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lfxellybeni а: НагаЁ НуёНпеЁ sükelfes okokra épftett. 

Reguláfnapkeleti nyflvhez' illö ranításgenddel 
mind és pontosan elôterjeůtetnek. 

А’ ВТаЁуа; NémzetiOsko1ák’ fzámära. 
Ö Csáfziri Kirílyi Felsééénok Kegyelmes Engedelmével. 
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Az egymással 'ellenkezö rideg fzokâsok, és 
_önkényes vélemények úgy ‘ örmzávarták 
egynehány efztendötůl года Nyelvünköt, | lnogy Grammaticáinak fzáma шаг: harmìncz- 

‚пай! i§_ többre magy, ŕnellyek egymástúl 
,több mivolti dologban kiilömböznek. A’ 

sok!`é\'e felekezetet teháit`~le'he,tetle_n le'_vén 
.ámegèggyeztetni , nem volt bizonn"yára egyébf 
fhßtra, hanem hogy Nemzetünknek siikere--' ' 
- siebb »gondolkozású rélze nyelvének mûre 

lésébexr а’ Filozofìához folyamodgyon. In 
nen lörtént , hogy a’ Felséges Helytartó 

. Tanács ama’_Kegyelmes Intimátumában дед 
» 51. Januar. 181,4. Nro 25542. mellyel a’ Ma~ 

gyar Grammaticának Plánum fzerìnt 'való 
kirloìgozását reám bfzni méltóztatott, vìlá-- 
gos fzókkal megkívánnya-,` hogy eßjifnunka 
határozott Principiumokra építtessen. 

 

Mély tifztelettel пей’: КЁПБЩЪещЗтпЁц: 
hů engedelmességgel, és öì'ök háladatosság~ 
gal vévén e’ nekem fzinte Olly dücsösséges, 
mint elegeudöképen böcsůlhetetlen»Megh{¿ 
‘бы, azonn iparkoìitam tellyes‘ tehetségem- 

* в 7 _ mel, 
\ 



mel, hogy Nyelvünk’.müvelé.=ének és «là» 
menetelanek akadállyait felaerevbem, mel 
lyek ‘тем а’ Nyelvnek` tanításám цене 
kettöt találtam legföbbnek. А: Gggyik az, 
hogy Grammaticussaink, dit m¿<-"=,u1«. »gyda 
К »nyvfzereönk is, meg nem тайна!‘ а’ ‘D~àk 

-Gfaùxmaticának és Syntaxisnak uykumutúl 
válni, meilyek nyelvüukót már is a»r»_vi 
Latinizmussal fojtogat-tyák,' hogy lV1««g_';ŕ-|-úl 
e¿ymást. aflig értyiik, ha csak Веды}! пели 
t_udunk.` А’ másik akadály az, hngy Gram 
maticáinkbaxi Paradigmáknak, mvllyeimúl 
an lñúsíg mint. fô példákbúl a' többi Pza 
vakkal bánni tanůllyon, fzinte az Anomaìu 
mok váîafntatnqk, ‘аду legaláŕxb ollyan Гда 
vai, mellyèk а’ kisebb felekefetekheî, mint 

‘, kivélelek avvagy exceptiók tartozuak. Ki 
свода tanúlhamá meg vallyon а’ Dean nyel- 
vet. az ollyan Gr_ammat.icábúl helyeßen , 

` mellyben az amo, doceo, lego és audio Ра 
raaigmffk helyett a’ possum,_fìo, malen/è« 
то ígéx állanának? 

Mivel штат tudomânyos könyvnek 
kéfzítésében az Eg@/`zet kell elöre átvisgálni, 
reudbe fzedni, és eggy f5 щите: alá v'ç.»n. 
ni, minekelötte rideg réfzeinek kidolgozásá 
hoz fogunk, mellyekíaz életet, fzinte rpi-« 
Юн: а’ te'stti'il а’ tagok, az egéfz tudomány. 

