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B e v e z e t é s .

Micsoda fzületesű vagy?
Magyar.

Mi a Magyarnak legfőbb kotelejjege?
A' Magyarnak legfőbb kötelesTége,

hogy nyelvét értse, azon jól ,s tisztán 
beízéllyen.

Mikor érti nyelvét a M agyar?
Midön abban az ejtett hibákat ki 

tudgya jelelni.
Fs mikor íe fzé l nyelvén a Magyar 

jó l  és űfztán?
Akkor beszél a’ Magyar nyelvén jól 

és tisztán , midön beszédgye nyelve5 tör- 
vénnyeivel megeggyez.

M it ériefz a Nyelv törvénnyel a la tt?
A’ Nyelv5 törvénnyel alatt értem azon 

regulákat, mellyek aJ Nyelvet iénntar- 
tyak, hibáktól védik, ,s tisztaságát esz- 
közük.
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H ol lalaltatnak eggy sommában azon 
törvények , m ellyel a magyar Nyelvet 
fen n tartják , hibáktúl védik , és tifétascí- 
gá t eszközük ?

Egy sommában feltaláltatnab a’ Nyelv.
tudomány' könyvében, menyet másbép 
Grammatibánab nevezünb.

M it kell tehát annak cselekedni, a' ki 
m agyaréi tifztanakar befzélni?

A' ki magyardl tisztán akar beszél, 
n i , a' Nyelvtudományt vagy is Gramma
tikát kell siikeresen megtanulnia.

Mikepen lehet a Nyelvtudományt 
keresen megtanulni ?

A ’ Nyelvtudományt sükeresen tandl-
lya az ember, há előbb megtanulta a’
Bötíí , Silabizálas', es Olvasás' tudomán
nyá it , mellyekkel az lrástndomány is szo- 
roíszn ölsze van kapcsolva.

ELSŐ SZAKASZ.

A’ Bötiitiidományrúl közönségesen.
M i a Tlotiítudomány ?

A' Bötütudomány az, melly a’ bö- 
tubet megösmerni tanítya.

M i a bötá ?
^ölÜ nem más, mint a' nyelvben 

található eggyes hangnak ösinertető jele.



H ány botiije van a Magyarnak?
A’ Magyarnak harmíncznégy botűje 

van , mivel nyelvében ugyan annyi kíi- 
lörnbözö hang találtatik.

Mellyek azok a bő tűk?
A 9 nagyok ezek:

A. Á. B. CZ. GS. D. E. É. É. F. G. 
GY. H. I. J. K. L. LY. M. N. NY. O, 
Ö. P. R. S. SZ. T. TY. V. Ü. Y, Z. ZS .

A’ kicsinyek pedig ezek:
a. a. b. ez. cs. cl. e. e. é. f. g. gy. h .
i. j. k. L ly. in. n . ny- o. o. p. r. s. sz. 
t . ty . u. ü. v. z. zs.

Hogyan mondatnak ki fzó v a l ezek a 
botük ?

Szóval e,képpen mondatnak k i : 
a. a. bé. ezé. qsé« dé. e. ö. é. ef*. ge. 
gye. há. i. jé. ka. el. oly. em. en. eny. 
o. o. pé. er. es. esz. té. tye. u. ü. vé. 
zé. zsé.

Honnan vette a M agyar ezen hang* 
jeleit vagy bÖtüit ?

Mind a> Deáktól költsönözte olly 
módon, hogy némellyeket azok közül ép
pen ügy hafznállya, mint maga a Deák, 
némellyeket pedig olly különös hangok 
kijelentésére fordítya, mellyek a’ Dea* 
koknál nem találhatók.
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A' Deáknak ' q. és x. bótiii is vannak > 
mért nem vette át ezeket is?

Mert a’ Magyarnak nincsen ollyan 
hangja, mellyet a" q. és x. böliikkel je
lenthetne ki.

H át az y  mért nem áll a  m agyar 
bőt ük kozott ?

Azért, mivel az y magányosan sem
mi eggyes hang kijelentésére nem alkal
matos, hanem a5 Magyar azt csak némelly 
bölük* lágyítására, mint g. 1. n. t. hafz- 
nállya, ’s ezeket így lágyítya meg: gyé. 
ely. eny. tyé. Megesik ugyan, hogy az 
y több fzavakban , nevezetesen a* nemes 
nevek* végén magányosan á l l , de illyen- 
kor i hangot a d ; p. o. Kisfaludy  , K a- 
zinczy y Körösmarty , ’s a  t.

H ány réfzre ofztatnak fe l  a bötiik?
A’ bötiik két réfzre ofztatnak fel : 

magánhangzókra, és máífalhangzókra.

A’ Magánhangzó bötükrűl különö
sen.

Mi a magánhangzó bótű?
A’ magánhangzó bötü az, mellyet 

más botű segítsége nélkül ki lehet ejte
ni. Vagy másképpen : a* magánhangzó bö
tü az , mellyet nem lehet kisilabizálni.



Mellyek a magánhangzók
E' következő t íz : a. á. e. e. é, i» o.

ö, n. n.
Leheti a magánhangzókat is 

íani ?
Igen is, és pedig öt részre lehet osz

ta n i , mert vagyon hoíTzly, rövid, mély, 
magos és éles hangd magánhangzó.

Mikor hojfzú a magánhangzó?
Hoíszd a' magánhangzó 1. Valahány

szor vonás vagy aöcentns vau felette , 
mint: a. é. í. ó. Ő. d. íí. ezek mind kosz- 
szd magánhangzók ymert mindeoik felett 
vonás van. 2 . Hoíszd a! magánkans20 > 
ba utánna bét vagy több manblhangzo 
követbezik, p. o. a ezen szóban 
az a hangzó, noha nincs felette vonás, 
még is boíszd, mert utánna két maífaU 
hanczó d és t következik.'O

Mikor rövid a magánhangzó?
Valahányszor a’ magánhangzó felett 

vonás nincsen, sein ntánna két vagy td 
maíTalkangzó nem következik , mindenkor 
rövid, p. o. ezen szóban: az « hang
zó rövid, mert nincs vonás felette, sem 
két vagy több máílalkangzó ntánna nem 
következik. Rövid hangzók ezek: a. *•
o. ö. n. ü.



