vélnünk, hogy az ad, ed, od, öd általában csupán ige
képzők, és semmi más határozott árnyalatot az ige ér
telmének nen kölcsönöznek. Következőleg, ha az ily képzetü igék szenvedök, az ik teszi azzá Világosan mutat
ják ezt a müfolyamot az ily példák mint savanyáik,
keseredik, okosodik ; melyekben az od, ed okvetetlenül
szükxégiisek, hogy a savanyu, keserü, okos névmellékek
ből igéket képezzenek, melyeket az ik szenvedőkké tesz. " —
Hanem, mintha orről megfelejtkezett volna, mégis bizonyos
értelmet ád az ad. ed, od, od képzőknek mindjárt a következő
4l- lapon
„E szerint az ód, öd, és od, öd csak d-jöknél
gy ina:
fogva volnának rokonosak. De a kérdés az, miben áll
hát ez a rokonság, és minő árnyalatot ád a d annak
az igetörzsöknek, melyhez járul. Az ad, ed, od, öd kép
zők névmellékhez járulva, a tulajdonságot cselekménybe
viszik át, és igy képeznek igét'; nem lehetséges-é, hogy
igetörzsökhöz adva is e müködéseket megtartják, és a
törzsökbe már adott cselekvénybe való átmenést jelölik,
épen mint a latinban az úgy, bár rosszul nevezett inchoactivum-képzők ? Facsar, facsarod- ; teker, tekered- ;
kavar, kavarod- : fut, futamod- ; stb. igepárok össze
hasonlitása, azt gondolom, helyeslő szavakat bir szerez
ni véleményemnek."
^ Előbb azt rnondá: „hogy az ad, ed, od, od általában csupán
igeképzők, és semmi más határozott árnyalatot az ige értelmének
nem köl-sönöznek," itt pedig azt mondja, hogy ,.az ad, ed, od, öd
képzők névmellékhez járulva, a tulajdonságot cselekvénybe viszik át,
az igetörzsökhöz adva is e müködésöket megtartják s a cselekvényíe való átmenést jelölik.'- Egyszer semmi árnyalatot sem kölcsö
nöznek, másszor a cselekvénybe viszik át a tulajdonságot. „De hogy
Tan hát?'- én is azt kérdem Mégis csak lenni kell valami árnya
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lati értelemnek a d képzőbe. Hiszen maga az értekező monda: hogy
„a savitri >//>'/ ik. keseredik, okosodik igékbe az od, ed okveteilenttl
szükségesek, hogy a savanyu, keserü, okos névmellékekből igéket
képezzenek." De miért szükségesek okvetetlenül ? bizonyosan érezte,
de ott nem fejtette ki. Mindjárt a 41. lapon ki is fejtette, hogy
„a cselek vénybe viszik át a tulajdonságot," Igy az ód, öd-re nézTe is ezt irja:
„jó rendül kivehetni, hogy az l foko/ó képző s az igék
vele képzett származékai intensivumak. Tehát az old,
öld-böl lett hatályosabb ód, Sd kép/ő, mint az ad, ed,
od, öd s az amazokkal képzett igék ezekhez képest íntensirebb értelmüek, Igy „mossuk" hatályosabb, mint
a „mosdik"-ká rövidült „mosodik, u — s mindeniktől kü
lönbözik a vidékies: „ mosakodik. "
Ebből hát azt vehetjük ki, hogy az iró .s/,erint: „a/ ad, ed,
ód, ö'd képzők a eselekvénybe viszik át a tulajdonságot; az ód, öd
képző pedig hatályosabb, intensivebb értelmü mint az ad, ed, od,
öd képző. De azért nem szenvedő képzők." Éppeu ez a főkérdés!
Vegyük fel csak e képzőket : ad, ed, ad ; úl, ül ; ód, öd, ódz ödz.
Lássuk : mit ismer meg maga az értekező ezekre nézve.
A 31. 1.
„A nyelvérzék által a nyelvre felsütött bélyegeket
kell kilesnünk, ha ezzel voltakép meg akarunk ismer
kedni. Én azt lestem ki, .... hogy az ige idomai ....
csak az ellentétet bélyegzik párjával,
Az első ro
vat alá tartoznak az it és Hl végzetü ige-törzsök-párok,
mint : mozdit, mozdúl ; tanit, tanúi ; feszit, feszül ; ká
bit, kábúl ; gyujt, gyűl ; gyüjt, gyül ; hajt, hájúl (hajol) :
tágit, tágúl; rándit, rándúl; jobbit, jobbúl; stb. Álta
lában ki lehet róluk mondani, hogy a cselekvés és szen
vedés ellentétét jelelik .... E rovatba valók továbbá
az szt és d végzetü párok. Koppaszt, koppad; ragaszt,
ragad ; virraszt, virrad ; lohaszt, lohad ; fáraszt, fárad ;
akaszt, akad; maraazt, marad; éleszt, éled, stb. Az
ellentét csak abban áll, miben az elb'bbeni; ámbár úgy
látszik, hogy a szenvedő fel szine itt halványabb, mint
nmott.''
E szerint megismeri, hogy ,,úl, ül, mozdúl, feszú'Z stb. szen
vedést jelel ; az ad, ed is, marad, éled stb szenvedést jelel csak,
hogy halványabban.'- Tehát szerinte is úl, ül, ad, ed szenvedd
képzb'k.
• Igazolják ezt más igepárok is a mivelő t és szenvedő d kép
zővel, mint szárii, szárad ; hasíí, hasad ; szakt'í, szakad. Ezeknél
is az ellentét: cselekvés és szenvedés.

170
Igazolják ezt az ad, ed-del egy értelmü od, öd szenvedő kép
zők, (a melyekről fennebb azt állitotta volt az értekező, „hogy az
ad, ed, od, öd általában csupán igeképzök, és 'semmi más árnya
latot az ige értelmének nem kölcsönöznek ; bárha okvetetlenül szük
ségesek, hogy a névmellékekből igéket képezzenek, melyeket az ik
szenvedőkké tesz" ) ; éppen azért mért okvetetlenül szükségesek, kell ,
hogy bizonyos árnyalatot kölcsönözzenek is, még pedig szenvedő ér
telmet, mint például ez igepárok mutatják: savanyií, savanyodik;
keserű, keseredik ; okosií, okosodik ; szaporíí, szaporodik ; sat. a
melyekbe a t és d képzők a cselekvés és szenvedés ellentétit jelölik.
Igazolja ezt az ód, öd szenvedő képző is, ellentétbe a mivelő,
miveltető ige párral, mint például : vei, vetődik ; kotor, kotródik ;
gyötör, gyötrődik; törőZ, töilc/'ftk: vitai, vitatódik, éri, értődik ;
mind ezekbe az ód, öd, (a d) képző jelöli a szenvedést, nem az
ik; mert ha kihagyjuk ezekből a d szenvedő képzőt, megszünik a
szenvedő értelem, hiába marad ott az ik, nem teszi szenvedővé:
például: savanyodik , (savanyi/c) ; keseredik, (kesenfc): okosodik,
(okosik); szaporodik, (szaporít,; vetődik, (vet»7c); kotrrfdik, (kotrífc);
gyötrődik, (gyötrefc) ; vitatódik, (vitató) ; értődik, (értik) ; értetődik,
(érteti).
Ebből látszik, hogy a mivelő, mivelíeíő igéhez közvetlen já
ruló ik nem teszi szenvedővé t'jyiket is, hanem csak az ód, öd, rfd,
öd, a d képző teszi szenvedővé az igét, a mely nominat.ivussal kapcsolrfdifc (nem kapcsolíad); a í képző pedig mivelővé, mivelteíővé
teszi, a mely csak accusativust kapcsol vagy kapcsolíai magához.
Egyiket se lehet felcserélni a másikkal. Itt törik meg az értekező
fő állitása,
a 40. 1.
•
„Annál bajosabb lesz elhitetni azokkal, a kik az
egész ódik, ődífc-ben látják a „belszenvedés" képzőjét,
hegy az ód, b'd ebben egészen ártatlan, s csupán csak
az ik a szenvedő kép/ő."
» 42- !•
„Az ily nemü iTc-es igékben, ha inkább vagy kevésbbé szenvedő értelmüek, az ik és csak ik a szenve
dő képző,"
Éppen most látók, hogy nem úgy vau.
A képzők szabják meg az ige természetét, nem az ik. A mint
láttuk, az épiM, épií, épitíeí igéknél az ül, it, és íeí képzők szabják
meg az épííí, közép ige, az épií, mivelő és épitieí miveltető ige
természetét, az ül, it, és íeí képzőkhöz ragadnak a személy és más
ragok; az épitődik, épitkezik ifc-es igéknél is nem az ik szabja meg
az ige szenvedd természetét, hanem az őd, és kez (a d, z) képzők,
minthogy ezekhez ragadnak a személy és más ragok, igy : épitőd
nek, épitöd-tek a házak, épitőd-ni, épitőd-ve, épitőd- ötí, épitőd-és ;
nem az tfc-hez úgy: épitődifc-nek, épitődi*tefc a gazdák, épitődifc-ni,
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épitődiTc-ve, épitődj'fc-ött, épitödi7c-és ; az épitkezik igénél is a kez
képzőhez ragadnak a személy és más ragok igy : épitfeez-nek, épitfcez-tek a gazdák, épit&ez-ni, épitfcez-ve, épitfcez-ett, épitfeez-és ; nem
az tTc-hez úgy ; épitkeziTc-uek, épitkez/fc a gazdák, épikezi4-ni, épitkezi'fc-ve, ópitkezifc-ett, épitkezífc-és.
Tehát nem az ik a szenvedő képző, hanem az öd és kez (a
d és z). Mert na ezekből is kihagyjuk az öd és kez szenvedő kép
zőt, az ik még se csinál belőle szenvedőt, épit(#d)ik, épitifc ; épit(&ez)ik, épitik. —
Mi Aáí az ik't „Ügy, de, ha nem szenvedő képző az ik, mi
tehát az az ik?íl kérdheíi az iró. Tán nem tévedek, ha azt mondom:
az a már képzett ige kül alakja, formája, a mely a képz(> után já
ruló személy-ragba mutaUoaik, (nem : mutat-i&). Például : mutatkoz-om, mutató "£ öl, mutatfcoz-ik , mutatfcoz-unk, mutatfcoz-tok,
mutatfcoz-nak, ebbe a koz szenvedő képző határozza meg az ige
beltermészetét, és megmarad mindenütt ; az om, ol, ik ; unk, tok,
nak ragok pedig a személy ragok viszonyát jelölik. Kitetszik ez, ha
a paradigmát, az ige idom mintáját vizsgáljuk. Az „épitfcezik" ige
idoma mutatja, hogy a kez képző után járulnak a személyragok,
ezek közt áll az ik rag a jeleuidö egyes Ü-ik személyébe, mint ennek az
alakja, több helyen nem fordul ele az ik sehol; a kez képző pedig miudenütt ott van, mint a mely az ige beltermészetét szabja meg ; az iknek is mindenütt kellene mutatkoznia, ha az ige beltermeszetét szabná
meg, de csak egyetlen egy helyen mutatfcozik, a jelen idő egyes 3-k sze
mélyébe, mint euuek az alakja. Az ik tehát nem szenvedő képző. —
Az „épitkezik." ifc-es ige alakja is csak a határozatlan idomba jár,
ez okból nagy részbe talál az „éptfZ" közép ige, az „épií" ^ „épitíei" határozatlan mivelő és mivelíeíő ige személy ragjaival, csak
nehány személy ragnál tér el, mint a jelen idő egyes 1. és 2-k
személyébe: épitkez-em (nem-'?fc), épitkez~el (uem:-«í); az imént
mult idő egyes 1. és Ü-k személyébe: épitfrez-e'm ('nem: -ék), épitkez-ék, i nem: -e}: a parancsoló és nógató egyes 1. 2, 3-k sze
mélyébe : épitfcez-zem (nem : -ek), épitkez-zél (nem z, j, V. s), épitkez-zék (nem : -zen); végre a feltételes jelen egyes l . és H-k sze
mélyébe: épitfcez-/i6'w (nem: ->iék'„ épitkez-nék uem: -ne. Ennyi
az eltérés, a mibe az it-es ig>; alak személyragjai különbo/uek a
más három t. i. az ép?H közép ige, az épiV, és épittet, határozatlan
mivelö és mivelíeíő ige személy ragjaitól. A ragok ez eltérésibe áll,
határzódik az *7e-es ige minden szereplése. Az ik tehát csak rag a
mely csak a határozatlan idomba mutatfcoz-ik ; a többi igék pedig
mind a két idomot, határozottat és határozatlant is felvehetik ; (ki
véve nehány közép igét, mint; ijed-efc fél-efc, retteg-efc, borzad-ofc,
rerueg-efc, búsul-(/fc, örvend-efc, vigad-ofc, hal-o^ stb. a melyek csak
a határzatlan idomba járnak.) A személy ragok pedig az ige kül
alakját illetik, nem az ige beltermészetét. a mit a képzők szabnak
meg. Ha képző lenne az ik, úgy továbi képzést, ragozást is elfo
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gadna ; de egyiket se fogadja el. Az ik tehát nem szenvedő képző.
Még nem is képző, hanem személy rag a jelen egyes 3-k szemé
lyébe, több helyen nem js mutatkozik, (nem: mutat-ifc). Ha csak
ezekbe : mutatkoz-e'fc, mutatkozz-efc. mutatkoz-ne"*, az ék ragot is
nem veszszük ifc-nek.
»
Igy mutatkozik ez más igepárokuál is, a melyeknél a képzők
szabják meg az igék beltermészetét nem a személy ragok, nem : az ik.
Ilyen a gyakoritó gát, get mivelő, és kod, ked, koz, kez szen
vedő ige párok : hurczoljraí, hurczolfc'jd-ik ; emeb/eí, emel&ed-ik ;
kényeséeí, kényesfced-ik; vitat^aí, vitatfcoz-ik; mutatga', mutatkoz
ik ; épityeí, épitfcez-ik ; emlekeí, emléfcez-ik, stb. A melyekbe a g
és k a gyakoritó", i és d a mivelő és szenvedő képző, nem az ik,
minthogy a személyragok nem ehhez rag.idnak, hanem a kod, ked,
koz, fcez-hez. E kettő közt az árnyalati különbség az, hogy a d
képző folytonos müködést jelent, a z képző pedig ismétlő müveífcezést.
Müködik folytonosan, müvel/íezik ismótőleg. Csodálfcozik, ismételve
csodál, (nem csodál&odik) ; Elmélfcedik folytonosan (nem : elmél/cezik) ; emléfcezik ismételve (nem : emlé*edik) ; és bárha némely ige
mindeniket felveszi is, még is meg van a különbség, p. goudol&odik folytonosan, gondolkozik ismételve, foglalfcodik folytonosan, foglal- •
fcozik ismételve; cselefcedik folytonosan, cselefcez(sz)ik ismételve. —
Az od, ed, és kod, ked közt pedig az árnyalati különbség az, hogy
az od, ed a kod, ked folytonos müködést jelent Például ; (kényest),
kényesed-ik; (kényeséeí), kényesfced-ik, folytonosan. A gyermeket
ha kényire hagyjá/c, engedd, vagy ha elkénye.í£i4fc, kényeszíeíifc, kényeszta/eít£, a gyermek elkéúyesed-ik (egyszeri belmüködéssel), majd
aztán kényesfcedik (folytonosan). Ha gyakran emle^eíe'A: hibáját, majd
ö is (ismételve) megemléfcez-ik róla. Ezekbe kényes'?d-em. kényesed-el, kényesed-ünk, kényesed-nek ; kényesAed-em, kényesfeed-el ;
emlétez-em, emlé&ez-el stb. nincsen ik, még is szenvedő igék ; hát
mi teszi szenvedővé ? az ed, ked, kez képző, a d, z. Ezekbe pedig :
a gyermekei kényire engedf'fc, kényesHiA, kényesztget/fc, ott van az
ik, mégse teszi szenvedővé. Hát ezekbe: kényesedik. kényesfeedik, '
emlékezik, az ed, ked, kez képzők árnyalati különbségét a/ ik teszié ? Mindenik után ott áll az ik, különbség nélkül ; mi teszi hát az
árnyalati különbséget? ha nem a képző maga, hát mi tenné? az
ifc-é? a mely elől ha kihagyjuk az ed, kád, kez képzőket; (kényesik,
emiékik.) megszünik minden különbség, az ott maradt ik pedig nem
mutat legkissebb különbséget is.
Igy van ez az rfdz, ödz képzőnél is, a melyről maga az iró
ezt mondja a 42. lapon: „úgy a magyarban is a már elég hatályos:
takarodik mellett ott van a még hatályosabb : takarádzik, melyből
s hasontársaiból kiindulva, ezekben az idomokban a z-t is fokozó
képzonek kell tartanom. " Az is ; csakhogy a takarrfdzik (takarrfdozik) igébe a z nem teszi hatályosabbá a takarod-ik igét, hanem a.
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folytonos müködést jelentő ód képzőnek ismétlő müvelkezést ad, ta
karóik ismételve : takarrfdoz-ik, takarrfdz-ik. Igy : vakarodz-ik, tekerödz-ik, vagdalodz-ik, kergetó'dz-ik. Ezeket se az ik teszi szen
vedővé, hanem az údz, ödz képző, ehhe2 ragadnak a személy és más
ragok, nem az ifc-hez; takarrfdz-om, takaródz-ol, takarrfdz-nak, takarodz-va,takarrfí/2-ott tstb. hát ezek miért szenvedők? hiszen nin
csen ott az ik ; hanem ott van az ódz képző mindenütt, tehát szen
vedővé ez a képző teheti és teszi, nem az ik ; a mely csak egyszer
jelenik meg, mint a már az ódz képzővel szenvedővé vált ige jelen
ideje 3-k személy ragja : takarrfc?z-om, takarrfdz-ol, takaródz-ik ;
tekarodz-unk takarrfdz-tok, takarodz-nak, s igy tovább : az ik sehol
se jelenik meg. Hogyan lehetne hát elhinni, és arról meggyőződést
szerezni ? hogy mind ezek ellenére még is „szenvedő képzd csak
egyetlen egy van, s ez az ik- ik és csak ik a szenvedd képző," a
a mikor a fennebbiekből láttuk, hogy az ik nem szenvedj még nem
is képzt), hanem az ifc-es ige egyes 3-k személy ragja. A másik
ik pedig a mi velő és mivelíeíő ige többes 3-k személy ragja; a
mint csak az imént látók e példába: a gyermekeí ha kényire en
gedd, ha elkényesitifc, kényeszíeí-ifc, vagy kényeszt^eí-i/f, a gyermek
elkényesed-ik, aztán kényesfced-ik.
Mind ezekből meggyőzóWhetünk, hogy nem áll az értekező Ki
állitása hogy:
„ az ad, ed, od ; úl, Hl ; ód, öd ; ódz, odz nem szenvedő
képzők, mert szenvedő képző csak egyetlen egy van, s
ez az ik, ik és csak ik a szenvedő képző"
Nem csak nem áll, sőt megforditva áll : hogy éppen csak azok
a képzők szabják meg az ige természetét, teszik szenvedövé az igét ;
a melyeket ha kihagyunk az igéből, megszünik a szenvedő értelem ;
a közvetlen utánok álló ik nem teszi szenvedővé az igét: az ik-es
igénél is tehát az ik nem szenvedő képző, még nem is képző, ha
nem az ifc-es ige ragja az egyes 3-k személyébe, a mely minthogy
nem képző, hanem rag, ehhez nem is ragadhat többé semmi más rag.
Ebbe maga az értekező se lehetett tisztába úgy látszik, mert
a 32. lapon azt irja,
„merem állitani, hogy nyelvünkben a szenvedést jelelő
képtá csak ez az egy: ik.u
Itt képzömk mondja. Mindjárt a 33. lapon pedig ezt irja :
„s az ik rag vagy képző tárgyalását folytatom tovább,'
Itt meg ragnak vagy Jeepzb'nek mondja.
A 408. 1. is
„A dolog ez: a legkártékonyabb .... előitéletek
ezt irja
egyike az, hogy az at, et, tat, tet ragok (vagy képzők,
a mint tetszik) a szenvedés viszonyát jelelik az igékben."
Itt meg az at, et, tat, tet miveltetőt nevezi ragnak, vágj
képzőnek, a mint tetszik.
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Pedig a különbség az: ügy hiszem, hogy a képző teszi az ige
természetét, ehhez járulnak a ragok, a rag tehát személyt jelöl, de
ehhez már nem járul többé személy rag, se képző
igy vau e más igepároknál is, mint: köt, kötód-ik ; ölt, őltó'z-ik ;
költ, koltöí-ik, a melyek-ből ha kihagyjuk az od, őz képzőket, lesz :
köt-?/-, költ-i'it, ott marad az ik, még ;e teszi szenvedővé egyiket is.
'- Vegyüuk más igepárt, mint : ont (omt,», om(o -Z-ik ; önt (ömt),
öm(ö)Mk; bont (bomt), bom(o)Z-ik; ront (roat), rom(o)Z-ik; oszt,
osz(o)/-ik : foszt, fosz(o)^-ik : ezekbe a i képző a tevést, az l képző
. a levést, a szenvedést jelöli igy : om'5/. ömő?. bomóZ. romol, oszol,
foszóZ ; ha kihagyjuk a l képzőt, lesz : om-i'fc, öm-ifc. bom-ifc. romik, oaz-ik, fosz-?'fc, elvész a szenvedés, az ott maradt ik pedig nem
teszi szenvedővé.
Hogy az ik nem képző, nem is jelent szenvedést, hanem csak
az ifc-es ige ragja az egyes 3-ik személyébe, és csak az ik előtti
álló képzők jelölik a szenvedést, tehát a képzők szabják meg az
ige természetét, kitetszik abból is, hogy azok közt oly képzők is
vannak, a melyek ik nélkül is jelölik a szenvedést, a szenvedő ál
lapotot, a „rajta vagy vele történés" eszméjét az ugynevezett köaé/;-igéknél, mint a már felhozott és felhozandó igepároknál láttuk
és meglátjuk.
Ilyen képző a folytonos szenvedő d ellentétbe a mivelő szí
vel az ily igepároknál, mint: ragad, ragaszí; éled, élesztí, 'olvad,
olvaszí; ébred, ébreszt; stb. Ide járul a gyakorlatos szenvedő kod,
ked képzővel alakult nehány ige, ellentétbe a gyakorlatos mivelő
gat get-tel, a melyek ik nélkül is használatba vannak, mint : kapkod, kap(o)<7aí; röpfcöd, röp(e)^eí. stb. Ilyen képző a gyakorlatos
szenvedő g ellentétbe a mivelő i-vel, mint : dörö<7, dörgeí ; fowg,
forgaí ; zönty, zörgei ; zúg, zúgai ; ló^r, logaí ; inog, ingai ; függ,
főgeszí stb.
Ilyen képző a Zevést jelentő l, úl, üt, ellentétbe a mivelő ívei, mint: bortóZ, borii; derűZ, derű; hev-ító, hevii; Ml, hüi; süZ,
süí ; Áll, állií ; ül, ültei ; hulZ, hullai ; szálZ, szállií ; idejárul : hatoZ,
haí ; járúZ, jár, vonúZ, von, mint szenvedés ellentétbe a cselekvéssel.
Ilyen képzo az egyszeri levést jelentő n ellentébe a mivelő
i-vel, mint : csatta?*, csattaní ; billen, billeni ; lebben, lebbeni ; lob
ban, lobbaní stb. — Az n és g képző közti különbség az, hogy az
n egyszeri, a g többszöri, ismétlő Zevést jelent, mint : csattan
egyet, csaíí ismételve: csattog; billen egyet, bili ismételve: billeg;
lebben egyet, leb ismételve: lebe</; lobban egyet, lob ismételve:
lobog sat. — Az n és d közti különbség pedig az: hogy az n egy
szeri, a d folytonos levést jelent, mint: puffan egyet, puff folyto
nosan: puffad; koppan egyet, kopp folytonosan: kop pad.
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Ilyen, képző a/ m ellentétbe' a í-vel ez egybe : terem, teremi,
termesei.
Ilyen képző az u-ael rokon értelmü r nehány igébe, a i-vel
ellentétbe, mint: tér: térii. p. eltér, "az út, kitérií az utból; hever,
heverteí, p. hever a pénz, heverted a pénzt ; fér, férteí, p. ueia
fér a csupor, elférteíi a csuprot. —
Idejárul: forr, forraszd.
Ilyen képző az ismételve szenvedő z ellentétbe az ismételve
mivelő gr- í-vel, mint: szakad, szakaszéból : szakadoz, szakasztgai ;
mint: repod, repeszí-böl: repedez; repeszt-^eí ; mint: marad, maraszi-b'51 : maradoz, maraszt-guí ; fejled, fejleszi-ből : fejledez, fejleszt-greí stb. — A d és z szenvedő képző közt pedig az árnyalati
különbség ez: a d egyszeri, a z ismétlő .müködést jelent p. ma
rad (egyszeri müködé,s /, inaradoz (itmótelve marad) ; reped, repe
dez ; szakad, szakadoz, fejled, fejledez stb.
Vannak oly t'i-es igék, a melyeket ik nélkül is használnak, ilye
nek: csúszáik), egyez(ik), ess(ik) az eső, fi%(ik), havaa(ik), hazwd(ik), időz(ik), jelew(ik), lép(ik), létez(ik), mász(ik), múZ(ik), nyúí(ik),
pihen(ik), történ' ik), tün ik), útaz(ik), váZ(ik), sat.
Ezekbe, fmint az ik nélkül is használt kapkod, röpköd; szakadóz, repedez igékbe is) jellemző, az ik kihagyhatása. Mert azt
bizouyitja, liogy ik nélkül is megvan bennök az ige szenuedő ter
mészete, tehát nem az ik teszi szenvedővé az igét, hanem az előtte
lévő képzők (d, l, w, p, s, sz, z), a melyek „okvetetlenül szüksé
gesek, " nem maradhatnak ki, minthogy ezekhez járulnak a ragok ;
az ik pedig el is maradhat, nem okvetetlenül szükséges, minthogy
nem az ifc-hez járulnak a ragok. Ezeken kivül az ik elmaradhat
még a hat, het után is, mint például a bizifc, dolgozifc, utazifc
ik -es igéknél, bizAaí(ik), dolgozAai(ik), itazAaí(ik) ; az ik tehát nem
oly lényeges, hogy el ne maradhatna, és igy nem képzd. De bez
zeg nem maradhatnak el az od, öd stb szenvedd képzök, p. kép
ződhet, szaparodhat,, pedig ífc-esek: képzödifc, szaporodifc (nem:
képzifc, szapon'fc, nem: képz/ieí, szapor&aí).
Vannak magukba is szenvedést jelentő igepárok, mint : ég,
égei ; fő, főz ; fogy, fogyaszí ; fut, futtai ; jut, juttaí ; (a ki fut,
annak jut); nő, növel, nőveszí; sat.
van párja nélkül is, mint: van, nincs (nem létez) segéd ige; van
bor, nincs keayér; jb' a vihar; meg lep az eső; megy a dolog stb.
Ilyen ellentét van a szenvedő és mivelíeíő igepároknál, mint:
al-szik, al-íaí; áz-ik, áz-íaí; biz-ik, biz-íai; éhez-ik, éh&z-tet, különböz-ik, különbözéeí ; munkálkod-ik, munkálkod-iai ; szok-ik. szoktat- szün-ik, szün-íeí; távoz-ik, távoz-íaí sat.
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Mind ezeket öszszevéve, az igepárok igy állanak :
miveÜf
szenvedö
mivelö
szenvedő
dörget
it
dörög
úl ül '
szépít,
rútit,