‚ túl velìik: nem kevés munkámban, Vsöt har. 
mincz efztepdöbéli fáradságomhan telt “ne~ 
kern az , lrogy _nyelvünkben a’ fzavakot feie 
kezetekre offzanl, a’ legfzámosabb felekezet» 
НЕ! a¿\` fö regu1ákot,y а’ tòbbìëktůl ped§g а‘ ki- - 

Ve' \ 

v 
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vëteleïfet Èölcsönözzem, és hngy még a’ fö 
fPIi-*~.«-zP“.h»z .tártozó fzavak közůl is Para 

d=gmà‘.-'.nak ollyannknt válaffzak, mellyekben 
s`-u.--«.-i- legkisebb rendhagyás avvagy anoma 

.lna рет talállauk. _ ‚‚_ 

МаПу helvtelen példázat a’Magyar nyelv- 
nek tanításában a Deák Grammatica és Syn 
t;-xi'~‘, csak az ítélheti meg voltaképen, ki 
8` uapnyugßlî FS. а’ ‘паркыей nyelvek kö 
мы való mivolti kölömbségeket ‚мамы, ’s 
min_denik 'emberi, nyelvben а’ nemzeti rëfzì 
az. emberi nyelvnek mivoltához tartozó reI`z- 
tůl helyesen megválafztani tudgya. 
Gramnnaticúban is akadnak elö fzámos пет 
zèliségek , mellyek а’ tanításnak módgyŕt a" 
Magyarhan а’ Deâkétúl, meffze elválafztyńk, 
ha csafa egyébar-ánt mindent òfzvezavarni nem 
akarunk: de _ a’ Syntaxisban, molly minde 
nìk emberi nyelvnek nemzeti lellte, olly 

_meffzé gávozik' ahyanyelvünk а’ Deáktúl, söt 
Inég a"tï0bbi nappyugoti nyelvektůl is, hogy 
nfihelyt, ezeket követi, azonnal nevetséges 
fzukßtlanságnkot, és érthetetlen terméÍÍzet- 
lenségekeç is fzül. Eiçknek eltávozlatására 
elkeri'1lh«-tetleni'i! fiiiksëgesnek itélìfxn, hogy' 
а’ határnzott Prifxcipiumokra épített Gram 
maticábnn- a’ Syntaxis voltaképen elöterieI'z- 
tesaen, mellynek «fogyatkozása a’ Latini1¿mu- 
вошла!‘ mimi деда; eggyetlen eggy forxáßa 
volt- ' ' ' 

Hogy e’ Principîumokkal a’ Tànító Urak 
bövebben megösnìerkedhessenek, kénytelen 

I ` VOLI 

Már a" 
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Yoltam Annlytîcámot; Deákúl kídolgozuî; itl; 
pedig Qa' Nemzeti Oskolák’ fzámára anyanyel» 
vünkönn ugyanazokot a’ Jegyzésekben f`zaka~ 

‘fzonkint elö adni. А’ Deák Grammatìcában 
a’ Begulálínak talán két hàrmad réfze is csak 
an/ravaló, hogy а’ Tánító Urakngak világossá~ 
got és könnyebbséget fzeregzen: és Anya 
nyelviink ne legyen arra érdemes, hogy 
Gramnnatioájábam reguláinak ok‘ait, és princì 
piumait а’ Tanító Urak minden mellékfíh 
radság „атм Glvasgathassák? Azoknak kö. 
ziïllök , kik e’ Princìpiumqkot, am,rpìnt а‘ 
Fìlozofìának és а" Filologyiânak kútforrá-_ 
sihúl rendre erednek, systémába foglalva ol. 
vasni kívánnyák , а’ Nemzeti Muzéum' nevó 
ben т: Négy Kérdésre való Feleletemet 
ajánlom, rńelly aß idénn а’ Királyi Magyar 
Univversigás' betŕìivel közre bocsáttatott. КБ]: 
Blldânn Заем: Mìhály’ napjánn 4818. efztem 
döben, 

\ 

Verseghy Ferencz 
nz Eßztergomí Érsekmegyínek Papin д д’ 
Sçép Meszenégeknek és g’ Filojoûínak 

Восход. 



  
 

„А, 

Nyelvtudományban 
elökerîilö kérdéseknek 

.L'a~Ís't_roma.' 
_.Elô_]z_dq a’~‘ Tanító lUraÍih_az„. 

у А’ nyelvmjivelésnßk mifvolta ¿_ módgya., б; 
czéllya д.” рёйпррды) Europái детишек? рёЬ 

— d,:'1ih1_i_|._ 1. ц 
g_, §.` E’ p,éldák (драйв: ke11_ nekünk is anyanyelf 

«мы; шшщпйпь в‚ ` 
Y 5. .á ’ nemzgti çsiunosításnak târgya. з. 