Mellyek a mély hangú magánhangzók?
A' mély liangd magánhangzók azob, 

mellyeb mély bangót adnab, illyen mély 
bangnab ezeb: a. á. o. ó. u. ú.

Mellyek a magas hangú magánhangzók?
A magas liangd magánhangzók azok, 

mellyek magas hangot adnak, illyen ma
gas bangnab ezeb: e. g.

Mellyek az éles hangú magánhangzók?
Az éles hangd magánhangzók , mel- 

lyeb eles hangot adnab, mint ezeb ; é, í. í.
M it kell az öés ú magánhangzóknál 

m egj egyeznünk?
Az ö és ü magánbangzóbrdl meg beli

jegyeznünk., hogy aZok háromféleképpen 
szoktak meghoITzabbítatni, t. i. vagv a’ 
két pont közé esik egy vonás, m in t ' i t t :  
o ű; vagy a két pont ket vonásra vál- 
toztatik, mint i t t : Ö íí, ’s ezek helyeseb
bek amazoknál J — vagy titánnak két vagy
több máíszlhangzó következik, a’ mint már 
xellyebb valamennyi hangzóknál említve 
volt. Es ezek eggyütt véve ö. n. kö- 
zephangn magánhangzóknak neveztetnek.

Mit kell a' magas hangú hangzóknál
megjegyeznünk ?

A magas hangú e és ié magánhang- 
zokriit megjegyzésre méltó, hogy ezek 
tulajdon hangjokon kívül még kétfélekép.

—  8 —
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peri fordulnak elö t. i. vagy kérdésben, 
vagy mint mutató 'névpótoló. Ha kérdés
kén fordul elö, akkor két pontal jegyez
tetik meg, így p. o. lá ttádé, f á j t é , és 
illyenkor mindég rövid. Ha pedig úgy 
vétetik fel , mint mutató névpótqló , ak
kor mindég hosszú, és így szokott aílni • 
é  tollat én csináltam .

M it kell áitallyáiban a magánhangzók- 
rú l m egjegyeznünk ?

A’ magánhangzókról meg kell jegyez
nünk azt, hogy a" magyar nyelvben nin
csenek olly összetett magánhangzók, mel- 
lyek más nyelvben diftongusoknak nevez
tetnek. ^ ----

Miképen kell a magánhangzó bötüket 
j ó l , és helyesen kimondani?

A’ magánhangzókat jól ,s helyesen
ejti, a’ ki azokat tulajdon hangjai szerint, 
nem pedig cserélve mondgya ki. Ezen ok
ból rosszéi ejti az ember a" szavakat:

1) Ha az a bötüt o-val , vagy aZ ° 
bötíit a-val cseréli fe l; rosszul vannak 
p. o. e’ szavak mondva: tábarak, deákoké 
nagyok , ezek helyetti táborok , deákoké 
nagyok.

2) Hibásan szólunk, ha az e helyett 
i b ö tü t , vagy az i helyett e bötüt mon- 
dunk , — hibásak p. Q. fzelécsz k ífz , se- 
g é t , tanét, ezek helyett: sze líd , kéfz , 
seg ít, tanít*
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5) Hibázik, a’ ki az ö ü helyett e i
bőtöket mond, vagy megfordítva az e és 
i helyett ö és ü bötiiket, — rosszak ezek 
p. o. irneg, írem , ig y , szörencse ezek 
helyett: iimÖg, ü r ö m ,  ügy > szerencse.

Ló) Hibázik, a’ ki az o hangzót a-val 
cseréli fel, p. o. csoday hoga rosszul van 
ezek helyett : csuda , húga.

A’ Mássalhangzokrul különösen.
Mi a m ájfal ha ng z a bötű ?

A’ mássalhangzó bötíi az, mellyet 
eggy magánhangzó’ segedelme nélkül ki 
nem leket ejteni. Vagy másképpen: A’ 
másTalhangzó bötíi a z , mellyet ki lehet 
silabizálni. A’ rnásTalhangzók ezek: b. ez. 
cs. d. f, g. gy. h. j. k. l . ly. ni. n. ny. 
p. i\ s. íz. t. ty. v. z. zf.

TI dny feléh a' májfalhangzók?
A’ másTalkangzók kétfélék: eggyesek 

és öszelett rnáíTalhangzók. Az öjfzetett
mássalhangzók ezek : ez. cs. gy. ly. ny. 
sz. ty. zf. — a’ többiek eggyesek.

Ezen felosztáson kívül a’ mássalhang
zók még öt felekezetre osztatnak; ű. m* 
nyelvbötükre, inybötiikre, fogbötiikre, 
ajakbötükre, és torokbötükre. A' nyelve 
böliik ezek: d. l . n. t. — Az inyböttik 
ezek: j. gy. ly. ny. ty. — A' fogbötük: 
ez* cs. s. fz. z, zű — Az ajukbötük • b.
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f. m. n. p. v. — A' torobbötüb pedig :
g. h. b. r.

M it kell a nyolc zmájfalhang-
zókrúl tudnunk ?