it
szárit
Sft

ragaszt,
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it
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r
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l
morzsol
töröl
r
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gyötör
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függeszt

szépül
rútul
ad ed
szárad
ad ed

t

ragad
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ndik edik

vet
gat get
hurczolgat
emelget
mutogat
épitget
ont önt
ont
önt
sut
oszt
t ««t
forgat

t
csattant

•M
csattan
billen
odzik ödzik.
vagdalódzik

billent
vagdal

takarodik

takar
teker
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Mik b'dik

takaródzik
tekerődzik

t
morzsolódik
törlődik

kotródik
gyötrődik
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képződik

márt

áll

l

t

ért

l

állit
ültet

savanyodlk
keseredik

g
képez

fogy
függ -

értődik
mártódik
vetődik
Ttodik kedik
közik kesik
hurczolkodik
emelkedik

mutatkozik
épitkezik
olik ölik
omlik
ömlik

kerget
fenyeget

kergetődzik
fenyegetődzik

miveltetb'
tat tet
altat
áztat
biztat
étet
éheztet
itat
csiráztat
koptat
következtet

szenvedi}
ik .
alszik
ázik
bizik

különböztet

láttat
mosódtat
szoktat
szöktet
szüntet
távoztat
tettet
vetkeztet

eszik

éhezik
iszik
csirázik
kopik
következik
különbözik
látszik
mosódik
szokik
szökik
szűnik
távozik
tetszik
vetkezik

oszlik

9 gy
forog

küzködtet

mivelődtet

küzködik
mivelődik.
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Ezekből is láthatjuk hogy 1) az ik nem képző, hanem rag,
minthogy nem az ik-hez ragad a miveltető t képző, hanem a törzsökhez, pl. nem: Áz-ik-tat, tw-ik-tet, különböz-tfc-teí. hanem:
áz-tat, tün-tet, különööz-teí. 2) a miveltető tat tet pedig nem ik-es
ige, minthogy törzsöke: a miveltető t képző nem az ik; közvetlen
utána járuló ja, ják, i, ik ragok pedig nem az ik-es szenvedő, ha
nem a t képzős miveliíeíő egyes és többes 3-k személy ragjai, mint:
áztat-^'a, áztat-^'áfc, tüntet-t, tüntet-ifc, különböztet-!, különbözt'et-tA:
azí, ezí, a tárgyai. — Igy lesz az ik-es szenvedöből, a törzshez (nem
az ifc-hez) ragadó tat, tet, képzővel, miueltetö, a mely accusativust
kiván, p. Áz-ta,t-ja, áztat/áfc a ruhát, különböztet-i, különböztet- ik
a két igét.
Igy lesz e miveltetőből, a t képző után járulo d (ód öd) kép
zővel, szenvedő, a mely nominativussai kapcsolodik, pl. áz-tat-rfd-ik
a ruha, különböztetödik a két ige. És igy: különbözei- ik a két
igét, miveltető ; igy különböztetőd-ifc a két ige, szenvedő.
Ezí nem lehet félreérteni, értetni, e nem értődik, nem értetőd
ik félre. Erre nem kell kivételes, „nincs meg" -es szabály.
Ezen az úton jöttünk el végre oda, hogy megfelelhessünk a
sokszor felvetett állitásra, hogy ha nem volna meg az tfc-es külszenvedő, fel kellene találni."
Nem kell feltalálni, mert megvan a nyelvbe, csak úgy kell
használni, a mint megvan, a mint éppen most megmuíaíodott. A
mivelííeíö t képző után ód öd szenvedő képző járul, a mely a mi velííeíö igét is szenvedővé teszi mint a mivelöt. Például : érí mive _
lő igéből az 'öd képzővel lesz érí-öd-ik szenvedö ige ; értet mivel.
tető igéből is az öd képzővel lesz éríeí-öd-ik szenvedő ige; e leun
aztán az a kttlszenvedő, a mit keresnek a nyelvészek, és az érte
kező is, csak hogy kifelejtették a mivelíeíőböl az ód öd képzőt a
mely éppen a szenvedést jelöli, a mely nélkül pedig a miveltető csak
mivelíeíö értelmü, nem szenvedő. Igy értik ezt mivelöleg, éríeíik
ezj; mivelíeíőleg ; értődik ez szenvedőleg, éríeíó'dik ez külszenvedőleg.
Ennélfogva az at, et, tat, tet képzős mivekeíöböl ód öd szen
vedő képzővel igy alakul az ellentétes igepár :
miveltető
szenvedö (v. külszenvedő)
értet
\
értetődik (nem: értetik)
étetődik (nem: étetik)
étet
^
itatrfdik (nem: itatik)
itat
kopíaí
"3
koptatódik (nem : koptatik)
okíaí
^
oktatrfdik (nem: oktatik)
"•
különböztetödik nem : (különböztetik)
különbözíeí
•g
szoktatrfdik (nem : szoktatik)
szokíaaí
ős
szüntetődik (nem: szüntetik)
szüníet
g
ültetődik (nem: ültetik)
ülíeí
vágatódik (nem: vágatik)
vágaí
tlyergyai P. MajT"0'*"-
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Mind ezek azt iá matatják, hogy Tannak oly képzők, a me- .
lyekhez nem járul ik rag, mégis szenvedést jelentenek; és igy nem
az ik jelöli a szenvedést, hanem az ik rag előtti képző szabja
meg az ige bel természetét A képző az ige belszervezetét illeti, a
rag az ige viszonyát, a kül alakját. A képzett ige tovább is ké' pezhető; az ige ragja pedig nem veszen fel uj ragot, se képzőt.
Ez a különbség. Ennélfogva az ik az í*-es igéknél nem képző, mert
ha képző lenne, további képzést, ragozást is elfogadna, de a mint
láttuk nem fogad el, tovább nem képezhető, több ragot nem ve
szen fel; ha pedig nem képző, úgy rabnak kell lennie, és_ mint
rag az ige viszonyát kül alakját, illeti, nem belszervezetét, ez okból
szenvedést se jelenthet; az ik tehát nem képző, nem szenvedő, nem
szenvedő képző, hanem rag, az ifc-es ige kül alakja, viszonyitója ;
a mely az ige nehány ragjai eltérésibe mntatfcozik (nem : mutat-ífc).
Ügy jő ki tehát, hogy ez a külszenvedő ik egészen „deválvál-<W-ik öszszezsugorofiik (nem : deválvál-ifc, öszszezsugor-ífc).
Ex a Brassai Samuel j'fc-je.