4. ._ А’ nyëìvnek, hogy а.’ nemzeti çsínos1'tâs- 
пай eI_`zki)ze.1ehessgen, árßelmeqnek, és e'rze' 
Jsenyrgelg kell» lenn,i. 4. _v ‚ 

5. Ё.‘ А’ fzolfott egyformqs_agn__qÍs kell benne 
uralkodni.| ` ‘ \ ` . 

б, А’ са1рй5а;з65о\с ,R me1lyek1fe_,a’ nye1_vmüve« 
' .lés építtçtik. ' ` у ’ 

7. Tévelygései azgknak, kik a’ nyelvçt nom 
a’ csinositáf efzközének ,Í hgneml fö dologf 

‚пай n~éz_ìk. 7. 
ß„_'§._ А’ nemzetnék ,Y és a.’ nye1vn_elç„ gyexfmekv 

' 'korn. 8. ` 

gg А’ hgdakozâsok, a."népeknelç költözködé- 
` sei ,~ ’s я" kerefztes hadak a’ nemzetelaet 

nyelveikkelleggyütt lpegvegyítették. 1,0.“ . , 
1_9,_ "A" régi könyvek, mellyek a" nyelvnek ufiq 

kgtrábúl reínkîmaradtak, а’ 11y¢_1Yl11ük\)f¢lëâ= ' #11 
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15, A? fzónyomozâs, 

16. А’ közönséges 

_behn kút_f'orrâs0k gyanánt hem fzolgálhatnak. 
Felelei az ellenkezö âllítâsra, melly а’ Deák ; 
nyqlvnek példâjâra épittetik'. 15. 

ll. 5. Az idegen nyelveçk fzerint nem lehet а’ 
v 

Magyart cslnositaní a’ nélkïil hogy nem/ze 
ti tulaidonsâgai mëg ne romollyanak. 17. 

12. Az й) ГгагаКпрК koholâsâbúl a’nyelvmü. 
velés nem âll, sët ezt amazoknak’ gyarapo» 
(Мая még akad`àlyoztattya.- is, mivel a’ nyelv 
mâr férjñkorára jutott, 's mivel а.’ nyelvcsí- 
nossâgut nem ‘а’ pufzta fzavakban, nem a’ 
synonimumol\ban,. sem ahban nem kell ke 
resni, hagy mindenik tárgynak különös ne. 
ve legyen. 21. ' 

15. Az и] fzavaknak 'fzaporiiâsában fáradozó 
_ felekezeçnçk Идея âgai, úgymint а’ Puri.ïs-. _ 

tdk, az й) gyökérfzavaknak koholói, az 
érthetetlenůl és fzokatlanúl formâltt fzáyma- 
zék fzavakhak gyarapitóí, az öfzvetett ide 
gen_fzavakng]; betů _fzerint Való forditói , az 
affzonyî nemnek pártfogói, ’s а’ megavultt, 
‘Vagy а’ mffgyebeïì fzavaknak barz_'1_ttyai. 27. 

14. А’ józan éfznek útmutatása fzerint a’ nyelv- 
müvelésnek oda ke1_l czélozni, hogy az egy 

fìvrmasdgnak, avvagy qnalogíánali sege 
delmével а’ nyelvnek érîelmessége, és e'r. 
3e'Ítenyse'_ge közönségesen gyarapodgyon. Az 
egyformasúgnals három fö törvénnye.`5‘5. 

aviïagy etymoîogia, 
és a' hangŕend ‚ avvagy euphonia az еду. 
foxgmasàgnak (‘б efzközeî. 58. 

értelmességhez az érze'. 
Íf.eny§e'g'neÍf is oda kell még а’ müvelendö 
n,y91vb_en iârúlni. Az emberi nyelv’ fzép. 
gégémak három_ garádiccsa. 40.' „ ’ 

ц « 

17. 
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17. 5} Az egyformasdgnalraz irâsban, пищу 
az orthographiában is el kel! terìedni, Воду’ 
а’ müveltt nyelv Ícöz ~haI`zńot hozhasson. A’ ' 
legtökélletesebb orthographxának regulái 

_ akármellyik emberí njelvben. 41, 
_ 15. Befejezés. 45. ` — ’ 

/ „. А’? 
Magyar ‘Nyelvtudománynak 
у fl. Réf“,-Í N 

А’ Szónyomozás; 
I.SzakaI`z. 