A’ nyolcz összetett mássalhangzóknál 
tudnunk kell, 1, Hogy úgy öíszevalók, 
hogy azokat sem &' silabizálásban, sem 
a’ szavak’ elválasztásában egymástól cl- 
fzakarztani nem fzabad. Ugyan azért 2. 
mivel minden összetett mássalhangzó csu
pán eggyes hangot jelent, eggyíh sem 
bír azon erövel, hogy az elötte álló rö 
vid hangzót meghosszabbítaná, ha °sak 
azok egymás mellett duplázva nem álla
nak. Ezen szóban-p. o . anya, az eny e- 
lőtt lévö a szintén olly rövid , mintha 
elötte 1. m. k. vagy más eggyes mással
hangzó állana ; már i t t : annya az a hosz- 
fzii, mert az összetett eny duplázva all.

Mit kell a Ti botürűl tudnunk ?
Tudnunk kell, hogy a’ h nem lehel

le t ,  mint nérnellyek tabtyák, hanem va
lóságos mássalhangzó bötíi, mert a’ 
bötünek is olly hangja van, mellyet sem
mi más bötiivel ki nem lehet pótolni. 
Más p. o. halok , más ismét alak.

Miképpen kell a mcíjjalhangzó Fótit- 
két jó l és helyesen kimondani ?

A' mássalhangzó bötük jól és helye
sen ejtetnek, ha egymástól jól megköt
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lömböztetneb, és eggyib a’ másibbal ősz- 
Ize nem zavartatib. A' megbülömböztetés 
végett tudni bell:

1. ) Hogy a’ b gyöngébben liangzib ,
mint a’ p . és beménycbben mint a’ v. 
p. O. bor , p o r , b ér , vér.

2. ) A' ezé keményebben hangzik, 
mint az e fz ,  p. o. c z é l ,f z é l .

3. )  A' d  gyöngébben hangzik, mint 
a t , p. o. dal, tag.

sz) A zf beményebben liangzib, mint 
a' v, p. o. f ő ,  vő.

5*) A' g  gyöngébben hangzik, mint 
a' k ,  p. o. g a t, keid, g ő z ,

6. ) Az efz gyöngébben hangzik, mint
a' z ,p. o. f z a r  , zár.

7. )  A’ zfé  gyöngébb hangd} mint
az 5, p. o. zfeb, seb, z f ir , f ír .

MÁSODIK SZAKASZ.
A' Silabizálás’ tudománnyárúL

M i a Silabizálás ?
A' Silabizálás tudomány, melly a’ 

bölüket olly rendesen öiTzefoglalni tani-
tya, hogy az öiszefoglalt bötükbűl szó-
tagok, és a’ szótagokbdl egész szavak 
legyenek.

Ilogy  neveztetnek (é rendesen ojfze- 
foglalt bötiik a’szavakban ?

— 12 —



A’ rendesen öíTzefoglalt bötűk a’ fza- 
vakban J  zó tagoknak, vagy szilabáknak 
neveztetnek, llíyen fzótagokbűl, vagy fzi- 
labákbúl állanak a’ szavak , p. o. tanú- 
lok, ez a’ fzó három tagból, vagy szila- 
Bábul á l l , mert á  bötük5 rendes össze
foglalása által így szedem össze a’ tago
k a t : ta-nu-lok. — Engedelmes, ez négy 
tagbiil all : en-ge-del-mes. Foglalatosság, 
ez öt tagból all : fog-la-la-tos-sáig.

Miképpen kell ci szavakban a' botit- 
ket úgy bjfzefoglalni,' hogy a szótagok  
hibásak ne legyenek ?

A’ bötük’ összefoglalásában ezek a’ 
fö regulák :

1 . )  Ha két magánhangzó van egy
más mellett, akkor az eggyik az e lsö , 
másik a’ másik taghoz esik; p. o. ti- 
ed , mi-enk, ma-i, hi-ú 's a' t.

2. ) Ha barom magánhangzó van egy
más mellett , akkor a? középső magányo
san m arad , ,s maga eggy egész szótag 
lesTz , p. o. mi-e-ink, ti-e-id.

3. ) Ha két magánhangzó között eggy 
mássalhangzó all, akkor a" mássalhangzó 
az utóbbik taghoz esik, p. o. a-ko 9 to
j á s ,  ö-ro-me-i ’s ci t . -— Tanultuk, hogy 
a’ nyolcz összetett mássalhangzók eggyes 
bötük, ,s egymástól elválasztani nem sza
b ad , ezek is kiallyak ezen regulat, p. ö. 
ma-gyar , a-sza lt, u-zfo-ra.
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U») Ha két mássalhangzó van egymás
mellett, akkor eggyik az elsöy másik só 
másik taghoz esik, p. o. tet-tem , aszlak, 
s z ik-r a , keb-lein.

5.) Ha karom mássalhangzó jön öfz- 
sze , azok közül csak az utolsó esik a’ 
másik taghoz, p. o. többségy dagcidtság .

M it kell az eggy tagú fzavakrúl meg- 
jegyeznünk ?

Az eggy tagú szavakról meg kell je
gyeznünk, hogy azokat seni a’ silabiza- 
lasban , sem az elválasztásban ketté sza- 
kasztani nem lehet, kűlömben elvész az 
értelmök. Egy tagii fzavak ezek : f a , 
csont,  f ű  y kép , kár ,  gomb , görcs 's a' t.

Mi liafzna van a' Silabizálásnak ?
A’ Silabizálás állal megtanul lyuk l .  

A' szavakat jól, helyesen, és hamar ol
vasni. 2. Megtanullyuk a’ szavakat tagok
ra elszaggatni, a' mi az írásban felette 
szükséges.

HARMADIK SZAKASZ.

A z O l v a s á s - t u d o m á n y r u l .
*

Mi az Olvasás ?
A z Olvasás tudomány, melly azt ta

ni íya , miképpen kellessék az irást, vagy 
a nyomtatást dgy olvasni, hogy mint
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maga az olvasó, mint a' magyar Halgató 
azt megértse.