Visszapillantás.
Ezek szerint megvitattuk az értekező főállitását: „hogy szenvfdő képző csak egyetlen egy van, s ez az ik." Megvitattuk az
erre nézve feltett első kérdést: szenvedő képző csak egyetlen egy
van-é, s e csak az ik ? ugy a második kérdést : mi az ik, a melyet
az iró a miveltető at, et, tat, íeí-hez ragaszt, és külszenvedőnek
nevez? Ezek megvitatása után láttuk: hogy a mint az iró. maga
is megismeri, szenvedő képző több is van, nem csak az egyetlen
egy ik; a mi különben nem is képző, a képzett miveltetőt pedig
a követlen járuló ik nem teszi szenvedővé. Láttuk, hogy az élőbe
szédbe a nép nem használja a mivelíeíő igét ifc-es külszenoedönek
is. Láttuk az ifc-es külszenvedőre felállitott „nincs meg" -es szabá
lyát, hogy az tarthatatlan. Láttuk, hogy a miveUeíő at, et, tat, tM
képző nem vesztheti el miveltető értelmét, ha közvetlen ik járul:
is utána. Megvizsgáltuk az ige-képzők természetét, és láttuk, hogy
a mivelő és miveltető igéből csak úgy alakul szenvedő ige, ha va
lamely szenvedő képző járul közbe; láttuk hogy az ad, ed, od; úl,
ül; ód, b'd, ódz, ödz képzők teszik az igét szeavedővé, e képzők
jelölik a szenvedő állapotot, a „rajta vagy vele történés" eszméjét,
nem az ik. „Ugy, de, ha nem szenvedő képző az ik, mi tehát az
az ik?" láttuk, hogy ez az ik az ik-es igéknél az ige kül alakja,
formája, a képző után járuló rag az ige egyes 3-ik személyébe,
a mely több helyt nem is mutatiozik, mert mindenütt a képző
ragozrfdik, nem az ik. Ha képző lenne az ik, ugy további képzést,
ragozást is elfogadna, de a mint láttuk, nem fogad el, tovább nem
képezhető, több ragot nem veszen fel. Ha nem képző, ugy romnak
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kell lennie, és mint rag, az ige kül alakját illeti, nem belszervexetét ; ez okból szenvedést se jelenthet. Ennélfogva az ik nem kép
ző, nem szenvedő, nem szenvedő képző, hanem rag, az tfc-es
ige kül alakja, az egyes 3-ik személy ragja; a mi az ige nehány
személy ragjai eltérésibe mutatfcozik, a mikbe az i/c-vs igealak sze
mély ragjai különböznek a más három, t. i. a közép, a határzatlan
mivelő és miveltető ige személyragjaitól ; a mint ezt a különbséget
csak az imént kimutattuk. Ebbe áll, hatiraMik az ik szereplése.

A külszenvedü azért se jó, mertt nem alkothat magára értel
mes mondatot.

Viszszatérve az i'fc-es külszenvedöt illető más állitására, az
61-ik lapon ezt irja:
„A formáról a mondat tekintetéből még az a fon
tos mondani valónk van, hogy kUlizenvedd ige magára
értelmes mondatot nem alkothat. Szükséges volt ezt azért
megjegyezni, nehogy valaki a latin „statur," „sedetur'
stb. majmolásából törvényesnek tartsa a „tánczoltatik,"
„ebédeltetik" s több ilyek használatát. Általában egész
és értelmes mondatot — az ellipticus esetek kivételével,
mint a melyek nem ide tartoznak — csak az igen kevés
számu, úgy nevezett személytileuek (impersonalia i alkot
nak csupaszon és magok erején,"
Ezt a kivételt hihetőleg azért teszi, mert előbb a 49. lapon
i „nincs meg"-es szabályába azt állitotta volt, hogy
„e tilalom alól csak az az egy eset menthet fel, midőn
a dolog természete, a szövegzet (contextus), és f >kép —
nyelvtanilag szólva — a külszenvedő formát megelőző
szavak a félreértést lehetetlenné tuszik."
E szerint ha megelőzo szavak állanak a táiiczoltatik, ebédel
tetik előtt, úgy a félreértés lehetetlen lesz. Lissuk. A. leány tánGzoltatik, a vendég ebédeUoíj'fc. Értelmes mondat-ő, jóé? Hallotta-é
ezt a magyar élőbeszédbe? Vagy: a terembe zene-szónál ugyan
csak tánczolíflíifc, ennek végeztével ott emberül ebédelíeíifc. Hall-é
ilyent a nép szájából? Ez is azt mutatja, hogy nincs meg az ik-es
külszenvedő, mert ha meg volna, magára is lehetne felelni vele.
Lám a miveltető meg lévén, magára is lehet értelmesen felelni. P.
ha kérdem: mit csinálnak a vendégekkel? felelet: ebédél'«<i7c, tán-.
twAtatjdk (az ik és ják fel és alhangu rag, egy értelmü). Ez a
miveltető magára is értelmes ; mert meg van az élőnyelvbe. Meg
ismeri ezt maga az értekező is, ho^y a magyar meglevő ige ma
gára is értelmes, a 11. lapon ezt irva:
„Mi több, ő (az ige) maga magában is képes vég
rehajtani a mondat feladatát, s nélkülözheti segédeit,
12*
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ezek meg teljességgel nem lehetnek el urok nélkül. Esik,
/»nriazik, inlliimlik. 'dörög, kiabálnak mnzsikálnak, egyél,
szaladj sat. mindnyájan magukra egészen megmondják,
a mit a mondó akar."
-•
Ügy is van ; .de tánczolíai/fc, ebédelíeiifc nem értelmes, nem
jó, mert nincs meg. Lám ha az idézett példák alakjába mondom,
magáza is értelmes mindenik, mint: kiabálnafc, muzsikálnafc, úgy
tánczolwafc, ebédelnefc ; de. nem jó : rkiabálíai»fc, muzsikálíak, tánczoltatik, ebédelík iVc." Igy nem jó biz a több ifc-es külszenvedő is,
mert az élőbeszédbe nincs meg. A magyar ember nem úgy kérdi:
mi csinálíah'fc ? nem is ugy felel : vacsoráUaíifc, mulatik, harangoztatik, dobolíaiifc sab. hanem igy kérdi: mit csinálnafc? és igy
felel : vacsoráinafc, mulatna/c, harangoznafc, dobolnafc ; vagy miveltetőleg : mit csinálíaínafe ? harangozíaína/c, dobolíaínafc, száníainat stb.
A mint nem jó : tánczolíaíi/c, ebédeltetik, ugy nem jó a többi
ifc-es külszenvedő is: inditványozíaíifc, olvasíad, rendelíeíifc. Igen
de jók mivelőleg és miveltetb'leg : inditványozna/V, inditványozzáfc ;
olvasnafc, olvassafc; rendelifc (ezek) rendelíefrTc (azok), ebbe az ik
nem külszenvedő, hanem: mivelö és miveltető rag a többesbe; a
halló vagy olvasó nem érti félre; a valódi szenvedő ta-es igéket
se érti félre, mint: látszik, tetszik, épitó'dik, épitfcezik satb; csak
azt a mivelletőből erőszakolt külszenvedöt nem tudja érteni, mert,
hiába, csak miveltetőnek veszi, máskép nem is fér a fejibe.

Eloszlatta-e a homályt, s engedménye kibékiteUe-e az irókat ?
Végül igy zárja be az ik-es külszenvedőröl irt czikkét az
51. lapon :'
„Nem tudom mennyiben sikerült elébbi szakaszaimhan a szenvedő forma felett lebegő homályt eloszlatnom,
s a külszenved&be szerelmes, ellatinosodott, németesedett
iróinkat igazságos engedményeim által kibékitenem."
Itt maga .az értekező megismeri, hogy a kik az ik-es külszenvedőbe szerelmesek : ellatimosodott, elnémetesedett irók, a kiket
igazságos engedményeiol (már t. i. a „nincs meg" -es szabályával)
akart kibékiteni; avval: hogy „megvan biz a," hanem: itt és ott
„nincs meg." Ellatinosodott, elménetesedett irók, a kik mindenütt
használják az í/c-es külszenvedöt, hanem az értekező nem az, mint
hogy nem mindenütt használja, hanem csak itt, ott; azok szerel
mesek, az értekező nem; azok nem válogatnak, az értekező igen;
azok nem tartják a „nincs meg"-es szabályt, az értekező pedig
felállitja. Hanem úgy, a hogy felállitja, megtartható-é ? Láttuk:
hogy tarthatatlan. Ily „nincs megu-es szabályt még nem láttunk,
nem hallottunk. Ez igazán eredeti, ennek nincs párja. Csak ez az
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egy páratlan szabály is meggyőzhet arról mindenkit, hogy az a
megkoppasztott ik-es külszenved^-alak nincs meg az élőbeszédbe,
mert ha meg volna, nem lenne szükség ily „nincs meg" -es sza
bályra. De a homályt se oszlatta el, az irókat se békitette ki; mert
„az ellatinosodott, elnémetesedett irók" igy szólhatnak: „E „nincs
meg"-es szabály nemelég az üdvösségre, hanem „megvan J-os sza
bály is kellett volna; szeretnó'k tudni, ha „megvan" hol van meg?
hói és minő esetbe használhatjuk? Azt állitja fel, hogy „az ta-es
külszenvedöt csak akkor szabad használnunk, mikor az ik és neki
megtelelő többi személyragok világosan megkülönböztetik a miveltetö formától" Há"t ez a megkülönböztetik világosan mibe külön
böztetik ? nem veszszük észre. Azt irja : „E különbség a többes szám
ban sehol sincs meg". Hát azok helyett miket . használjunk ? pél
dául : házok épitíetnek, épitíeísenek, épitíeínének sat. ezek helyett
miket használjunk? nem irta meg. Ha „nincs meg a teljes v. bevégzett multban, nincs a jelennek, az imént multnak az egyes 1.
személyében, pl. „a szobor felállitfaloM, az ajtó bezáraíoíí" ; épitteíew, épitíeeíem, csókolíaíom, csókolííaíám, hát ezek helyett miket
használjunk? nem irta meg. „E világos törvényhez tartsak magun
kat?" Mi szerettük volna a „megvan" -t világos példákkal megmu
tatva látni, a „nincs meg"-esek helyett pedig ezt és ezt kitéve ol
vasni. Addig nem tudjuk magunkat tájékozni, nem vagyunk tisztába."

Miként nyilatkoznak a „Magy. ny. szótára" irói?
A „Magy. ny. szótára" irói is megvallják, hogy a ráfogott
ifc-es külszenvedő egyez a miveltetővel, ez okból, hogy a félreértézí kikerülíeíhessék az iidval vagy olvasóuaZ, (nem: a félreérté*
kikerülíeíhessék az iró vagy olvásó által), ezt javasolják : „Ikes ige,
ősz. ín. Általán mind azon igék, melyek a jelentőmód jelenidejé
nek egyes harmadik személyében, vagyis számos esetben csak a
tiszta igegyökhöz vagy pedig többnyire már az igetörzsökhöz ik
toldalékot vesznek fel, s mindig valamely szenvedő állapotot fejez
nek ki ; milyenek a) az egyszerü tiszta középigék, pl. es-ifc, lak-ik,.
«*z-ifc, isz-ik; vagy ön- és áthatóból közvetlenül származottak, mint
nyúl-ik, vál-ik, hajl-ik, hall-ik, tör-ik, érz-ik, ^érz-ik; vagy más
képzővel közvetitve alakultak, mint édes-ed-ik, lát-sz-ih, rak-od-ik,
gondol-koz-ik, bán-kód-ik stb. b) belszen vedők, ód, od és ódz, ödx
képzők segitségével, mint: hányód-ik, vetb'd-ik, fonód-ik, csalód-ik,
záród-ik, takaródz-ik, fenyegetödz-ik stb. c) külszenvedők, at, et
és tat, tet képzők társaságában, mint: hányat-íjt, vettet-ik, fonattfe, csalat-ik.' üttet-ik, zárat-ik, épittet-ik stb.
Az ik rag, mint föntebb látható (-ik fi), egyes harmadik
személy raga) és elé is fordul az általános multon kivül minden
idóben, néha más ön — vagj mássalhangzóval is Összeolvadva, pl.
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sárai-ék (=zárata- ik), záratn-ék (=zárat-na-ik), záródj-ék (=ziród-jon-ik), záratand-ik stb. Az ik, magában, mivel más személy
ben elé sem jön, nem jelent szenvedést, és az ifc-kel járó képzők
vagy ragok rendszerint már magák kifejezik a szenvedő állapotot;
azonban mivel a külszenvedó igék ragui ugyanazok a miveltetö
igékéivel, valamint az «&-es igék személyragai is az alanyi (vagyis
határozatlan) igehajlitásbdiekkel, főkép a többesben, noha a mon
dat egészben véve nem okoz semmi zavart, minthogy a miveltetö
igék melletí mindig ott áll a tárgyeset, de mégis a miveltetö igé
ket már magában a ragozásban is czélszerü volna a külszenvedőtől
megkülönböztetni. Ezt némelyek ugy vélték elérhetőnek, ha a külszenvedő raga megkettöztetnék, pl. adat-om, adat-unk, veret-em,
veret-ünk stb. miveltetö, ádat-tat-om, adat-tat-unk, veret-tet-ünk,
veret-tet-iek, veret-tet-nek szenvedő alak volna. De köz életben ezt
mint amazt is használják mind miveltetö, mind szenvedő értelem
ben, s maga a rag nem foglal magában szenvedő értelmet. Czélszerübbnek vélnők, ha a régiség némely példái után is a végző t,
szenvpdőleg iA-val iratnék, pl. (a malomba búzát) vitetünk, vitettek,
vitetnek; és (a gőzkocsikon gyorsan) vitet hu nk, vitethtek, vitethnek;
igy viteténk, vitetétek, vitetéttek, és vitethénk, vitethétek, vitethének ;
továbbá vitettünk és vitethtünk; vitetendünk és vitethendünk stb.
Vannak igéink, melyekben sz alkotja a szenvedő állapotot, pl. látsz-ik, hallat-sz-ik, és nem igetörzsöktől: beteg-sz-ik, gazdag-ss-ik.
Már pedig az «z-szel rokon a h, és a h különben is kóros, szen
vedő állapotot is jelent, pl. had, hed, hoszik, höszik, huszik, haszik képzökben."
Ebből is azt látjuk, hogyan erölfctfrfnek még a szótár irói is,
hogy a ráfogott t&-es külszenvedőt megkülönböztessék a vele egyenlő
ragozásu mivelíeío igétől, holott a tőlük felhozott példákból is lát
hatták volna, hogy az ód, öd képzővel alakul a szenvedő; a mint
a b) alatt irták: hányrfdik, vetöcZik, fonódik, csaUMk, záródik, ugy
a <:) alatti külszenvedőt is ez analogia szerint irhatták volna, hogy
megkülönbözíeíó'djék a miveltetőtől, igy : hányaWd-ik, vettet-6'd-ik,
fonat-rfd-ik, csalaWd-ik, zárat-rfd-ik sat. Igy semmi szükség a thval való megkülönböztetésre: (a malomba búzát) viíeíünk, viietek,
viíetoek; és (a gözfbcsikon gyorsan) vitet-ó'd-ünk, vitet-őd-tek, vitet-^oí-nek. Ez az analogia, ez a nyelv sajátsága, nem pedig a
iA. — E fennebbi erőlködés is csak azt bizonyitja, hogy a ráfogott
ífc-es külszenvedő nincs meg az élőbeszédbe, mert ha megvolna,
nem kellene erőlködni, miképpen különböztessük meg a miveltetö
igétől. Lám az ód, öd képző szépen megkülönbözteti : viíeí-ik a
buzái a malomba, miveltetö, vitet-6'd-ik a búza a malomba, szén-,
vedd. Ezt nem kell magyarázni; mindenki érti, meg különbözteti,
óem érti féke senki
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Honnan származik a tévedés?
Valamint a „Magy. ny. szótára" iróinál, úgy az értekezőnél
is, úgy látszik, onnan származik a tévedés, mert azt hitték, hogy
ha az at, et, tat, tet mivelíeíö képző után ik járul, szenvedővé vagy
külszenvedővé .válik, és igy a mivelíeí#: az is-kel kttlszenvedö is
lehet ; hanem vagy nem vették észre, vagy tán kifelejtették innen
az ód, öd valódi szenvedd képzőt, holott éppen csak e szabja meg
a szenvedést, a mint az élőbeszédre figyelve észrevehették volna,
hogy a mi velő és miveltető t képző nem veszti el jelentésit, ha ik
járul is utána, és csak úgy valik belőle szenvedő ige, ha ód, od
v. koz, kez szenvedő képzőt ragasztunk a t után, mint a felhozott
példákból luttuk: ért, értődik szenvedő, (óríeíik miveltető), értetöd
ik (kül)szenvedő, ebbe . megvan a mivelíeíö tet is : értet ; megvan
a szenvedő is az öd képzővel : értetödik.
Értefcmk is szenvedő,
Ezt kellett megmutatni, (tantae molis erat) hogy mily nagy
„kocsintás" volt ez a Brassai iA-je.
Mind ezek tüzetes megvitatása szükséges volt annak eldöntésire :
nMegvan-& az értekezőtől ráfogott j'fc-es külszenvedü az élőbeszédbe,
vagy nincs nyoma"? minthogy iróink semmivel tse ^erjesztenek na
gyobb undort a magyar olvasóba, hallgatóba, mint a sok idétlen
„tattatik, tettetik, futtatott, tettetett" -ekkel. Erre nézve öszszevetettük az értekező előbbi iratait jelen - értekezésivel, figyelemre vettük
okoskodásait, irataiba talált elveit, axiomáit, megvizsgáltuk irályát
különösen arra nézve: használja-e a ráfogott £&-es külszenvedőt ?
Felvettük alapul az élőnyelvet, ennek a sajátságát.