Mikor értelmes és helyes az olvasás?
Helyes és értelmes az olvasás l .  Ha 

minden szóban tisztán bimondgya az em
ber azobat a' bötübet, mellyek benne 
hangzanak. 2. Ha figyelmez azon jelekre, 
mellyek az olvasás' értelmét eszközlik.

Hányfélék a je le k , mellyek az 
sás értelmét eszközük ?

A' jelek, mellyek az olvasás’ értel
mét eszközlik, kétfélék; vannak t. i. je
lek , mellyek a' magányos szavakat ille
tik , vannak ismét, mellyek az egész mon
dást illetik.

Mellyek azok a jelek, m ellyel a ma
gányos fzá ra k a t illetik?

A' jelek, mellyek a’ magányos fza- 
vakat illetik ezek : 1. A' hiányjel vagy is 
apostrofus ( ' ) ,  melly azt jelenti, bogy 
a' szó' végén, vagy elején valami b ö tű , 
vagy szotag kimaradt, p. o. 'e , ez és he
lyett van, itt az s előtt álló hiányjel azt 
je len ti ,  hogy az é bötű kimaradt. Pali' 
lapdáját elveszte , itt a? hiányjel ezen 
szóban Pali azt jelenti, hogy a’ nak szó
tag kimaradt, e? helyett: Palinak lapdá- 

j á t  elveszte. Hogy só hiányjel szükséges , 
kitetszik dó felhozott példából , mert F a 
li lapdáját elveszte , hiányjel nélkül úgy
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is lehetne érten i, hogy Pali maga vesz
tette el d9 maga lapdáját, pedig az jelen
tetik, hogy Palinak a? lajDdáját nem ma
ga , hanem mas valaki vesztette el.

2.) A' választójel ( - )  akkor fziik- 
séges, mikor a’ sor' végén a szót ketté 
kell fzakasztani, és eggyik réfzét a5 má
sik sorra átvinni. Az írásban választó 
jelül többnyire két fekvö huzaSt ( * )  
használunk.

Mellyek d  je lek , mellyek az egész 
mondást illetik?

A' jelek, mellyek az egész mondást 
illetik, e’ következők:

1. ) A’ Koma ( , )  melly eggyik mon
dást Si' másiktól elválafztya ; p. o. A tyá 
dat és anyádat tisztellyed , hogy hoffzú 
életű lehess a' fö ld ö n , mellyet a' te 
Urad Istened ád tenéked• — Mikor ol
vasunk , a’ kománál meg kell állapod
nunk, még kimondtuk: eggy.

2. ) Pontos koma ( ; ) melly az elöb- 
beni mondást bővebben megmagyarázza, 
p. o. A' gazdagság és fényes rang nagy 
tekintetet szereznek ugyan; de tehetik é

' az embert boldoggá? — Ezen jelnél az 
olvasásban meg kell állapodnunk, még 
kimondtuk : kettő#

5.) Kettős pont ( : ) ,  melly több
nyire akkor jön elö , mikor mas valaki
nek mondásat hozzuk elö ? p. o. Tana-
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lók, mert Tanítómtól ezt hallottam  : d  
ki ifjúságában nem tanúi, megsirattya 
vénségében• — A’ Kettős pontnál az ol
vasásban meg kell állapodnunk , még ki
mondtuk : eg g y , kettő .

4. ) Porit ( . ) ,  melly akkor jön elö, 
mikor a’ beszédnek vége vagyon, vagy 
a’ mi következik , az előbbihez nem tar
tozik , p. o. Munka után édes ci nyugo
dalom. A' ki másnak vermet á s , maga 
esik bele. — Pontal élünk akkor i s , mi
dön valameUy fzót egészen kiírni nem 
akarjuk, p. o . ú. m. úgym int helyett, —
p. o. példának okáért helyett; — t. i* 
tudni ülik he lyett; — ,s &' t . és a többi 
helyett. — A' Pontnál meg kell az ol
vasásban állapodnunk, még kimondtuk: 
eggy , kettő , három .

5. ) Kérdő je l  ( ? )  melly csupán csak 
a’ kérdés után tétetik, p. o. H ol voltál?  
hány óra? — tudódé ci leczkédet? ■—- 
A' Kérdö jelnél szavunkat eggy kevesé 
felemel lyükj

0.) Felkiáltó je l  ( ! )  akkor tétetik, 
mikor sóhajtva, vagy fohászkodva szo
lunk, p. o. Istenem! mit műveltem. — 
Oh csak még egyfzer láthatnám ötét!  —
A' Felkiáltó jelnél húzósán szólunk.

7 ) Rekeszek ( )  között levő szo , 
vagy mondás az elöbbí mondást szoktak 
megvilágositani, p. o- P ár iz Pápai szűr

2
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letett Décs’ városában ( Szolnok Várme
gyében )  Erdélyben l64Q-dik Efztendö- 
ben. — A' Rekeszeb bözött álló szavakat
alábfzálló szózattal; de frisebbenj. kell 
olvasni.

8.) Kettős Koma ( , , )  akkor téte
tik, mikor a' mások' mondását hozzuk 
elő, mellynek végével a' Kettős Koma 
felfordítatik, p. o. Szent P á l Apostol 
azt m ondgya: „ Hit nélkül lehetetlen ked
vesnek lenni az Istennél— A' Kettős 
Kománál felemelt hangon olvasunk.

Jegyző je l  (* )  vagy berekefztve (a ) ,  
melly azt jelenti, hogy ezen jel alatt 
alább különös jegyzés vagyon, melly a' 
mondottaknak bizonyos felvilágosítására 
szolgál. — A' Jegyzést halkal szoktuk 
olvasni.

10.) Nyilgvó je l  ( — ) ,  melly akkor 
tétetik, midőn a’ mondás félbe szakadt,
p. O. Elhiheted, hogy ő eggy igen —■
de haígatok, kitudgya Illírül
ez- --- Nyugvó jel tétetik akkor is, mi
dőn az olvasót valamelly váratlan gon
dolattal akarjuk meglepni j p. o. A z én 
barátomnak J'zája a, méz , 
S zive' ~  mirigy nyavalya. — Nyugvó
iéi tétetik azért is, hogy az olvasó job
ban megfontollya azt, a’ mi mondatott. •— 
Azért .  Nyugvó jelnél tovább megái-
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lapod link, hogy a’ megfontolásra elég 
űdönk legyen.

11.) Kezdő je l ( § )  arra szolgál, 
hogy az Egészet több részekre felossza.

Mire kell az olvasásnál főképpen vi
gyázn i?

Az olvasásnál ezen regulákra kell 
pontosan figyelmeim 1. A’ szavakban min
den bötüt értelmesen ki kell mondani; 
ahoz valamit ragasztani, vagy töle elven
ni nem szabad. 2. A5 hosszú magánhang
zókat hosszan, a’ rövideket pedig rövi
den keU ejteni. 5. Minden kiáltozás nél
kül középszerű hangon kell olvasni. 4. 
Minden jelnél ügy meg kell állapodni, 
só mint fellyebb elöadatott.

NEGYEDIK SZAKASZ.

Az IrástudományruL

Mi az Írás ?
Az írás tudomány, melly azt tani- 

lya, miképpen kellessék a’ szavakat kiír
ni , mellyek elö hangon kimondatnak.

Mellyek az Irástudomány' f ő  regulái ?
Az Irástudomány ezen eggy és. leg

főbb regulán épül : hogy égy írjunk, a’ 
mint tisztán beszélünk. — Ébbíil követ
kezik : 1. Tudni kell inincten szóban a’

2 *
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szükséges és szükségtelen bötükct. o. Tud- 
ni kell, mikor kell a' bötüket megdnp- 
lázni. 3. Tndnlykell a' szavakat a’ SOr' 
végén elválasztani, k. Tudni ke ll , mikor 
kell a’ szavakat nagy bötüvel kezdeni.

Mellyek minden J'zoban ' szükséges 
bótiik?

Szükséges bötnk minden szóban a’ 
gyökérbötük, mellyek ü ragasztékok ál
tal sem változnak, p. a. igaz, rend, ra
vasz, egéj'z, ha ezen szavakhoz valami 
ragaszta ti k , a’ gyöker bötük el nem vál
toznak, d. m. igazság, rendtartás, 
vn fzság , egéfzség, nem pedig: 
ren tartás, ravasság ,egésség. — Kivéte-
tődnek: h ó, só , f z ó  ,tó ezeknél a’ gyö-
kérbötŰ a' többes számban elváltozik így ; 
havak, savak, fz a v a k , tavak.
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Mikor kell d  bötiiket megduplázni?
Valahányszor dupla hangját ej tyűk 

a’ bötünek, mind annyiszor duplán kell 
írn i ,  p. o. á ll, m iattam y előttem , eggyy 
jo b b , fze b b , ,s a* t. rosTziil volnának ezek 
így írva: á l, m iatam , előtein, egy, job, 
szeb  ’s a" t.
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ződik, mindég t és s bötiiket írunk; p. 
O. mulatság , látom itt a5 harmadik íze. 
mélyt : en mulatok, te mulatsz , ő  777lh- 
lat ; ■— így költ-ség, lehet-ség, követség, 

szö ve tség  *s a? t. — 3. A’ szó’ elején 
mindég csét írunk, p. 0 . csak, csákó , 
csorda ’s. a. t.

Mit kell a* ezé öjfzetett 111 áJJalhangzó- 
rúl tudnunk?

Az olly gyökér szóban, melly t bö- 
tvivel végződik, és a’ t-vel a’ z összejön y 
akkor a3 tz hasznaltatik, mint ezen szó
ban: lítza vagy n ttza , mert utza  ezen 
gyökér szóbél származik: á t,  azért hibá
san iratnak így: úcza vagy uccza. Ezen 
eseten kívül mindég ez íratik ; p. o# ezé-» 
du la , czigány , cze'l, aczéd ,s a" t.

Mit kell mind a’ nyolez öjfzetett más- 
salhangzórál megjegyeznünk ?

A' nyolez összetett mással ka ngzókriil 
meg kell jegyeznünk 1 . Azt, hogy az 
esz és z fé , mikor a’ szóban ügy álla-. 
nak, mint eggyesek, mindég hosszú s z el 
íratnak a5 rnegkülörnböztetés végett, p, o. 

s z á r a z , zfidóy nem pedig: s zá r a z , zsi- 
dó. 2. Mind a’ nyolez összetett mással
hangzó a5 megduplázáskor rövidítés alá 
van vetve.

Miképpen rövidítetnek meg az öjfzetett 
tnájfalhatigzok , mikor duplázva vannak?
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Mindenbor a’ c. g. l. n. t. f. irat-
nab kétszer, a' mellettöb lévob pedig csak 
egyszer; p. o. annya, nem aayaya; -
t y a , nem a fy tya , taa, nem taauly- 
lya , v ij/za , nem vifzfznaggyal nem 

nagygya.
Miképpen kell a’ fzavakat a sor vé

gén elválafztani ?
A' szavakat a’ sor' végén dgy kell 

elválasztani, a' mint azok a' silabizálás 
által öíszetétetnek. így silabizalom p. o. 
ezen szó t, pa-ran-cso-la-to-ka, tehát a'
sor' végén is szintén így szakafztanám el 
a’ tagokat egymástdl.

Miképpen kell a megduplázott öjrze- 
tett májfalhangzókata sor végén elvá
lasztani?

A' megduplázott öíszetett maíszlhang- 
zokat rövidítve írjuk ugyan így: 
a tty a ’, de mikor azokat a' sor' végén el 

kell egymástdl fzakasztannnk, tanácsos a 
megduplázott öíszetett máílalkangzókat rö
vidítés nélkül egészen k iírn i, így p. o. 
any-nya, aty-tya, af's a' t.