Mi lett volna hát a helyes következtetés?
Mind ezek nyomán úgy látjuk, hogy ha az értekező hü ma
rad és következetes előbbi irataihoz, a melyekbe az élőbeszédet
veszi alapul, ennek a sajátságait fejtegeti, saját nyelvérzékit követi,
úgy természetes igazságot szolgáltathatott volna a nyelvnek, a tu
dománynak és saját elveinek avval, hogy „annak az ifc-es külszenvedőnek az élőnyelvbe nincs nyoma, különben is zavart okoz, és
nincs szükség réá." Holott az evvel ellenkező de nem bizonyitott
állitásával, hogy „de megvan biz aj saját elveinek, a nyelv saját
ságának is ellent mond, következetlenségbe esik, s&orultságba jő,
a félreértés kikerülhetésire r nincs meg "-es szabály felállitására kény
szerül, a mi tarthatatlan. Nem lett volna- é következetesebb a „nincs
nyoma", vagy „de megvan biz au eldöntósire a 43. lapon irt ki
indulását igy alkotni: „Azon képz6 (at, et, tat, tet) tüzetesen je
leljen, világosan jeleljen egymással ellenkező két oly dolgot, minők
már magunkban a cselekvés és szenvedés, és még sokkal inkább a
miveltetövé fokozott és igy a sorban egymástól még meszszebb álló
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kiható cselekvés és szenvedésll Nem! ily őrültséget a nyelv geniusáról feltenni sem szabad. Szóval: igy, nem lehet.
De hogy van hát?
Kétségkivül úgy, a hogy minden ellenmondás, minden zavar
és bonyodalom megszünik. Ügy, ahogy a sötétség helyett világos
ság, a tétovázás helyett megállitott rend, szeszély helyett természeti
törvény áll be. Úgy, a hogy a nyelv szelleme megalapitotta, az élS
nyele szokása, sőt a romlatlan irodalmi nyelvé is hangosan hirdeti,
Mind ezek pedig csak úgy következhetnek el, de aztáu el is követ
keznek bizonyosan, ha elismerjük, bevalljuk, és változhatatlan elv
gyanánt beigtatjuk a tudományba, hogy (e helyett : „szenvedő képző
csak egyetlen egy van s ez az iku) a miveltetőre ráfogott ik-es
knlvzenvedtí nincs meg az élő beszédbe, a miveltető nem lehet
egyszersmind külszenvedő is, minthogy az igét az at, et, tat, tet
képző mivelíeíővé képzi (e helyett: „a képzett miveltetöt az ik
szenvedővé" ) és e mivelíeíőt a közvetlen utána állo ik se teszi szen
vedővé, mert „mivelíeíő értelmét éppen az at, et, tat, tet ott léte
miatt el nem vesztheti;" szenvedővé pedig csak úgy válhatik, ha
a mivelő v. miveltető t képző után d, z szenvedő képző járul. Pél
dául : épit-i épitíeí-i, épit-iA; épitó-ik a házai ; e mivelő és mivel
tető ige ; accusativussal jár ; épitötük a ház, épitóezik a gazda,
szenvedő ige nominativussal jár ; igy : ért- i, órt-ifc, értet-ik a sza
bály/, mivulő, mivelíeíő ige; értődik, értetödik a szabály, értekezik
az iró, szenvedő ige.
Igy lett volna az értekező hü és következetes magához, elvei
hez, a nyelv sajátságához. Ezt nem lehetett volna okszerüen megtá
madni, vagy beune ellenmondást fedezni fel. Igy nem lett volna
szükség, hogy tarthatatlan „nincsmeg"-es szabálya felállitására az
egész 8. §-irja, a melyet egészbe is részenkét is „deválválni" le
hetett, a mint láttuk; a melyet maga az értekező megczáfolt előbbi
irataival, az élő beszéd sajátságai- szerint ezeket mondva: „Első és
nevezetes kocsiittds, szép nyelvünk rút fokadéka: az aí-os iaí-os
szenvedő forma" dk-es külszenvedő). „Négy kifogásunk van ellene;
a) nem szép, b) nincs szükség reá, c) zavart okoz, d) nem nemze
ti, mert az Élőnyelvbe nincs nyoma.'''' „Ez a nyelvészek szörnyeteg
teremtménye, a forditók rakonczája- bár ne hozták volna bé elnémetesült iróink, még pedig cnalfa végzettel." „a magyar irodalmi
új nyelo ez úndoritó mennye, ez a ferde facsnros szófüzés, idegen
szerű, nemzetietlen ; beteges divat, a melytől az élő köznyelv mind
e mai napig megörizte tisztaságát." Sőt az üy ifc-es külszenvedőket
maga igazitja ki a már fenaebb látott példákba. — Igy „ejíeíifc el"
az iró saját szavai az egész 8. g-t az ifc-es külszenoedb'rb'l. Igy
„ettett el, igy ejtődött el az iró attól a szerencsétől," hogy „elejíeíifc"
í»jíö, külszen»ecfó' is lehessen.
Igy láthatnák a következetességei az ige osztályozásába is.
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A 35. lapon ezt irja:
„Kisértsük meg, vajjon, ha kevesebb osztályra
szoritkoznánk, nem fórkezhetnénk-é közelebb a nyelval
kotó szellem gondosan őrzött, de magát mégis ottan-ottan eláruló titkához. Az ismeretes öt módosulást (kihatót,
cselekvőt, középet, belszenvedőt, külszenvedöt) szoritsuk"
csak kettőre, u. m. cselekvőre és szenvedöre. E két ro
vat alá minden istenadta ige befér. Meg lehet ezt mu
tatni inductive és deductive. Az első szerint csak arra
kell utalnunk, hogy az ötös rovatolásba köz megegyezés
nél fogva, mely ismét minden nyelvész tapasztalatai ered.
ménye, minden levő és lehető ige be van foglalva. A
kettős rovatolás megint az ötöst veszi szárnyai alá ; inert
a kihatót és cselekvöt az utóbbi kifejezéssel nevezhetni ;
a bel- és külszenvedő már világosan mind a kettő szen
vedő. Hátra van még a közép, a mely bizony helyesen
viseli e nevet, mert számos része a körülmények sze
rint való felfogáshoz képest, hol cselekvő, hol szenvedő
értelmet vált, némelyike pedig tisztán az utóbbihoz tar
tozik. Mindezeket példák nélkül is megérthetni."
Adjuk ho/.zá ez osztályozáshoz, a mit a
185. 1. ír:
„Mathematikai igazság, hegy az accusativus éppen
úgy van a kiható igékez, mini a nominativue a szenvedöhez. *
Felvéve' hát e kettős rovatot, és a mathematikai igazságot, az
igék állását a mondatba igy lehetne következetesen meghatározni
az értekező szerint is :
A cselekvő ige tárgyesettel (accusaiivussal), a szenvedö ige
pedig nevezővel (nominatiuussal) jár kapcsolodik. Egyiket a másik
kal nem lehet felcserélni. Ezért nem lehet az accusativussal járó
mivelíeíőt is felcserélni' a nominativussal járhatónak erőszakolt úgy
nevezzett külszennedövel. ,,Mind a kettő jó nem lehet, a képtelenség,
tehát csak a mivelíeíőbe jó."
De vannak igék az ugy nevezett közép igék, valamint az ikesek közt is (régebben ezeket is közép igéknek nevezték), a melyek
a cselekvőbe is átmennek. Ezeknél is a fennebbi szabály igazit el,
t. i. a mikor cselekvő, accusativussal jár, a mikor szenvedő, nomi
nativussal. Például : A beteg épül, szenvedő ; a beteg kiépüZi gyengeségii, cselekvő. A gyermek eszifc, iszik, szenvedő; a gyermek eszt
4 kenyerei, iszsza" a vizei, cselekvő A tanuló alszífr,' szenvedő; a.
tanuló elaluszszu a hajnalí, az idői, cselekvő stb.
Igy lett volna hü és következetes az élőbeszéd sajátságát fej
tegető előbbi irataihoz, ha a magyar mondatról irt értekezésibe is
meg és kimutatja, hogy az ugy nevezett ifc-es külszonvodb'nek az
#
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élőnyelvbe nincs nyoma, azon egy ige: „készitíe.í-ifc, ópitííet-»7b* nem
lehet miyelíeíő is, külszenvedd is, különböző és egymással ellenkező
két szerepet nem játszhatók, -zavart és két értelmüsóget okozna ; de,
a mi fő, semmi szükség sincs reá éppen azért, mert a magyar élő
beszéd többféle árnyalattal, és sajátságosan fejezi ki az idegen
nyelvekbe eléforduló szenvedő igéket. Ugyan is 1-ör kifejezi a
mivelő és mivelteid ige többes' l . és 3. személyragjával. Például: .
mivelőleg mond]Vc, beszéljíífc; mondjáfc, beszélté azt, ezt.; mon
dunfc, beszóliínt ; moda«a&, beszélnefc valamit; mivelletb'leg : mondatjuk, beszéltetjük; mondana*, beszélőik, azt, ezt; raondatunk.
beszéltetünk ; monduí«a«, beszél/eínefe valamit ; (nem : „mondoíífc,
beszélíeíiA, üatik, szÁntatik, vettetik, kapálíak az, ez" stb.^
2-or kifejezi a van, lesz segéd igével. Például : meg van té
ve, ki lese fizetue, le volt főzoe, fel van állitou stb. (nem : „megtétetett, kifizetíeíiAr, lefizetett, feláüitíaíoíí").
3-or kifejezi a szenvedő értelembe vehető közép igékkel. Pélgául : marad, éleéZ; forotjí, zörö#; lóg, ing : borúi, derül; lebbeit,
lobban ; terem ; lep stb. (nem : „maraszíaíife, éleszíeítt ; forgatíaííAr,
zörgetíeíiA: ; lógatik, ingaízfc; boritíaíifc, Aerittetik; lebbeníoííA: lobbaníaíifc; teremíeíifc, lepeíifc" stb).
4-er kifejezi a valódi i'fc-es igékkel, mint latszik, tetszifc
(nem: „látíaíifc, tetszel"). Ide járulnak (nem: rjáriainaA") az
ed, od ; kod, ked, koz, kez ; ól, ől ; ód, öd, ódz, ödz képzőkkel
alakult iA,-es igék, mint: keserűik, okosodik (nem; „keseritíeíifc,
okositíaíifc"); hurczolA:odik, emelfcedik (nem: hurczoKaíiA:, emelíöf
iku); csodáífcoeik, ópitfcezik (nem: ,csodálíaiiA:, épitíeíifc") ; bom(o)
Zik, öm(ö)/ik (nem: „boatatik, öníeíjfc"); takarodik, tekerödik (nem;
„takarteít'A: tekertetik "). takaródzik, tekerödzik (nem.- „takartatik,
tekertetik"). Ext a 4-féle árnyalati sajátságot niind kiküszöbölné,
kiszoritaná az idétlen ik-&s külszenvedő, a mint divatos használa
tával már iá kiszoritották iróink és forditóink, zavart és. két ártelmüséget okozva egyszersmind. E példák mutatják azt is, hogy a
mivelő és miveltető í képző nem szenvedő képző, és csak ugy válhatik az az ige szenvedővé, ha a í után ód, öd, kez koz, képzA
járul; mint: éri, értődik, éríeí, értetöddik, érteAezik, (értik, értetik
mivelő és miveltető) ; boní, bouttfdik, boníaaí, bontatódik, bontafcozik
(bontjáA, bontatják mivelő és miveltető: „bont-ifc, bontatik" pedig
nem jó), Igy- különbözíeíiA meg a beszélők, az irók a miveKeíőt a
szenvedőtől, igy külöiibözteíó'dik meg a mivelíelő : knlöabözíeíifc, a
különböztetödik szenvedő igétől, Igy igaziWdik el a félreértés igy
bontafcozik ki a homályból, Igy helyeződik, helyeztetó'dik el minde
nik a saját állására. „PuBititddik-é, vagy pusztiíaííA:?"
Az ód od képző jelentése.
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Megjegyzendő hogy az. ód, öd unható képző nem csak azt je
lenti hogy valami magatól v. magába, történik, hanem azt az ese
tet is, a mikor a cselekvőt nem tudjuk, vagy szándékosan nem
akarjuk kifejezni. Például : kezdődik, végződik a zene ; tudjuk, hogy
biz a nem magától kezdődik, végződik, (mert kezdiA: és végzífe vagy
kezdeíifc és végeztetik az illetők), hanem csak nem akarjuk tudat
ni, hogy kik kezdiTc és végzj'fc. így teszszük ezt más közép igékkel
is, például mondják : nyilik az ajtó, pedig látjuk, hogy nem magá
gától ; telik a pohár ; pedig látjuk, hogy nem magától, Igy mond
juk : áll a szobor, készül a ruha, épül a ház, verődik az út, pedig
tudjuk hogy nem magától stb. Igy mondjuk: a kend peres ügye
is ellátóik, a ház majd eladóik, pedig tudjuk hogy nem magától,
mert a peri ellátjáfc, a há-zaí eladjáfc (az illetők). „Csakhogy az
ilyeneknél nem akarunk tudni semmit a külagensről" mint az' iró
mondja. A tehát csak balfogalom, hogy az ód, öd képző csak ma
gától történőt jelentene ; például : vizsgálrfdik a nyelvész, munkálrfdik az iró, egyik se történik magától. Éppen a „magától'' oda tó
tele mutatja, hogy a mikor ezt akarjúk érteni és értetni, mindig
oda tesszük, p. magába, önként,, vagy magától, történik, áll, mo
zog, értődik valami, Ha pedig elhagyjuk, a cselekvést értjük, de a
cselekvöt vagy nem tudjuk, vagy szándékosan nem akarjuk kifejezni. ,
Lám négyféleképpen is ki fejezi a magyar élő beszéd a szen
vedő állapotot, a nyelv sajátsága szerint, mindenikei alkalom sze
rüen használva ; a mint ezt maga az iró is felfejti négy árnyalatba :
1) midőn a cselekvő bizonyosan (legalább feltét szerint) ember vagy
emberek, ekkor a magyar activumba mondja az igét, a többes első
vagy harmadik személyébe, peldául : irtjwfc vagy irtjá/c az erdői ;
(mivelíeíőleg : iríaAjuk vagy iriaiják az erdőí): de nem külszenve
dőleg: „irtatik" az erdő; mert e nincs meg. Igy mondjá&: járjáfc
a bolondját; (de nem külszenvedőleg: igy: „mondaíifc; járaíifc" a
bolondja.) 2) a mikor a tárgyon valami eset végre van (less) hajtva, például: a könyv kötue van; a köntös varra (lesz); de nem
külszenvedöleg : a könyv „kőtíeííJfc v. kötíeíe.'í ; " a köntös „vurratik,
vagy varratott. " 3) mikor a cselekvő okról az eszünket egészen elveszszük, s figyelmünket csupán a tárgy szenvedőleges változására
forditjuk, például: pusztwZ, feszít, készül, rendtó, és sok más (a
közép igék közül); de nem külszenvedőleg: „pasztitatik, feszittetik,
készitíeíiTc, rendittetik. " Ilyenek: bomlik, hámW, szÁmlik, (látszi4,
tétszik, sut); de nem: boníaíifc, száníaíi'fc, lÁtszatik, tetszetik." 4)
a mikor a cselekvő egészen határozatlanul marad ugyan, de mégis
ki akarjuk fejezni, hogy valaki vagy valami csinálja, például: a far
kas, a mammuth kiirtódott, " de nem külszenvedőleg: „kiiríaioíí."
„Pusztitódik-ó vagy pusztitóaíife?" Ez az ód öd egyik alakja a
mivelő és miveltető igéből d képzővel alakuló szenvedő igének; a
többiek: ed, od; ked, kod, k«z, kon, ódz, ödz, szenvedő képzőkkel