Miképpen választatnak el -  öjfzetett 
Szavak ?

Az öíszetett szavak éppen dgy vá
lasztatnák el a' sor’ végén , a’ inint aZOk 
öflzetétettek, p. o. pápa-fzem , név-nap,
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e l - v é f z , meg-rúg, vijfza-niegy, öjfze-csap, 
dt-ugrik, fel-sóhajt , 's a' t.

Mikor kell a fzavaka t ban b e n , éS 
mikor ba be ragasztásokkal végezni?

Ha a' beszédben ez a’ kérdés : hol?  
akkor mindég ban ben ragasztásokat írnnb ; 
p. o. oskolában voltam , hol voltain ? os
kolában, mivel tehát itt ez a’ kérdés: 
h ol?  roíszdl volna írva így; oskolába 
voltam. — Ha pedig ez a' kérdés : hová ? 
akkor a szavakat minded ba ke ragasztá-
sokkal végezzük ; p. o. kertbe m e g y e k __
hová megyek? kertbe ,mivel itt cmeg aZ 
a kerdes; hova ?ro/sznl volna így ír- 
va : kertben megyek.

M ikor kell nagy bötiiket írnunk?
sz A ’ személyeknek, országoknak, 

varasoknál'., faluknak, hegyeknek, vizek-, 
nek, erdőknek tulajdon neveit minden, 
kor nagy bötüvel kezdgyük ; p. o. Dres- 
m itzer Jósef, Am erica, Hefzprérn , Té- 
tén y , M átra , Balaton, Bakony. 2. Nagy 
bötüvel kezdgyük a’ méltóságoknak, tifzt-
«egeknek, és hivataloknak neveit; p. o.
C sáfzár, K irá ly , Herczeg, G róf, B á 

ró , Püspök’s.a. t. 3 . Nagy bötüvel kezd-
gyük a tisztelet mutató neveket, vagy is 
titulusokat, u. m. Felséges, ,
Méltósdgos, Nagyságos, Fő Tisztelen
dő, Tekintetes, Nemes, Úr,
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Affzonyság , Úr fi, Kisaffzony , Kegyel
med. — h. Nagy bötüvel kezdgyük min* 
den verset. — 5. Nagy bötüt írunk min
den pont után , rneUy az elvégzett mon
dás után tétetik. — Ö. Nagy bötüt írunk 
a’ kettős pont után is, mikor a’ kettös 
pont után más’ mondását hozzuk fék —• 
7 . Nagy bötüt írunk a’ kérdö (? ) , és 
felkiáltó (!) jelek után is, mikor azok 
úgy végzik a> beszédet, mint a5 pont.

Miképpen kell az idegen szavakat írni ?
1. Az idegen szavakat, ka meg nin

csenek magyarosítva, égy kell rrni 5 mint 
tulajdon nyelveikben iratnak, p. o. Ci
cero , rosszul volna Cziczeru y Xerxes, 
rosszul volna , ha az x helyett ksz bötíi— 
két írnánk. — <2. A’ kölcsönözött neve
ket magyar botükkel kell írnunk, iUye- 
nek ezek: Filozófia , F izika , Ortográfia
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T O L D A L É K Ú L .

V i k t a t á s o k
ugyan ezen

O r t o g r a f i á b ú l .

Feladás.
H ány bötúje van a M agyarnak ?

Megfejtés.
A' Magyarnak harmincznégy bötüje

van , mivel nyelvében ngyan annyi bü- 
lömbözö hang taláhatjb , ’s aZ0b így mon
datnak b i : a. á. bé. ezé, csé. dé. e, e.
e. ef. gé. gyé, bá. i. jé. bá. el, ely. em.
en. eny* o. ö. pe. er. es. esz. té. tyé. tj.
d. vé. zé. Zfé.

Ellenvetés.
ígaz , bogy a' hány hangja van a’ Ma- 

g}ainab, annyi kangjeléneb is kell lenni.



de én az elörzámlált hangokon kívül ös- 
merek még hármat, ,s azokat ugyan an
nyi jellel ki is tudom jelenteni, u« m.
q. x. és y. és így mivel 57 hang talál- 
talik, tagadhatatlan, hogy 57 jelnek is 
kell lenni : következésképpen nem 54, ha
nem 37 böttije van a’ Magyarnak,

Megczáfolas.
Nincs a’ Magyarnak oHyan fzava, 

mellyet a5 q. és x. nélkül ki ne tudna, 
mondani, ,s innen az következik, hogy 
a’ q. és x. bötiire a’ Magyarnak semmi 
szüksége sincs, és mivel szüksége nincs, 
azokat mint hasztalanokat a bötiii között 
meg sem szenvedheti, hanem atutasitja 
azokat honnyokba a' Romaiakhoz, a’ kik 
a’ q. és x. bötiiket igen tudgyák hasz
naim.

Ellenvetés.
Ha megengedem is , hogy a’ (J- ós x- 

böliik nem magyar hangjelek, az y-al 
csak ugyan 35 böUijét találom fel a’ Ma
gyarnak.

Megczáfolás,
Hogy az y . egy mássalhangzóval ösz- 

fzetéve elkerülhetetlenül szükséges, meg  ̂
engedem ; de hogy magányosan használ

t
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ni lehessen , tagadom, még reá példát 
nem találok.

Ellenveto.
A' példa fzámtalan : hány tulajdon 

nevek vannak, mellyek a? végén y-al irat
nak; p. o.^K őrösy , í lo lló sy , Kisfaludy  
,s ezer nemes nevek.