188
«

alakulnak, a mint láttuk. E képzők szabják meg az ige beltermészetét, szenvedő állapotját, nem az ik; ezért nem teheti csak ma
gára az ik szenvedővé az at, et, tat, íeí-tel képzett miveltetőt, ha
nem csak a fennebbi szenvedő képzők hozzá járulásával; mint a
már felhozott sokféle példákból láttuk : mint : vitatrfdik (nem : vitatik), vitatfcozik (nem: vitatik) ; felejtóWik (nem: felejíeíifc). felejtAezik (nem : felejtetik) stb. Igy állitodik (nem : állitíaíifc) viszsza
jogába, saját értelmibe mind a mivelíeíő ige, mind az ebből ód, od
képzővel alakulő szenvedő.
Igy lehetett volna a-z értekező következetes magához, elveihez
a nyelv sajátságához ; igy tisztázhatta volna e tekintetbe is a nyelv
sajátságát. Nem pedig ráfogni, hogy az i/f-es. külszeavedő „meg
van biza;J amit különben sebirt bebizonyitani; sőt felbátoritotta
• véle az élőbeszéd sajátságaira nem figyelő irókat, hogy avval szélű
be élhetnek a nyelv ebbeli sajátságát mellőzve, sőt annak ellenére.
A melylyel valö élés hová vezette az irókat, és minő káros ered
ményt szült? naponként láthatjuk az irodalomba, a mely jelenleg
telidesteli van e ráfogott ifc-es külszenvedővel e ferde „kocsintással."
Már most Ka azt állitja valaki, hogy ez a külszenvedö szük
séges, én pedig azt mondom rá, hogy nemcsak nem szükséges, sőt
•az élő nyelvbe nincs is meg, a mely azt sajátságozan más cserék
kel fejezi ki; ez iratomat is a külszenvedövel, igy irnák:
„Már most ha az állitíaíifc valaki ált-d, miszerint ez a kül
szenvedö szükségelíeíifc, általam pedig az mondatik rá, miszerint
nemcsak nem szükségeltetik, sőt az élő nyelvben nincsenelíeííA: is,
a melyben az sajátságosan más cserék által kifejezíeízfc," Vajjon
„szükségelíe/ifc-ó, szépelíeízTe-é ez valaki által':"
Sőt a lett a következése, „hogy a külszenvedöbe szerelmes,
ellatinosodott, elnémetesedett irók" már most nem csak hogy min
denütt külszenvedö tatik, tetik-kel élnek, a mivel kiszoritották mind
a naivelíeíő mind a valódi szenvedd ige idomokat, sőt még csufolrfdnak »z ilyes ód, öd képzős igékkel, mint : kapcsolrfdik, szerkesztödik, emlit'Mk stb. ezek helyett is igy irnak: „ kapcsolíaiifc, szerkesztetik, vmlitietik" stb. e külszenvedőket tartják szabályosnak, törvé
nyesnek: „száníaíik, kapálíadk, gereblyélíeíifc. " Még a valódi ifc-es
szenvedő igét is kiszoritják, igy olvastam: „a fővárosból jövő hang
viszhangozíaíifc majdnem az egész országban" már nem is elég viszhangzifc, hanem „viszhangozíato'fc" kell. Még versbe se irtóznak hasz
nálni igy: „Sebastopol felduZaioíí, Solferino megvivaioíí. Contractus
szétszaggattoíotf. Más iratotf, Gyútüs puska találíaíoM." Ez a kö
vetkezése a ráfogott ik-es külszenvedővel élhetésnek, kivált ha még
szabályosnak, törvényesnek tartják és tanitják is az oskolákba, Igy
vesztegetödik meg (nem : vesztegetíeíi'fc meg) a nyelvérzék, és szoritoVnak ki (nem : szorittatnak ki) a nyelv szenvedő értelmü sajátos
kifejezései, a miket 1. 2. 3. 4. pont alatt láttunk.
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Mi lenne a szabály?
E divatos ragály megállására, és nyelvünk ^ajátsága megőr
zésire szükséges : a szabályt a nyelvtanba felállitani ; az e lenne :
Van mivelíeíö aí, et, tat, tet ige-képző a magyarba; de az
ezt zavarba hozó tat-ik, tet-ik külszenvedő nincs meg az élőbeszéd
be. Az idegen nyelvekbe előforduló szenvedő igéket a magyar négy
féle árnyalatba fejezi ki : 1) a mivelő és miveltető ige többes 1.
és 3. személyragjával : mondjufc, beszél/#fc, mondják, beszélifc azt
ezt ; mondunfc, beszéliínfc, mondanafc, beszélwefc valamit ; ezeket
mivelíeíöleg : mondaíjuk, beszéltjük, mondaíják, beszélííeíik azt,
ezt; mondaiunk, beszélííeeíünk, mondaínak, beszélíeinek valamit.
(De „mondatifc, beszéltettTc" az, ez, külszenvedő nincs meg.) 2) a
van, volt, lesz segédigével: meg van téve, ki lesz fizetoe, le volt
főzve, („de megtétetett, kifizetííeíeííí, lefözeíeíí" külszenvedő nincs meg,
azok miveltetök.) 3) szenvedő értelmü közöp-igékkel : marad, éled ;
forog, zörög; ing, lóg; borúi, derül; lebbe», lobban; terem; lep
stb. („ maraszíal, toTogtatik, innatíaít&, borití«ít*" sat. külszen
vedő nincs meg.) 4 a valódi ifc-es igékkel: látszifc, tetszik; az
ad, od, ked, kod, kez, koz, ól, 67, ód, 'ód, ódz, ödz szenvedő kép
zőkkel : élesedik, okosodik, emelkedik, boszankorfik, épitk«2ik, cso
dálkozik, bom(o)lik, öm(ö)lik, pusztitódik, épitödik („pusztiíaíifc,
épittetik" külszenvedő nincs meg), tekerödik, takarodik, tekerödaik,
takaródaik. stb.
Útmutatással igazitsunk ki nehány ilyes
idegen külszenvedb't

magyaros sajátsággal igy:

„a mig az akadályok el nem

a mig az akadályokaí elnem

háritíainafc." (mit?)

„X ... gróf a császár áltat elfogadtatott — (kit?), hogy a

hárint/áfc. (Vagy cserével:
a mig az akadályok el nem
enyésznek v. meg nem
szünnek).
X ... grófoí a császár fogadta, — hogy a jó viszony meg

jó viszony meg ne zavar-

ne zavarodjék, v. a jó vi-

tassék."
„egy főnök elfogaíoíí" (kit?)
egy rendőr tnegsebesitíeíeíí"
(kit?)
„A hadsereg vezénylete kétségtelen joga a királynak,
s általa személyesen vagy
azon tábornok által gyakoroltatik, ki a király teljes bizalmát birja."

.

szonyt meg ne za.va.rják.
egy főnökeí elfogíafc, egy rendőrí megsebesiieíiefc ; v. egy
rendőr megsebesíti.
A hadsereg, vezénylete -késégtelen joga a királynak, a
melyeí személyesen gyakoról, vagy a tábornok által,
a kibe teljesen bizik.
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„ . . . a képek szerzője kér«ítfc
magát N. N. . nel a szer
kesztőségnél érintkezésbe
tenni"
„hogy e kedvező eredmény
biztositiasseT:"
„miszerint nem nagy jövendő
mondói képesség kivániaíifc
annak előre látásához, mi
szerint"
„N. N. . . képviselőéZ választatott" (kit?)
„Oly intézetekben, melyek a
vagyonosabb polgárok által
fenntartaí/iafc"
„boldogok, kik szidásnak, (kit)
de azért mégis fizetteínek"
(kit?)
„nem hivatalos úton ez az ügy
bevégzettwZ akartaitfc fel
tüntetni"
„a mostani eljárás által. azon
jogok melyek a szerződés
ben emlitőinek, semmi mó
don sem érinteí/fc"
„Párisban idáig hat személy
fogatod el (kiket?) nyilvá
nos beszédek miatt"
„a titkár jelentése olvasíaioíi
fel. Az egylet keresztül vit
te, miszerint magyar hit
szónok alkalmaztassa* s a
magyar nyelv hozatíassék
be az iskolába. Megalkotíatott továbbá a községi szer
vezet. Népszerü felolvasások
tartattak s Mózes öt könyve
lefordiíaioíí magyarra. Megválaszíaitak tagokwZ: . . .
Azon inditvány elfogadtaiotí, miszerint sat"

a képek szerzőjét kórjííA, te
gye magát érintkezésbe N.
N. . . nel (vagy forduljon
N. N. . . hez) a szerkesz
tőségnél.
hogy e kedvezi eredmény biz
tos legyen, (v. biztosikMjék).
hogy jövendő mondói nem nagy
képesség kell (v. szükséges)
annak előre látásához, hogy
N. N . .-et képviselőm* vá
lasztotíáfe. .
Oly intézetekbe, a melyekei
vagyonosabb polgárok tartanak fenn.
boldogok, a íiket szidna/t, de
azért mégis fizetne*.
nem hivatalos úton ezi az agyet
bevégzettnnfc akarják, fel
tüntetni.
a mostani eljárás semmi mó
don se érinti a jogokaí, a
melyek e szerződésbe emlitörfnek (v, a melyekeí a
szerződés emlií).
Párisba eddig hat személyi
fogíafc el nyilvános beszédekerí.
felolvastáfc a titkár jelentésit.
Az egylet feivitte, hogy ma
gyar- hitszónokaí alkalmaz
zanafc, s a magyar nyelvei
hozzák be az iskolába. Meg
alkottáfc továbbá a községi
szervezoieí. Népszerü felolvasásofcai tartotíafe; s Mó
zes öt könyve'í leforditotíafc
magyarra. Megválasztotíáfc
tagoknafc: . . . Elfogadta* az
inditványf, hogy sat.
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.a gyűlés a korcsmában kez
dőiét, de azután az utczán
. folytatiaíoíí"

„ a csatornák felett az előmun
kálatok befíyezíétííefc, s határoztaíoít, miszerint e csa
tornák nem állam garantiára épittessenefc, hanem az
állam áltnl, mihelyt ki épitíetíefc, átvét ;inek*
„ezen ügyben beterjesztett vizs
gálati iratok tárgyaltatiafc ;
végtárgyalása akfcom halasztaíotí, midőn a vizsga-,
latok ieterjeszíeíni fognak"
„a vizsgáló szolgabiró nyilat
kozásra felhicatoíí a törv.
szék altal"
„megjegyeztek, mikép N. N.
ezen inditványa : mondassáfc
ki, miszerint. . , . senki ál
tal nem pártoltaíotí"
„az ezred részéről minden in
tézkedés megtéteíeíí"
„a káptalan részéről közhirré
tétetik"
„inditvány tétetett" „inditványozíatoíí"
„mindenkinek tudtára adaiifc "

a gyűlés a korcsmába kezdő
dött, azután az utczán folyt,
(v. a gyülést a korcsmába
kezdíéTc aztán az utczán
folytatía/t).
a esatornáWi befejezte'^ az
előmunkálatokat, és megha
tároztak, hogy e csatorná
kaí ne állam garantiára ké
szit*^, hanem mihelyt elkészitette'fc (v. elkészültek)
az állam vegye által.
ez ügybe béadott vizsgálati
iratokaí tárgyalták ; a vég
tárgyalást akkorra halasz
tottáfc a mikor a vizsgála
tok M lesznek adoa, (v. a
vizsgálatokai béadjáfc).
a tCrv. szék nyilatkozásra hiv
ta fel a .vizsgáló szolgabirót.
megjegyzendő, hogy senki se
pártolta N. N. Abbeli indit
ványát : mondj ak ki hogy . . .
az ezred minden intézkedési
megíeeííí,
a. káptalan közhirré teszi.

inditvány tevödött (v. indit
ványt tettek); inditványoztáA:
mindenkinek tudtára legyen,
tudja meg mindenfcz, (v.
mindennek 'tudtára adjwfc,
adjáfc, adodik^.
jelent/A:, jelentjiífc, jelenti ez
„jelenteiifc, hogy"
s ez, hogy —
„hirdetíeíife, hogy"
hirdeti*, hirdetjük, hirdetödik,
hogy,
,az erdő pusztitííaíik*
az erdő pus/tvíZ, pusztit^dik
.
(v. az erdői pusztitja^).
E példák kiigazitása mutatja, hogy a „tatik tetik" ráfogott
Jtttlszf-nnedö mily magyartalan „kor-sintás," ős mily magyaros a ki
igazitás. Tehát a ki magyarosan akar irni, egy „tatiku-ía.l se csú
fítja el iratát.
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A miveltető at-et-tat-tet-b6l «w, es-sel alakuló főnevek se szen
vedő hanem mivelíeíő értelmüek.
Az aí-ás, ei-és, tatás, Ütés főnevet is a tatik, tetik külszenvedó után használják iróink szenvedd értelembe igen helytelenül,
mert ez is rsak mivel'eíö értelmü a magyarnál Ha t i. teszek valamií magam vagy más által, úgy mivelőleg • teszek ; ha pedig
máskaZ téíeíek valamit, úgy miveUeíöleg : téíeíek, azaz eszközlöm,
én eszköz vagyok, hogy más tegyen valamit. E pedig téíeí-ek tel
jességgel nem szenvedő, hanem tisztán mivelíeíö. Innen: tev& mivelő főnév, tétetés mivelíeíö főnév (nem: szenvedő).
igy : iavá<7-ás, kenyérs«í-és, araí-ás gyüjtés mivelő főnevek ;
favágaí-ás, kenyérsütíei-és, aratíaí-ás, gyüjíeí-és mivelteiö főnevek,
a melyeket csak akkor használunk, a mikor nem : a miveZ-ést vagy
mivel(>V2-ést, hanem a mivelíeí-ést akarjuk kifejezni. — Igy értelmezi
ezt helyesen maga az értekező is.
Igen helytelenül használják iróink e mivelíeíést (a mivelödés
helyett) szenvedő értelembe széltibe ; mert a magyar átaljába miveZés-sel él, nem : mivelí«iéssel, azt mondja : földmiuetó', földmioe/,és; főldmiue^sből él akkor is, ha mássaZ mivel/e/i a földjét. Csak
akkor mondja: mivelíetem a földeí, a mikor tudtára akarja adni,
hogy nem ő maga mioeli a főidet.
Igy: üldözök valakit magam, vagy más által mivelöleg; üldözíeíek valakit mássaZ, mivelíeíőleg-mondom. Ebből : üldözés mive
lő, üldözíeíés mivelíeíő főnév. Valaki üldözésnek van kitéve akkor is,
.ha mássaZ üldözíeíi valaki.
Igazitsunk ki nehány ilyes mondatot,
ezt :
magyarosan igy :
„a más vallásuak folytonos üla más vallásnak folytonos üldözíe/ésnek voltak kitéíeíve"
dőlésnek voltak kií^ve.
„e kérdéssel társadalmi és poe kérdéssel társadalmi és po
litikai átalakulás hozatik
litikai átalakulás van öszösszekötíeíésbe"
szeköíésbe hozva (V. van

,nem vizsgáljuk a gyülés meghiusitíaíására czélzö ellentörekvések indokait ; csak a
tagok félrevezetí«iésire koholt hirek megczáfoltoíására szoritkozunk"
„számitson részünkről a legjó akaratubb fogadíatásra"

„a fenntaríatás/ költség fedezíeíésére szolgálna az ujévi
köszönietések megvalíatása"

öszszekötve).
nem vizsgáljuk a gyülés meghiusiíasára czélzó ellentörekvések indokait; csak a
tagok félre vezetésire ko
holt hirek megczáfoZására
szoritkozunk,
számitson részünkről a legjoií
akaratu fogadasra. (Mert
fogadom, nem fogadíatom
mással).
a fenntartás költsége fedezósire szolgálna az új évi kőszöníesek megváltana.
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„oh mily megtisztelíetés álmily megtisztele'í tőle]
'talal11
„ez ünnepélyes fogadtatáskor
ez ünnepélyes fogadóskor tőrtörtént."
tént.
Igy halljuk a közbeszédbe a föld mivetése; a nép nevetése;
a gyümölcsfák szaporitása sat. (nem pedig a föld mivelíeíése ; a
nép nevelíeíése; a gyümölcsfák szaporittaíása sat). '
Szenvedö főnév csak szenvedö igéből származik az <í«, és kép
zővel, valamint mivelű igéből mivelö, miveltetőből csak mivelíeíö
főnév áll elő, igy:
mivelö

miveltetö

szenvedö

mivel, mi vetés

mivelíeí, mivelíetéí, mivelcídik, miv&lödés.
(nem : miveltetik, miveltetés)
vezeí, vezeíés,
vezetíeí, vezetíetés, vezetődik, vezettfdés.
(nem: vezettetik, vezettetés)
szerez, szer(e)zds,
szerezni, szerezíetés, szerződik, szerződés.
(nem : szereztetik, szereztetés)
csa^, csa,pás,
csapaí, csapatás,
csapódik, csapódás.
(nem: csapatik, csa
patás)
ra&, rató»,
rakaí, rakaíás,
rakodik, rakodás.
(nem: rakatik, rakatás)
szaporií, szapon'íás, szaporittaí, szaporít- szaporodik, szaporodás,
tatás,
(nem : szaporittatik,
szaporittatás.)
gyüjtés,
gyüjíeí, gyüjíeté*,
gyüZ gyütés
(nem: gyüjtetik, gyüjtetés)
gyujfcfo,
gyujíaí, gyujíatós, gyuZ, gyuláé.
(nem: gyajtatik, gyujtatás)
apa«ai, apaszías,
apaszíaí, apaszíaíás, apad, apadás,
(nem: apasztatik, apasztatás)
epesei, epeszí^*,
epeszíeí, epeszíetés, eped, epedes.
(nem: epesztetik, epesztetés)
ver vere's,
vereí, vereíés,
verődik, verődés.
(nem: veretik, vere
tós)
V. II agfiroian.
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gytór gyúrás,

gyúraí, gyúrnia"*,

gyúródik, gyúródás.
(nem : gyúratik, gyúratás)
gyür gyüWs,
gyürődik, gyürődés,
gyüreí, gyüreíé*,
(nem: gyüretik, gyüretés)
IwuiZik, bomlás.
boní, boniós,
boniaí, boníaíás,
(nem: bontatik, bon
tatás;
romZik, romZd*.
roníaí, rontoiok,
roni, roniás,
(nem: rontatik, rontatás)
győződik, győződés,
győz győzás,
győzoí, gyözeí&,
(nem: győzetik, győzetés),
átkoz, átkozo"s,
átkoztaí, átkoztaíás, átkozrfdik, átkozódás.
(nem: átkoztatik, átkoztatás)
pusztíí, puszíitás,
pusztittaí, pusztit- ípuszttóZ, pusztwZá*,
taiás,
|pusztitJdik,pusztit<?dás.
(nem: pusztittatik,
pusztittatás)
hallgaí, hallgaió, hallgattaí, hallgatía- hallgatófoik, hiillgatrfrftús,
sás.
(nem : hallgattatik,
hallgattatás)
i -salaí, csalaíd*s,
(csalatfcozik, csalatfcozás,
csaZ, ^ulán,
(családik, csalrfdás
(nem: csalatik, csábí
tás).
kővetteí, követteiek, l követfcezik, követfcezés,
köveí, követés,
t kővetődik, követődés
(nem: követtetik, kővettetés)
E példák is tisztán mutatják 1) hogy a mivelííeiő ige nem
lehet egyszersmind külszenvedd is, p. az útaí verífc, vereíífc (nem
pedig az út verifc, vereiifc) ; szenvedőleg : az út verődik (nem : vereíífc); igy a vereíes se lehet egyszersmind külszenvedő is, mert
szenvedőleg: verődés. 2) hogy az ik nem: szenvedő képző, hanem
csak rag; mert nem: verődife-és, hanem: verőd-és.
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Észrevételek
e czimü munkára :
„A magyar nyelv rendszere. Közre bocsáíá (bocsátoíía) a ma
gyar tudós társaság. Budán, a magyar királyi egyetem betüivel. 1846."
6-ik lapon: n6) Eövid e kétféle van: nyilt, p. o. vezet, szeret; és
zárt vagy is közép, p..o. fészek, leszek. sat."
Ez egészen kihagyandó lenne. Mert csak tájkiejtés, mint más
tájon az ó'. Például: szeged, szeged, szögöd. Nincs szükség reá.
Az irodalomba se használják.
„Holl kelljen nyilt e, hol zárt e hangot ejteni" pedig az
„itt adott szabályokéból nem tanulja meg, a ki nem azon a tájon
nőtt fel, elvéti; a ki pedig ott nőtt fel, nem véti el, neki nem
kell szabály.
25-ik lapon: „p. 0. javai-, szülei-, és barátaiírfZ elvált; sat."
Nem áll. Lásd: a magy. ny. sajátságai 42. 1. Ez okból ki
hagyandó lenne.
25-ik lapon: nb) Szorossan megkivánják pedig a hiányjelt a kiha
gyott sajátitó nak nek, p. o. ház, ura sat."
Sajátitó nak nek rag nincs a magyar nyelvbe.
Lásd a m. ny. sajáts 73. 1. tehát nem is kell.
A jegyzet-})^ : „p. o. a kő, a nép, a rom, mintha mondanók :
ak-kb', an-nép, ar-rom, némely tájakon: az kb't az nép, az rom;"
tovább: „p. o. afféle (az féle), annak (az nak) stb.u Erre pedig
az* jegyzem meg: hogy a, az, kétféle: névelő és névmutató; mint
névelő rövid és hangsulytalan; mint névmutató pedig hoszszu és
hangsulyos. Pl. a kb', kemény ; a nép, szegény ; a rom, puszta ; az
ember, halandó. Ezekbe a névelő rövid és hangsulytalan, tehát nem
hangzik úgy: ak-kb', an-nép, az-rom; még a névmutatóba, se, a
mikor hoszszu és hangsulyos, hanem igy: mi az? aa kő, nem fa;
mi az ? aa nép, aa rom ; hanem ragozva a rag első betüje hallik :
aiia, aiiól, annak, aííól, aeeal- Ez a különbség.
28-ik lapon.- f) alatt „p. o. eljártál a dolgodba? Igen." Itt nem
igennel felelünk, hanem eZ-lel. Eljártál-é? el.
Lásd a m. ny. saj. 61. 1. 20.
42-ik lapon: Bfo) kertbem" nem jó, hanem kert&eZi. Lásd Magyaro
san 16. L 10. tovább a 84-dik lapon a beli béli igazitást.
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6 1 -ik lapon: nák ék. Ily szókban: boriték, biztositék, takarék, ve
zeték, maradék, haladék, keverék, zagyvalék, vány, vény- ás, és;
at, et; o, ö képzőkkel is felváltható: boritó, boritó; biztosit-e,
biztositvány stb."
Tévedés. Hát mind egy-é? ha ezt mondom rá: zagyvaiefc,
zagyvali;<íny, zagyvaZá«, zagyvalaí, zagyvaW; keverefc, keverueny,
kevere's, kevereí, keverő? — Hiszen maga a könyv szerzője megkü
lönbözteti, .igy a 74-ik lapon: „ás, és, cselekvő értelmű főneveket
képez," a 77-ik lapon pedig: „at et a cselekve's eredményét fejezi
ki ; igy : a tudás, Ütés cselekvő munkásság ; a tudat, ütet : a tudó*,
ütés eredménye. — A 43-ik lapon: „ó, ö, alkot az igéből részesülőt
p. o. járó, kelő (a ki vagy mi jár, kel). — A vány, vény pedig,
(szembetéve az elvont és tömegesül) értelmü mány me'ny-nyel), anyagi
és részletes értelmü. Lásd a m. ny. saj. 67. 1. 26.
Ennélfogva igy lenne igazitandó :
Az ék képzőt nem lehet felváltani vány, vény; ás, és; at,
et ; ó, 8 képzőkkel ; mert mindenik más más értelmü.
62-ik lapon: nik. Az at, et, tat, tet képzők segitségivel szenvedő
igéket képez: adatik, ejtetik stb." Nem jó; nincs meg a nyelvbe
a ráfogott tatik tetik külszenvedö, többszöri felfejtés szerint. Innen
is kihagyandó.
68-ik lapon: nand, end, adand, kérend* nincs meg. Lásd a m. ny.
saj. 78. 1. 32. — Kihagyandó.
79-ik lapon: nat, et. Ilyenek némely ad, ed képzőjüek, melyek asz-at
összetett képzővel alkotják a miveKeíőt: szalad, szalaszt; széled,
széleset; fárad, fáraszt; eped, epeszt sat." „Ezekről azonban meg
jegyzendő, hogy inkább cselekvők, s csak szükségből foglalíataak
el néha mivelíeíőkfce'."
Ez is tévedés. Mert az ad ed és szt: a szenvedd és mivelo
(nem: mivelíeífl) igepár képzője. Szalad, széled, fár?d, eped, szen
vedők ; szalaszí, szélesaí, fáraszi, epesaí mivelők (nem : mivelíeíők) ;
ezekből úgy lesz mivelíeíő, ha utána at et mivelííeíő képző járul,
igy : szalaszt-ai, széleszt-eí, fáraszt-aí, epeszt-eí.
Ennélfogva igy igazitandó: „a melyek szt képzővel alkotják
a mivelőt" (nem pedig mivelíeíőt). „Ezekről azonba megjegyzendő,
hogy inkább cselekvők saf e kihagyandó.
82-ik lapon: núl ül. Képez c) határzókat e kérdésre: mikép? mi
gyanánt? p. o. körül, józanúl, emberül, őrül (őr gyanánt)."
Innen a mi gyanánt, ör gyanánt kihagyandó, mert úl ül és
gyanánt nem mind egy; különböznek. Lásd a m. ny. saj. 38. 1. 11.
84-ik lapon: nbeli béli. Midőn főnevekhez járul, i képzővel is fölcse
réltethetik (fölcserélhető): kerületied, kerüieíi; tiszteletiek', tiszte
iéit stb." Nem cserélhető fel, mert nem mindegy. Kerültetöefr,
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azt teszi: a kerületie Zeró'; kerüleíi pedig: kerületiöZ való. Mint
városöefo': városoo Zeró'; városi: városod való.
Ennélfogva ez a „fölcserélíeíheíifc" „kihagyatíaíhatanofiA:'' ki
hagyható.
,
87-ik lapon: „koz, kez, köz. Alkot cselekvő, de leginkább középképzőül használva, középigéket: futkoz, szerkez;' ütközik, érkezik,
birakozik, értekezik.
Mint középképző gyakran ked képzővel is felcseréltetik (fel
cserélődik) : gondolfcodik, heverfcedik stb."
Nem lehet, nem jó felcserélni; nem mindegy. Nem azért
van meg a nyelvbe a kod, ked, köd és koz, kez, köz, d és z kép
ző, hogy mind egy legyen, hanem azért, mert árnyalati különbséget
fejez ki. A d folytonos, a z ismétlő müködést jelent. Pl. elmélfcedik
folytonosan (nem : elmélfcezik ismételve) ; értefcezik ismételve (nem :
értefcedik folytonosan). Egyik ige a kod fced-del jár, másik a koz
kez-zel jelentősége szerint; azért nem lehet felcserélni. Van oly ige
is, a melyik mind a kettőt felveszi, de a különbség ott is kimu
tatható: például: gondolfcodik folytonosan, gondolfcozik ismételve.
Lásd: Magyarosan. 172. 1.
Ez okból a „felcseréltetik" innen is kihagyódik.
88-ik lapon: nlan, len, atlan, etien. Mint egyszerü képző a Ian, len
csak egy szóba fordul elő: vétlen (a ki nem vétett); a tétlen, étlen (té-et-len, é-et-len) szókban már meglevén az at."
A vétlen-be se egyszerü Ian, len képző van, mert ott van
az elmaradhaílan t képző is, (elemezzük bár ue'-eí-len-nek, vagy
ue'í-íe-len-nek), t nélkül csak magára nem helyes a Ian, len. Lásd
a m. ny. saj. 65. 1. 25. Tehát a Ian len kimarad a czimből is, a
mely igy igazitandó: „atlen, etien, talan, telen."
89-ik lapon: nn0k, nek, nők. Talán a nek (neki) ragból módosulva
hivatalszerü foglalkodást jelentő neveket képez minden beszódrészből : tárnok, irnok, fegyvernek, hirnök, bajnok, elnök stb. "
A nok, nők nem jó, nem is képez minden beszédrészből hi
vatalt vagy tisztséget jelentő szót, mert a nagy képezi, mint: tárnagy, várnagy, hadnagy, násznagy, stb. (nem: tárnofc, várnofc,
hadnofc, násznofc stb).
Lásd a m. ny. saj. 67. 1. 27.
91-ik lapon: „szerü". A lap alján: „A szerűvel alkotott szókban
még akkor is, ha melléknév az alap, inkább a szerü fokozíaíik
(Tokozrfdik) : nagyszerü, nagyszerübb, noha igy is mondhatjuk : na
gyobb szerü, csakhogy- ekkor már két külön szónak irva." — Igy
összevetve a 119-ik lap«n: „2. Minden összetételben csak a végszó
ragozíaíik, (ragozódik), kivevén az ú, ü által képzett mellékneve
ket, de csak a tokozásban, hol a fokozás vagy szabály szerint tör
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ténik: p. o. nagyszerü, nagyszerübb; vagy a másodfokú képzőt az
első melléknév veszi fel: p. o. nagyszerü, nagyobb szerü; ezek 'is,
főleg ha, a vezérszó főnév, rendesen fokozííaínak, (fokozrfdnak), p. o.
törvényszerü, törvényszerüebb ; czélszerü, czélszerüebb stb. * — Igy
összevetve a. 169-ik lapon: „2) Az ú, ü végzetü összetett szók, ha
két főnévből alkotvák, szinte kétképen ragozíaínak, (ragozódnak),
mint : jogszerU-bb, \a,gy jogszerü-ebb Ha mellék- és főnévből al
kotvák, s tökéletesen egy szóvá alakultak: hasonló szabályt követ
nek, p. 0. nagylélkü-bb vagy nagylelkU-ebb, kiskorú-bb, vagy kiskoru-abb, könnyelmü-bb vagy könnyelmU-ebb, korszerü-bb vagy kvrszerü-ebb. Különben a képző a melléknévhez kapcsolíaíik, (kap
csolrfdik), p. o. barna képü, barnább képü ; erős kezü, erősebb kezü."
A tévedés onnan jő, hogy ha egy szónak veszi, úgy a vég
szót fokozza ; ha ket szónak, úgy az elsőt. De nem úgy van. Akár
egy szónak vegyük, akár kettőnek, a szabály az, 1) hogy ha mind
a kétszó : melléknév, az első fokozódik mint jelző ; 2) ha pedig az
első: szám- vagy fjfnév, a végszó mint melléknév. Pl. 1) nagyszerü,
kisszerü; nagylelkü, kislelkü; nagykoru, kiskoru; barnaképü, fejérképü ; erőskezü, gyengekezü ; pirosszinü, sárgaszinü ; mind ezek fo- .
kozva : nagyoi6, Itgna,gyobb szerü ; kisebb, legkisebb szerü ; nagyóifc,
legnagyobb lelkü; kiseZ»6, legkisebb lelkü; nagyoii, legnagyobb ko
ru ; kisebb, legkisebb koru ; barnáii, %barná66 képü ; fejéreii, legfejéreiö képü ; erőseW, legerősebb kezü ; gyenge'ii, leggyengébb ke
zü ; pirosaii, %pirosaii szinü ; sárgáii, legsÁrgább szinü, (nem
pedig : nagyszerüii, legnagyszerüii ; kisszerüiö, legkisszerüii ; nagy
lelküii, legnagylelküii ; kislelküii, legkislelküii ; nagykoruié, legnagykoruiö ; kiskoruíí, legkiskoruM ; barnaképüíí, legbarnaképüSS ;
fejérképüíiB, Iegfejérképöíí ; erőskezüíí, legerőskezüií ; gyengekezüíí, leggyengekezüSS ; pirosszinüíí, legpirosszinüíJ5 ; sárgaszinü££,
Iegsárgaszinü55). 2) törvényszerüd, czélszerüíí, egyszerüíí, jogszerüíí, korszerü/5í ; Ze^törvényszerübb, Zejrczélszerübb, Zegegyszerübb,
Zegkorszerübb.