M eg c z á fo lá s .
Igen ; de illyenbor mindég i hangot 

á d , és azért, hogy némelly esetben egy- 
gyib bötünk' tulajdonát magara veszi , 
meg bötüink bözött bülönös helyet nem 
foglalhat, mert így eggy bangnab bét je
le volna, a' mi a’ rend' pontosságával
mindenkor megütközne. Az y-t a’ Ma
gyar csak nemeliy máflklhangzób’ lágyí- 
tásara használlya , p. o. g. l, t. és így
lágyítja meg: gy é . ely. eny ,  tyé. —
így valamint a' q. és x. dgy a' magányos 
y nélkül is ellehet a' Magyar: követke
zésképpen 34 botünél sem többet sem 
kevesebbet nem számlálhat. A ’ mi vitat
ni való volt.

M á s o d i k  V i t t a t á s .
A’lbárom  e. é. é. bötürnl.

F e la d á s .
Mellyek a magánhangzók?
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Megfejtés.
E’ következő tíz i a. á. e. ö. é. i. o. 

ö. u, ü.
Ellenvetés*

A ’ lnagárlhangzók, ezen^ elöfzámlala- 
sában három e bötüt hallok 5 de miért, 
azt nem tudom. Magyarul beszéltünk ed
dig is , és soha sem éreztük , hogy ket e 
bötiinél többre is volna szükségünk.

Megczáfolas.
Igaz, kogy nem éreztük, mert a* 

külömbséget nem látván, a’ magyar ki
ejtésekben mind a’ károm e bötüt ket 
jel alatt hangoztattuk. Hogy a> Magyar
nak három e bötüje van, így mutatom 
meg: ( a  táblához megy írJ  A' bá
rom e ez : e zárt hangú ; az é nyílt han
g ú ; a’ harmadikat így jelentem ki é , és 
nevezem közép hangúnak, mert ennek 
hangja valóban az e és é között álk A 
példa világosabban kifejti az igazságot. 
Ezen fzóban: ebeke, mind a karom e 
feltalál tátik égy, hogy három külömbözö 
e nélkül ezen szónak természetes hang
ját só Magyar soha sem képes kifejteni. 
Ha só Magyar megelégszik két e-vel, ak
kor ezen fzót így kell neki ejteni: ebeké, 
a’ mi, nem hiszem, hogy eggy magyar
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fülneb is jobban hangzana ennél: ebeké, 
ezen szóban tehát az első bözép^ a' má
sodik zárt, a' harmadik nyílt liangd. — 
Ezen példábdl még világosabban^ kitet- 
szik az igazság: ők vertek, itt mind a’ 
kettö zárt hangd , ba nincs közép hangd 
é ,  hogy mondgynk ki jól ugyan ezt: 
vertek, melly világos, hogy V  második 
közép hangd. Mind ezekbűl kitetszik, 
hogy a' Magyarnak hibásan volt két e-je, 
helyesen van pedig most három — ' mi
vitatni való volt.

H a r m a d i k  V i t t a t á s .

A' cs. és ez. öíszetett bötnkrűl.

Feladás.
Az djabb könyvekben azt tapasztal- 

lyuk, hogy a' ts és tz bötük számkivet
ve vannak, és ezek helyett inkább a’ cs 
és ez uralkodnak.

Megfejtés.
Igen helyesen , mert ezen bötüknél 

arra kell vigyáznunk, hogy irásnnb ol- 
lyannak bezébe berülhet, a' bi olvasni 
tnd ugyan magyaréi, de beszélni nem,
hanem most abar tanulni, és éppen irá- 
snnkbdl kíván magának nébány szét meg
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jelelni, ezt p. o. m icsoda , és így volna 
ez írva : mitsoda — a’ mi jó iigyekezetu 
Tanulónk ezt szépen elolvasná, megadná 
minden bötiinek a’ maga hangját, é$ igy 
mondana ki: mit-so-da , azaz, mind a' 
t ,  mind az s hangzana, és így mégis ta
nulna, képzeJhettyük, melly nehezen es
ne neki a’ tanulas, ,s még is rosszul ta
nulna, végre az íIly nehéz kiejtésű sza
vak miatt a’ kedve elmenne a’ tanulás
tól. De ha ugyan ezen szót így latna írá
sunkban : m icsoda , a’ bötiitudománybúl 
tudgya, hogy a’ csé összetett bötíi, és 
a’ silabizalasban egymástól elválasztani 
nem szabad, könnyen és szépen kisilabi- 
zálná így: mi-csv-da , és kelj esen ’s ma
gyarán kimondaná micsoda. — így a* 
oz-ríil íSí

Ellenvetés.
Kétes a’ dolog, mert olvasok ollyan 

könyveket is, mellyek rakva vannak ugyan 
csé-vel, de miiidazaUal ts-re is akadok.

Megczafolás.
Igen is , mert vannak szavak, mel- 

lyekben a’ csé a’ ts helyett hibasan alla- 
na, azért ezeknél szükség megjegyezni, 
hogy van törvényes helye a5 csé-n ek, 
van ismét a’ ts bötiiknek is.
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Ellenvetes.
Akkor só megállapított regula elke

rülhetetlenül szükséges volna.

Megczáfolás.
Vannak is megállapított reguláink. 

Mikor írhatunk ese t, mikor ts bötiiket, 
ennek megértésére fö törvényül szolgál: 
1. A, gyökér szavakban, melljek t bötü
vel végződnek, a’ t mindég megmarad, 
ha hozzá ság ség adathatik, p. o. b a rá t , 
ha ehez ság adatik , az összejött t s bö
tük hibásan íratnának így : barácság , itt 
fzűkség ts bötiiket írni : barát-ság, p a - 
ra fzt-sá g , nem zetség  ,s a’ t. — Mar 
ezen szóban : tanács , latszik hogy az $ 
nem ragasztás által esett d  fzóhoz, tehat 
bátran írhatni : tanács , makacs , macs
ka , kecske ,s só t. — 2. Az olly szavak
ban , mellyekben az ige’ jelemidejének
harmadik rzemélye megvan, és t  bötüvel
végződik, mindég ts-t írunk: p. o. mu
la tság , latom itt a’ harmadik személyt :
én mulatok , te m u la tjz , ő m u lat, í gy * 
költség , le/iet-ség , kovet-ség , szö ve tség  
>s a> t. 5. A ’ fzó elején mindég csét írunk, 
p. o. csak , csákó , csúnya , ,s a’ t. —

*) Lásd : Magyar Poázis alapul só verselni kívánók' 
kedvéért szerzett* Papp Ignácz. Lap* 25. 2ó9



A ’ mi mind a két esetben vitatni való 
volt.