Lásd. Magyarosan. 17. 1. 11.
105-ik l .
„Atik, etik=at-ik, szenvedő képző, p. o. nyom-atik,
ver-etik." Nem szenvedő képző, mert mivelíeíö. Eáfogás. Nincs meg.
Innen is kihagyandó. Lásd: Magyarosan. 64. 1. 65.
115-ik 1.
„Jegyzet. Ilyeneket (őrömatya, ajtósark) a sajátitó nek,
nak és személyrag által lehet taglalni, p. o. örömnek atyja, ajtónak sarka stb." — Sajátitó nak, nek rag nincs a magyarba. Lásd
a m. ny. saj. 73. 1. 31. Tehát igy igazitandó: A nak, nek tulajdoniírfval lehet taglalni: p. o. örömwefc az [atyja, ajtónafc a sarka.
Vagy: öröm atyja, ajtó sarka.
120-ik 1.
„közbe, közben, p o. közbevetni, közbenjárni.0
Marasztaló ban, ben nincs a magyar nyelvbe. Lásd. .Magya
rosan. 5. 1. 1. Tehát az n innen is kimarad, Igy igazitandó „köz
be, p. o. közbevetni, közbejárni."
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123-ikl.
„32. §. Legáltalanosb szabályok. III. A hosszú vég
hangzók rendszerint szinte változatlanúl maradnak."
Nem szinte, hanem szintén, (v. hasonlóan).
132-ikl.
„A zárt l hol használóik (használrfdik), lásd alább."
'A zárí-e innen is kimarad, mint a 6-ik lapon.
132-ikl.
„2) Ha ugyanazon mondatban vegyest több fel- és alhangu nevek jönnek elő egymás után: csak a végszó ragozíaíik
(ragozódik), s akkor e(/en) rag a végszó hangrendét követi, p. o.
szép völgy! te kinom- s örömimbe szövött."
Nem áll. Kimondjuk: kinomia s örömimie; mint a 25-ik
lapon láttuk. Ez okból innen is kihagyandó.
133-ikl.
„példáúl nők mint sajátitó, vagy tulajdonitó rag soha
se(m) változik nofc-ká." Nak sajátitó nem lóvén, kimarad, és igy
igazitandó, „például: nak mint tulajdonitó rag".
135- ikl. . „40. §. Tudniillik némelyek nyilt e-vel, mások zárt evel, mások ismét ö-vel ragozíaínak (ragozrfcinak), mások végre hol
nyilt e-vel, hol zárt e-vel, hol ó'-vel."
A zárt-e innen is kimarad, mint a 6-ik lapon.
Igy marad ki a
137-ik 1.

....
, , .
l *aPon mmdenütt
a zárt-e.
„2. Sajátitó nak, nek
3. tulajdonitó nak, nek"
f
Két nak, nek nincs, csak egy, a tulajdonitó.
A sajátitó nak, nek kimarad, minta 25. és 115-ik lapon,
Igy marad ki a példákból is: „várnak, váramnak, képnek,
képemnek sat." Csak a tulajdonitó marad.
166-ikl.
„ l. marasztaló ban, ben.K Innen az n kihagyandó,
valamint a
157-ik l. is a példákból. Mert a magyarnál a marasztaló is, a be
ható is Ba, le. 1. Magyarosan 5. 1. 1.
159-ikl.
„példák: VáreX ruháení, képe'ní, cseree'ni" igy a
160-ikl.
„Váramení, ruhámeni, képeméni, cseréméi", lejebb:
„irgalmasságodeX beszédedéi, szivede'ní, igédéi" az ént nem ]ó,
nincs meg, nem élünk vele a ként helyett. Ennélfogva kihagyandó.
I61-ik l.
„Zárt e-vel, mint: vermet, üreget sat. kihagyandó innen is.
163-ik l.
„5) gajátió nak, nek kihagyaíhatik." Innen is kiha
gyódhatik.
166-ikl.
a névmutató példák utolján: „végett, munka végett"
nem jó, mert nem mondjuk : „alma végett, ember végett, munKa,
végett mentem a piaczra" hauem almáéVí, embererí, muüKaérc.

147 'k l
155-ikl.

\ ,

. ,

•
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A végett czélra vezető lévén, csak igéből alakult főnévhez járul,
igy : munkál-á», munkálííatás végett, de „munka végett" nem jár.
Lásd a m. ny. saj. 20. 1. 4. és Magyarosan. 12. l 3. az ért, miatt •
és végett közt a különbséget, a miket a német mind wegen-nel
fejez ki.
166-ik 1.
„Jegyzet. Mind e(zen) névutók a két idő jelentöt : óta
és mulva (ide teendő: úgy gyanánt és végett-et) kivevén (kivéve),
fölveszik az egy birtoku személyragokat (1. névmás)." •— Igy iga
zitandó; mert ezt: „gyanánt-am" és „végettero" nem mondjuk.
170-ikl.
B6) Hátárzottabb értelem végett ik szrftaggal is toídaínak (toldrfdnak), p. o. nagyobbik, kisebbik."
„Értelem végett" a fennebbi szerint nem jó, tehát igy iga
zitandó: határzottabb érteleme«& végett, vagy határzottabb értelem tekintetéből.
180-ik 1. ' Ide tartoznak : (utolján) végett, melyek szinte (szintén)
rendesen személy ragozííalak u (ragozrfdnak, helyesebben: személy
ragot vesznek felj. Innen a végett kihagyandó, minthogy a személy
ragot nem veszi fel. Tovább: „Bennünket, benneteket, a tárgy eset
ben is használíaíik e helyett: minket, titeket."
Ezt igy igazitnám ki: Bennünk-eí, bennetek-eí szabály elle
nesen használják iróink, a minket, titeket helyett; a közéletbe se
halljuk a bennünk-eí, bennetek-eí, hanem csak igy : minket, titeket.
Lásd a m. ny. saj. 71. 1. 28 ős Magyarosan. 13. 1. 5.
186-ik 1.
r6) szenvedö p. o. veretik, iratik, váratik, kéretik."
A szenvedőből mindenik „kizáraíik, kirekeszíeíik" evvel: ki
zártaik, kirekesztődik.
187-ikl.
2. A mivelíeíő kettőztetve is megvan nyelvünkben, de
csak akkor, mikor a cselekedet egy harmadik által megy végbe,
p. o. iratííat, veretni, váratiat stb; mire azonban csak igen ritkán
van sziikég, s kellemetlen hangzása miatt épen neto ajánlatos."
Megvan az iróknál, de nincs meg a köznyelvbe. Éppen nincs
is szükség reá. Ha megir-at-om a leveleí valakivel, nem kérdés :
egy harmadikkal, vagy negyedikkel iraiom-é meg? Akár hány atot irjak, még se fejez ki többet, mint űz iraiom ; irat,-í<3í-om v.
iraí-íaí-íttí-om se teszi azt, hogy harmadikkal vagy nog-yedikkel
iratom a levelet.
188-ik 1.
^A. szenvedő ige:
&) Kntszenvedö, melynél az alany kényszerülésének oka kivüle van, és ilyen mindenkor a mivelíeíőkből 'ik hozzá adásával szár
mazik; p. o. iratik, veretik, tanittatik, váratik, t'öretik stb.
Ügy hiszem, eléggé felfejtettem Magyarosan iratomba, hogy
e ráfogott külszeuvedő nincs meg a nyelvbe. A szerint e tétel igy
lenne kiigazitandó:
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Szenvedő alakul a mivelö és miveKeíö igéből .az ód, b'd szen
vedő képző hozzá járulásával ; például : észlel, észlelöcZik ; szaglál,
szagláWdik ; ver, verödik, vereí, vereí-ó'dik (nem : veret-ik, mert e
mivelíeíö); ért, ért&'rfik, éríeí, értetődik (nem: éríeíik).
192-ik 1.
rb) a szenvedőkből, p. o. iruthatik, épittethetik, tanittathatik, aggódhatik, törödhetik, bajlódhatik stb.u
A fennebbi szerint, a három első példa: „irathatik, épittet
hetik, tanittathatik" kihagyandó, mert nem szenvedő; marad pél
dáúl a három ntóbbi: aggrfdhatik, törödhetik, bajlctáhatik, mint
szenvedők ód, öddel.
195-ik l,
nC) az első jövőé a ma is élő fog igo a határtalan
módu tő-ige mellé adva ; a másodiké : and, end ; hangzó végü igető
után: vand, vend, mely hajdan szinie önálló ige volt, (jó, hogy
ott volt a sziníe) ? s ez már csak azért is hihető, mert a tehető
hat, het képzőt is, mint akármely tőige, felveszi, p. o. irandhat,
jövendhet; bár irhatand, jöhetend, jobbak. És mivel mind a két
jövőnek jegye önálló ige is magában, azért mind a kettő a többi
időnek és módnak viszonyképzőit és személyragait erőltetés nélkül
felveszi, minek nyomára azonban irodalmi nyelvünk régibb törté
netében gyéren találhatni."
Mint a 68-ik lapon, erre is azt jegyzem: „and, end, vand,
vend, adand, kérend, irhatand, jöhetend" nincs meg; nincs is szük
ség reá. Lásd a m. ny. saj. 78. 1. 32. Kihagyandó.
A jövő kifejezésire elég itt a ma is élő fog ige.
199-ikl.
B2. Tévednek, kik az ige ragozások összezavarásával
s, z, sz végzetü igéinknél az esz második személyragot az el sze
mélyraggal felcserélik, mert legjobb régi iróink is csak sz-szel él
nek; p. o. Telegdi: „Magadnak vermet ás-sz" ; Pázmán: Keres-sz
minket"; tehát keres-el, ás-ol, öntoz-öl szabálytalanok. Mire any
ujával kevesebbé van szükség, minthogy az egytagu keményebb
hangzásuakban az asz, esz is vissza állitható: hozasz, viszesz stb,
a z betü után a több taguakban is, p. o. kérdez, kérdezese ; határoz^
határozass ; igéz, igézesz ; halmoz, halmozasz; 'öntöz, ödtözesz stb.u
Nem tévednek, mert úgy irnak, .a mint a nép beszél könynyebb kiejtéssel, minthogy az s, z, sz végzetü igék második ^sze
mélyinél előforduló sz ragot igen bajos kiejteni: p. vermet ás-sz,
keres-sz minket, vagy ásasz, keresesz ; igy nem ejti a nép, hanem :
vermet ásol magadnak, minket keresel, pénzt hozol (nem: hozasz),
bort viszel (nem: viszesz) • igy: kérdez-el, halmozol, öntözöl (nem:
kérdezess, halmozasz, öntözesz). Higyjék el, hogy a nép nyelvinek
jobb izlése vau, mint az egy kaptára húzó nyelvcsinálónak !
Tehát az élőbeszéd alapján e 2-ik jegyzot igy lenne szerkezendő: „2. Az s, z, sz vegzetü igéinknél az sz második szemelyragot a nép el, ol, öl-lel ejti ki, nehéz levéli az *, sz után még
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egy «z-et ejteni. P. Ásol, kereseZ, halmozoZ, öntözőZ (nem:
keresesz, halmozasé, őntözesz).
Igy a 242 és 243-ik lapon is olvashatólag éppen mint a fél
multba is van: leve'Z, hivél, t&vél, vi\él, veve"Z. Ez is azt mutatja,
hogy nem éppen szabálytalan.
203-ik 1.
„egyszerü jövő: andok, endek, andalak, endelek sat."
Kihagyandó. Mint a 68-ik és 195-ik lapon fel volt világo
sitva. Lásd a m. ny. saj. 78. 1. 32. és 81. 1. 33. Igy hagyandó ki a
208-ik 1.
a példákból ez is „várandalak, szeretendelek, törendelek" és a jegyzet végiből: „tartandalak." Igy a
211. és
„andom, endem ; irandom, szelendem sat. így a
212-ik 1.
217-ik 1.

„mosdandom, esdendem sat."

218 és
wb) A külszenvedökre nézve: s-ssam, s-em, irassam, sze219-ikl.
lessem sat." Kihagyandó, minthogy egy a mivelíetövel,
tehát itt nem állhat.
221. 222.
223-ikl.
225-ikl.
226-ik 1.
237-ikl.
238-ik 1.
239-.k 1.
244-ik 1.
245-ik 1.

az egész „andasz, endesz, irandasz, szelendesz, sat"
ugy a
a példákból: „irandani, szelendeni sat"
a példákból: „irandanom; szelendenem sat"
„omlandom, vérzendem, fürdendem sat"
„omlandani, vérzendeni, fUrdendeni sat"
„habozandok, omolandok, sat"
„alvandom, fekvendem"
„dicsekvendem, dicsekedendem"

„alkvandom, alkitvandwn, alkudandom"
247-ikl.
„szábadandi fájand" mind • kihagyandók.
242-ik 1.
a „jelenidő második személyragjához leszesz, lész, hiszesz,
és 243-ik I. hiszsz, teszesz, tészsz, viszesz, viszsz, veszesz, vészsz" hoz
zátéendő a nép száján forgó harmadik is : leszeZ, hiszeZ, teszeZ, viszeZ,
veszeZ, éppen mint a félmultba is van : „levél, hiv$, tevél, viv$,
vev^Z." Ez is azt mutatja, hogy nem éppen szabálytalan, mint a
199-ik lapra megjegyeztem.
247-ik 1.
a jegyzet utolján : „Némely igékben a szik, dik, úl, Hl
képzővel felcserélhető, p. o. alapúi, betegül, csillapúl, gazdagúl, gyarapúl, hidegül, melegül, öregül, részegül, ülepül stb."
Nem cserélhető fel. Mi a különbség ? Eészegsaik v. részegedik (2 v. d) ismételt v. folytonos müködést jelent, részegá'Z (l) Zevést, válást jelent. Egyik a gyakori ivás alatt lassanként megré
szegedett, a másik pedig egyszerre megrésaegtíZí, (részeg lett), Igy :
gazdagszik ismételve, gazdagodik folytonosan, meggazdagwZ egyszer
re. Ez okból nem minden ige veszi fel mindeniket, például : sza
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porodik csak lassanként! folytonos müködéssel jár, de már szaporwZ
egyszerre nem jár. Az ember megöregszik, v. öregedik lassanként
idővel, de jöhet eset, a mikor valaki egyszerre is megöregtZZ.
Tehát e felcserélhető helyett nem cserélhető fel irandó.
252-ikl.
B1O) úl, ül hasonlitó értelemmel, az an, m raggal ro
kon értelmü, s vele jobbára felcserélhető, p. o. józant, elégedet
lent, lomhaiíZ, henyew'Z." — Nem cserélhető fel. Hiszen maga a
szerző megkülönbözteti, a mikor itt azt irja: „úl, ül hasonlító ér
telmü;" a 250-ik lapon pedig ezt irja: 2) an, en melléknevekhez
és részesülőkhöz járul, s megfelel e kérdésre : hogyan ? s mó&elentő határzókat alkot, p. o. okosan, bölcsen, fontosan, szelesen."
(tehát nem: okoswZ, bölcs#Z, fontoswZ, szelest).
252-ik l,
ni5) ian, len határvetőket alkot, összetévő az el és an
szócskákból, p. o. egész-len, pedig-len, addig-lan, eddig-len, holtaiglan." — Hát micsoda határt vetne a. Zen ebbe: „pedig-len? Nem
kell oda semmi len, elég magára mindenik: pedig, addig, eddig,
holtáig. EgészZen helyett pedig: egészen. Hát jó-é házig-lan, kertig-len, mindig-len, fáig-lan? Szóval: i nélkül, csak magára, Ian,
len nincs, nem helyes; mint a 88-ik lapon is fel van fejtve. Lásd
a m. ny. saj. 65. 1. 25.
260-ik 1. is: n1) a kapcsolók példáiból : pediglen, megintlenu kihagyandó.
261-k 1.
„3) az elválasztók példáiból b) tagadólag : sem-sem, sem
nem, — sem nem" kihagyandó, elég a se-se (se igy se ugy), se nem
— se nem (se nem eszik, se nem iszik), Lásd Magyarosan 10. 1. 2.
273-k 1.
w1) a mutató névmásokból: ezen, azon, ugyanezen ugyan
azon" hihagyanctók ; ez a példa is: „azon ifjak, kik iparkodnak"
igy igazitandó ki: azofc az ifjak, a kik iparkodnak: éppen mint a
2) példába áll : „azofc az emberek (nem : azon emberek) jöttek hoz
zánk: ugyan azoiaí az embereket (nem ugyan azon embereket)
várom. Lásd Magyarosan. 54. L 52.
Igy igazitandó ki a
274-k l.
„p. o. azon vendégek, kiket vársz, nem jőnek" : nem
jőnek (azofc) a vendégek, a kiket vársz.
>
282-k 1.
„Hasonló esetben a ragok is minden egyes név után
rendesen kitéíeínek (Tdtevo'dnek), p. o. az ökröt szarvána'Z, az em
bert szavánáZ fogják: az iró izlésétől függ azonban, ha a mondat
értelmének nem árt, csak az utolsó névnél tenni ki a ragot, p. o.
a kertek-, rétek- és erdők-röZ tanakodtak." — Nem az iró izlésitől
függ, hanem az értelem kivánja. Ez okból kihagyandó, mint a 25-ik
lapon is meg volt jegyezve. Lásd a m. ny. saj. 42. 1.
287. 288.
ín. §. Névelő. 1. kitétetik (kitévödik) a névelő: a) b)
289-k l.
c) d) 2. Elhagyaíik (elhagyocZik) a névelő : a) b) c) d)
e)." Erre nézve figyelembe ajánlanám a m. ny. saj. 4(5. 1. 12. alatt
irt észrevételemet: a (az) névelő sajátságáról.
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293-k 1.
B3. sajátitó nek, nak" rag nincs a magyar nyelvbe.
Lásd a m. ny. saj. 73. 1. 31. Ennél fogva kihagyandó.
297.298-ikl. „5) Használíaíik (használodik) még: (már a tulajdonitó:
nek, nak) a) úl helyett : b) gyanánt értelmében, c) felé helyett, <l)
hoz helyett, e) rá helyett, f) vd, vé helyett, g) ellen értelmében,
h) helyedben, helyében, helyetekben, helyükben helyett." — Már ezt
a nek, nak-ot nyolcz féle szó helyett is használni, csak annak jut
hat eszibe, a ki nem tudja megkülönböztetni. Én igyekeztem ki
mutatni a különbséget. Lásd a m. ny. saj. 23. 1. 6. Ennél fogva
éppen ellenkezőleg azt kellene oda irni, hogy a nek, nak-ot nem
hflyes, másféle ragok, névutók helyett használni ; minthogy minde
mk különböző árnyalatot fejez ki.
300-k 1.
B2) Használtaik (használrfdik) az ért rag: a) helyett
gyanánt, b) miatt gyanánt.- Nem helyes. Mindenik különböző. Lásd
a m. ny. saj. 20. 1. 4.
305-k 1.
92) Felcserélhető néha a vá vé rag a nek, nak raggal"
Nem cserélhető fel. Lásd a m. ny. saj. 23. 1. 6.
306-k 1.
„Ezen esetben az úl, ül rag, nek nak, vagy vá, vé ra
gokkal is felcserélhető. " Nem cserélhető fel. Lásd a m. ny. saj. 38. 1. 1 1.
307-k 1.
,2) mint képző ragaszíetíik (ragasztrfdik) az úl, ül több
nyire minden melléknévhez, mely esetben néha an, en raggal is
fel lehet váltani, p. o. józant, gonoszúl, ravaszt, vagy józanon,
gonoszan, ravasza/*. " — De nem helyes felváltani, mint a 252-ik
lapon megjegyeztük, mert maga a szerző megkülönbözteti, hogy az
úl, ül hasonlitó értelmü, az an, en, pedig módjelentö.
309-k 1.
„marasztaló: ban, ben" nincs a magyar nyelvbe. Lásd
Magyarosan. 5. 1. 1. Ez okból kihagyandó.
310-k l.
B2) p. o. egyik ember észben fölülmulja a másikat,
mely esetben a ban, ben rag vei és ra raggal is felváltható, p. o.
észszeZ vagy észre." — Hogy nem váltható fel, és mibe különböznek:
meglátható a m. ny. saj. 3. 1. 1.
311. 312-kl. ,6) használíaíik (használódik) e rag (ban, ben) sokszor
a) között és közől névutó, úgy Ml, íb'l rag helyett,
b) miatt és ért helyett." — Hogy nem helyes, és mibe külön
böznek, ez is meglátható ugyan ott a m. ny. saj. 3. 1. 1.
3l3.3l4-kl. „bóli Ül ragot vesznek fel.
d) az okot adó nevek, p. o. fösvénységíöZ bőjtöl; tisztelet567
hallgatja el nehezteléseit. Ilyenkor e rag többnyire mútíí-al is
felváltható, p. tisztelet miatt."
e) parancsot, rendelést, meghagyást jelentő nevek, p. o. Isten
parancsáirfí tartozunk szeretni felebarátunkat. Ilyenkor a szerint,
is állhat helyette, vagy-náí fogva, p. o. Isten parancsa szerint, Isten
parancsánál fogva."
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3) Fel lehet cserélni e ragot a közől névhatározóval követke7.6 mondatokban: sok/örfZ választott; a ménesí67 kifogott négy lo
vat." — Hogy mind ezeket nem lehet felcserélni, egymás helyett
tenni, felváltani, meglátható a m. ny. baj 10. 11. 1. 2.
315-k 1.
„2) p. o. a jókhoz kegyes, a gonoszokhoz szigoru. Ilyen
kor e hoz ragot az iránt névutóval is fel lehet váltani, p. o. a jók
iránt kegyes, a roszak iránt szigoru." — Hogy nem lehet felválta
ni, meglátható a m, ny. saj. 22. 1. 5.
315. 316-k 1. H3. nyomositás végett Ian, len képzővel is megtoldaíik
(megt oldrfdik) az ig rag, p. o. holtomí</-Zan hived maradok." —
Lan, len magára nem helyes, a mint már láttuk a 88. és 252-ik
lapon. Lásd a m. ny. saj. 65. 1. 25.
316. 317.
nen, on. on ragot vonzanak maguk mellé
318-k 1.
c) ezek : gondolkodik, tanácskozik, okoskodik, p. o. az
ország dolgain tanácskoznak sat. Ezekben az on ragot ról-lal is
fel lehet váltani."
a) az okot jelentő nevek, p. o. apja halálán kesereg: össze
vesztek a koczon. Itt az on ragott felett névutóval is többbnyire
fel lehet cserélni."
4) Használtaíik (használóik) e rag néha
a) nál, nél értelemben, e kifejezésekben : nyakon kapta : üs
tökön ragadta sat. b) ül módmutató helyett, pl o. rosz néve?i
vette, az az: rosz név#Z."
Mind ezeket nem lehet égymás helyett használni, felcserélni,
felváltani. Lásd a m. ny. saj. 14 1. 3.
320-k 1.
„Használíaíik (használrfdik) ra, re:
b) hoz és te értelemben : c) felé helyett, d) ellen értelemben,
e) szerint értelemben." — Egyik értelembe se helyes használni. Lásd
a m. ny. saj. 30 1. 8.
322-k 1.
„3. Használíaíik (használrfdik) ról, ről
a) felől helyett is. b) Vól értelmében," Helytelenül. Lásd a
m. ny. saj 34. 1. 9.
325-k 1.
n5 Használtatik (használrfdik) a tói, től
a) miatt helyett, b) által helyett." Helytelenül. Lásd a m. ny,
saj'. 36. 1. 10.
326-k l.
„Felcserélíeíik (felcserélődik) nál, nél
a) a mellett, között és közben névntókkal is." Nem helyes a
felcserélés. Lásd a m. ny. sal. 28. 1. 7.
340-k 1.
Határozott és határozatlan igék vonzata.
Igy a személyragos nevek tárgyesete is, midőn határozottsá
gát elveszti, határozatlan alaku igét vonz maga mellé, p. o.
be két lovodaí; szép tulajdonaidaí fedeztiínfc fel," Igy a
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34l-k l. vé- „de az első és második személyben határozatlan alaku
ge felé.
igével is állhat, p. o. melyikönfceí szeret-«z inkább." —
Az efféléket csak az irhatja, mondhatja, a ki a nyelv sajátságát
nem észlelte. Lásd a m. ny. saj. 52. l. 16.
350-k 1.
n A szórend általános szabályai "ra nézve figyelembe
ajánlom a m. ny. sajáts. 95 lapjától a 1 1 I-k lapig terjedő észre
vételt; valamint a Mondat rendjét a 112-& laptól kezdve végig, a
miről a M. ny. Rendszerébe nincs irányadó szabály.
35l-k l.
„3) minden egyéb szó szabadon soroztathatik," Nem áll.
Lásd a m. ny. saj. 108. 1. 1. innen kezdve: Nem áll tehát nyelvé
szeink ebbeli állitása, hogy sat.
353-kl.
„A gróf, báró, herczeg, doctor, idegen természeteknél
fogva a sorozatba is idegen szabály után rakaínak el többnyire, s
igy mondoíik: gróf Nádasdy, báró Perényi, herczeg Eszterházy,
doctor Szombathy, a magyarabb (?): Nádasdy gróf, Perényi báró,
Eszterházy herczeg, Szombathy doctor, helyett."
Nem áll. Lásd a m. ny. saj. 99 és 100 lapjain innen kezd
ve: Igy van ez a vezeték- és tulajdonságot, tisztséget vagy mél
tóságot jelentő neveknél is, a melyek a név előtt jelzők, a név
után állitmányok. Pl. sat.
355. 356.
„2) sem, se." sem kihagyandó.
387-k 1.
Bp. o. sem lát, sem hall" igy igazitandó: se nem lát,
se nem hall.
„<-,) közép igék előtt a nem és ne ki is hagyaíhatik (liagyrfdhatik) :
p. o. sem siet, sem késik haragja Istennek." A nem és ne
nem hagyódhatik ki. Tehát igy igazitandó: se nem siet, se nem
késik az Isten haragja. Lásd a m. ny. saj. 50 1. 14.
359-kl. is ,,p. o. nem is látok, nem is hallok, vagy sem látok,
sem hallok." igy igazitandó : se nem látok, se nem hallok. L. 50 1. 14.
A magyar nyelv rendszerét azért szükséges kiigazitani, mert
a tankönyveket ez után alkalmazzák; és ha téves állitás, mondat,
vagy fordulat van benne, azt is utánozzák, tanitják ; aztán igy ve
zetik félre a. tanulókat, rontják meg a nyelvet, a nyelvérzéket, úgy,
hogy végre javitni se lehet többé. Ha pedig a magyar nyelv saját
sága szerint helyes kifejezéseket, magyaros mondatokat, fordulatokat
tanitnak a fiataloknak, igy megőrizhetik a nyelvet az elkorcsulástól.
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A ki magyarosan kiván irni, kerülje az itt felhozott és a M.
ny. sajátságairól irt jegyzetbe látható magyartalan és idegeuszerü ki
fejezéseket, e mellett tartsa meg az emlitett jegyzet szerint a ma
gyaros szórendet és mondat rendet, ezenkivül még folytonosan fi
gyeljen a közbeszédre, jegyezze meg a magyaros kifejezéseket, szó
járásokat, idiotismusokat, a szó összetétel és mondat rendjét, igy
észre fogja venni : mennyire magyarosodik irása, izlése, és milyen
kapós lesz irata az olvasó közönségnél, a mely oly alakba látja
előadva az eszmét, a milyenbe maga is gondolja, magyarosan, ma
gyar sajátsággal, és igy természetesen.

TAJRTALOM: s
lap.

Bévezetés. Magyarosan irni.
1. Ügy nevezett marasztaló „ban, ben" "nincs a magyar nyelvbe, csak
ba, be van
'.
2. BSem"-mel nem él a magyar, csak «e-vel. 10. 1. Valamint az „t* nem,"
úgy nem jó a „nem-sem" a nem-is helyett
3. M, miatt, végett (német wegen) mibe különböznek
4. „vá, ve" nem jó nak nek helyett
5. „bennünk-eí és bennetek-ei" nem jó minket és titeket helyett. . . .
6. „elibém, elibénk" nem jó «lőmbe, előnkbe helyett
7. „elé, köré" nem jó eleije, köriie helyett
8. „idáig, odáig" nem jó eddig, addig helyett
9. „úl, til" se jó nak nek satb. helyett
10. „bani, beni" se jó beli helyett
róli, bóli, veli sat. kikerülése
11. „nagyszerűbb, nagylelkübb" nem jó nagyoii szerü, nagyoJi lelkü helyett
12. által (német.: durch, latin per) és keresztül
13. felett (német: über)
14. bir (német: besitzen)
15. gyakorol (német: üben)
16. viseltetik (német : sich beweisen, bezeigen)
De mi is az az előszeretet?
17. képvitel (német: vertreten)
18. beismer, elismer, felismer (német : eingestehen, anerkennen, erkennen sat.)

5.
11.
12.
13.
13.
15.
15.
15.
16.
16.
16.
17.
1720.
23.
26.
27.
28.
29.
32.

19. beállit, beszüntet, beigazol, belerjeszt (német: einstellen, beweisen,
einreichen)
20. betekint, belát, befeleltet, átszármoztat, kiérdemel
(német: einansworten, hinüberleiten. verdienen)
21. felemlít, (német: anführen)
22. visszaemlékezik (német: zurückerinnern)
23. elnézve, eltekintve attól (német : abgesehen davon)
24. ellátni (német: versehen)
•
25. felszáll (német.- aufsteigen). kitár, felzár (német: aufschlieszen)
26. felmerül (német: aurtauchenj
27. osztja véleményét (német : theilt die Meinung)
28. féli öt (német: fürchtet ihn)
29. árul el (német: verrathen)
30. meneszt (német: schicken,)
31. daczára (német: trotz dem)

33.
34. 35.
35.
36.
36.
37
38. 39.
39.
41.
42.
42.
43.
43.
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lap.

32. feUll vizsgálat ('német: iiber, ober Revision)
33. növi ki magát (német: sich erwachsen)
34. körül nézi magát (német: sich umschauen)
35. előadja magát (német: sich vorstellen)
36. érdekli magát (német: sich interessiren)
37. jólveszi ki magát (német: uimmt sich gut aus) ....:...
38. jól néz ki (német: er sieht gut aus)
39. megboszulja magát (német: sich rSchen)
40. folytán (német: im Folge, zu Polge)
41. miután (német: nachdem)
42. inkább (német: lieber, vielmehr, eher)
43. semmint, semhogy nem jó mintie, hogyse helyett
44. úgy-mint (német: so-wie)
45. mind-mind (német: sowohl-als auch)
46. minden (német: aller, e, s. jeder, e, s.; . . . . ,
47. mindig (német: immer, stets, allezeit)
48 b'rSkre, soha, sokáig, későre közt a különbség
49. mini (német: als)
50. utolsó (német: letzter, e, s). .
.
51. -él
'
52. azon, ezen
53. mely (német: wekher, e, s)
54. óta vagy tol, tül fogva
55. en, ön, b'n (német: auí)

44.
44.
44.
45.
45.
45.
45.
45.
46.
47.
48.
4950.
51.
5252.
5253.
53.
54.
54.
56.
55.
57.

56. okmány nem jó szó az oklevél, okirat, irat, iromány, bizonyitvány helyett.

58.

57. a nélkül szűkölködik nem jó e helyett : abba szűkölködik
59.
58 rég láttam, rég nem láttam közt a különbség
5959. alig (német: kaum), aligha (nemei: schwerlich)
.
60'
60. dm nem jó de helyett
6061. Angolfton, Franczfton, Törökfton nem jó Ángol<wí«í0, Francziaonredj,
Törokország helyett
..'..'
602.6 vala aligmult nem jó a történeti múlt helyett
61.
63. Az öszszetett szók németes forditása.
64. A szócsintani kiakobulitani-hoz
6365. tátik, tetik úgynevezett külszenvedS nincs a magyarba (lásd a magy
nyely sajáts. ................ 82. 34) 64.
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Brassai Sámuel ik-ju.
„Az ik-es kiilszenvedn meg van biz a. p. „készitíííifc
„Ái ik-es kitlnenveilönek az élőnyelvbe uincs nyoma
p. pusztitíaft'i: nincs meg, e kocsintág ; pusztiío'iiifc meg van. .
Az ifc-es külizenvedS meg van-é vagy nincs meg? •
Lássuk az ige idomot, mit tanulhatunk belőle?
Az ifc-es kühzenmdb' öszeüt a mivelteiővel
Használja-e maga az iró az ifc-es külszenvedőt? s ha nem, hogyan
kerüli és miket használ helyette?
Mit látunk mind ezekből?
Lássuk az egyes példákat is. 1) „készittetófc"
2. „felállittoíott, nyitioiifc, kezdtó, végeztetik, bézáratott." . .
3) „küldeí.*" 117. 4) „arattak"
5) „süitetik, íőzetik" 118. 6) „dicsérifíii" mind elesik . . .
Miként fér öszsze az ik-es killszenvedö az értekező elveivel, axio
máival?
,
Viszszapillantás. Mit láttunk eddig elé?
Kétségtelen alap: az élő beszéd
Mit mond az irodalomról?
,
Az irodalom nem kútfő, csak adat, mutatvány
Lássuk az élő beszédből, mint kétségtelen alapból : meg van-é vagy
nincs meg az a ráfogott külazenvedö ik"i
(
Szenvedő képző csak egy van-é? s e csak az ikí
Mi az az ikf a melyet az iró a roiveltetö' at et tat lei-hez ragaszt
és külszenvedönok nevez?
KA féle ik van. Lássuk tehát a kétféle ifc-et.
1) szenvedő ik. 2) mivelő és mivelietó' ik
Lássuk az elemzés útján
Hű kúpe-e az élőbeszédnek az ik-os külaxenvedo?
Lássuk már az értekező, „nincs meg-"es szabályát, miként állitja fel
Az ige kepzb'k természete
Mi hát az fi?
Visszapillantás
, . . . .
A ktilKenvedö azért se jó, mert nem alkothat magára értelmes
mondatot
Eloezlatta-é a homályt az értekező, és engedménye kibékítette-é
az irókat?
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