N e g y e d i k  V i 11 a t á s.
A ’ nyolez öíszetett mássalhangzúbrdl. 

Feladás.
A' Magyar Ortográfia nyolez öísze- 

tett mássalhangzót tan ít, és azt állítya, 
hogy azok közül mindenik csak eggy bö- 
tu . Én ellenkezőt hiszek, mert átlátom p 
hogy SL' mi kettö , az nem eggy.

Megczafolas.
A5 nyolez öíszetett mássalhangzó : ez. 

cs. gy. ly. ny. sz* ty. zf. olly különös 
magyar hangok’ kijelentésére szolgálnak, 

^menyeket a" nyolez összetett mássalhang
zókon kívül semmi más bötíi ki nem je
lenthet.

Ellenvetés.
Ebbul még nem következik, hogy 

azok eggyes bötük legyenek, mert ollyan 
formán az illyes szavakban : ablak y szikra  
’s a’ t. a’ bl és kr bötiiket is eggyes bö- 
tűknek kellene neveznünk, mivel olly 
hangok* kijelentésére szolgálnak , menye
ket semmi más bötíi ki nem jelenthet,

5
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hogy pedig ezek eggyes bötük legyenek, 
azt még eggy nyelvművelő sem merte 
állítani,

Megczáfolás.
M ert mindenik látta azt aVkülömb- 

séget , hogy ezek elválnak egymástul , 
amazok pedig soha sem. Ennek megmu
tatására szolgainak a’ silabizálasnak har
madik , negyedik, ötödik ponttyal, mel
lyek így következnek :

,,5. Ha két magánhangzó között eggy 
mássalhangzó á l l , akkor a mássalhangzó 
az utóbbik taghoz esik; p. of a-ko, to- 

jd s  ,s a’ t / c
Ha két mássalhangzó van egy

más mellett, akkor eggyik az első, má
sik a’ másik taghoz esik; p. o. tet-tem , 
szik-ra  ,s a’ tN

,,5. Ha három mássalhangzó jön öfz> 
sze, azok közül csak az utolsó esik a’ 
másik taghoz; p# o. tobb-ség, dagadt- 
ság ’s a t?c

Ezeket a’ józan Magyar olly sarko- 
latos törvényeknek nézi, hogy midön sí- 
labizáí, magát egészen ezekhez alkalmaz- 
tattya. Ha a? nyolez összetett mássalhang
zók nem eggyes bötük , bizonnyára ezen 
három pont elfogja azokat egymástól vá
lasztani, p. o. ezekben: leszek ,  u z s o r a , 
a negyedik pont fzerént így kell ezeket



silabizálnnnb : lej-zek, — To
vábbá ezen szóban: orfzág, lia az esz 
nem egy b ö tű , abbor egymás mellett bá
rom mássalhangzó van , és azért az ötö
dik pont szerént így kell elválasztanom : 
orf-zág, nemzeti könyveinkben nincs pél
da , melly az ílly silabizálást javallaná, 
mellybűl az következik, hogy azobat egy
mástdl elválasztani nem lehet, és mivel 
nem lehet elválasztani, mind a' nyolez 
Öíszetett mássalhangzók ollyan eggyes bö- 
tíib, mint eggyes mássalhangzóink közűi 
akármellyib. — A’ mi vitatni való

Jegyzés. Könnyű átlátni, hogy az il- 
lyes vittatásob a' tanuló gyermekeket gon
dolkodni tanítyák, ’s olly haszonra se- 
gítik, melly nélkül gyakran egéfz éle
tükben kénytelenítetttek el lenni. A-’ ki 
kételkedik ezen állításomon, tegyen pró
b á t, ’s mindgyárt az első esztendőben 
tapasztalni fogja, kogy sok jót tett élöb- 
bi Tanítvánnyival; de annyit még sem, 
a' mennyit tehetett volna. — Továbbá 

Hogy Tanítványba' számára Magyar 
Ortográfiát írtam » nem félek , Hogy Tisz
ti torsaim azt kérdezzék: m iért? —• mert 
tndgyák ők magok, kogy Nemzeti Osk»*
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láinb' számára ollyan Ortográfiánk van , 
mellyet a' mély értelem miatt Osztálya
inkban használnunk lehetetlen. Verseghy 
nagy 's buzgó Grammatikus volt, a' vil- 
longasobtdl nem félt, mert a' kol veszélt 
lá to tt, ott a' kettőztetett erőt szükséges
nek tarto tta , és éppen illyes helykezte- 
lésében , vélem, írta a' Magyar Ortogra- 
fiáját, nem gondolkodván arrd l hogy 
más a' gondolkodó, más ismét a’ gon
dolkodni nem tudó Fel ékezetnek írni. 
Eelvettem tehát az elvétett ügyét 
gkynknek, dgy még is , hogy a’ mell vek
Ortográfiájában használhatok voltab , azn- 
bal a' magamé bözé vegyítvén, Tisztem
re bízott Tanítványimnab egészen új alab- 
ban átadom azon erős meggyőződésem
mel , hogy Ortográfiámban nem használ
tam ollyan bérdést, mellyet velöb 
fzonnal megfogatni bépes nem volnék.
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