A’ Magyar Betůkrůl. 

1. Hâny betïije van a’ Magyarnak, és mîkép 
kell azokot eggyenkint nevezni, avvagy ej.. 
teni? 49. A 

lx. Mikép qfztatnak fel a’ betůk altallyában?ö0, 
I »‘ Jeggzés а diftnngusqkrúl _‚ avvagy Ляпис‘: 

hangzökrál? 50. ' 

5. Mikép ofztatnak fel а.’ hángzó betük? 50 
Jegylés az e, Ö, ё.’ ii betù`Ítrù"l. 5|. N 

4. Mikép ofztqtnak fel и’ mâssalhangzó be 
шт 54. 

Jegyzés a’ régi artografárúl, éc a’ moataní 
òfzvetett másaalhangzó belükriïl. 55. 

5.. §,’Minémi'i röviditéssel éliink az írâsban , mi~. 
kor az öfzvetett nyolcz betůt. meg kell dup» 
Палата? 56. ‹ 

в. §. 

Г 



., Mikép kell az ìdegen папка, és а’ régi 
Magyar Familiáknak neveit irni? 57. ' 

7. Mikor kell a’ Magyarbau sl’ kezdetbetůküt 
nagyoknak írni? 53, À I 

Ö. Mikép kell a’ fzavaknak tagjaít az irâsban’ 
és в.’ kimondásban elvâlafztani? 59. 

Jcgyaés a’j Вещие! való helyzelen éléarûl. 61. 
9. Miosoda regulái vannak д,’ Magyar I'zóta_g-« 
' шёгцёКпеК ‘Р 65. 1 

’П."52а‚1‹аГ2. 
A' Magyar fzavaknak а’ hangrend fzerint való 

formálásárúl, _és nemeirůl. 

xp Minémïi regulák alé. veti а’ nemzeti hang». 
rend a’ Magyar [zgvgfdlak formâlását Не. 
tallyâban Ё’ 54. ’ 

1 1. Hányféle fzavakkal él в,’ Мадуцг nyelv. 661 
12. 

nyelvhen Ё’ 69. 
15, Mit kell a’ fzókêpzö hetiikrůl és fzótugoke 

rúl 'fzükségképen tudnunk Ё’ 71, 
Jagyzéa az ¿Í Magyar ,fzqualmak xïdätlcn hoholá: 

sdrúl, (nelly a fxfffprmálásnalr reguláit még a' 
tamíla' ïßgiaágban is jlvükgégçaeknek M_/'zn'. 71. 

_. Mikép támndtak е’ ГцмаК а’ Марёуакф’ 

14. Mikép nfztatnak Гц! а’ fzóképzök a’ hange Y 
ŕendnek törvénnyei fzerint? 72. 

Jagyxés a’ Szókfípsöknqk hangzńírfíl, mellyekre n,e'z~` 
vv п eluíinknek puntas Í1angrendlurt¢ísa't а: Iróh 
ё: a hqngeggyygtetö Kiiltäk méltatlanúl megza,_ 
varják. 74. . ` 

§15, §. Há„yr«„=1ék ата’ rzóképzak, m¢1_1ye1< „5 
fzqvgkban, mikor hozzájok függe[gtetn_e.k_‘ 

‚ _ változâst okoznak? 74. ' 
15» Miért ke11_ az ollyan fzókápzököhmelf 
- ’ 1у019’ 
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lyeknek értelme világos , nz ~ollyanokt\i‘1 
xilegkülömböztetni, mellyeknek érteìme ho. 
mâlyos? 75. 

17. §. Micsoda kîilömbség van a’ Fzóképzök, és 
а’ pufzta végzések kö‘zött? 76. 

18.' Mit kell az 'elÉ5[`z6cs'kákrii1 tudnunk ? 77. 
19. . Mit értünk в.’ fzavaknak f`ormálá5âba.n`a’ 

hangrendtartó betük által Ё’ 77.— у 
3Q, Micsoda regulák fzerint kell a.’ Magygr 

fzavakot öfzvetenni? 78. l\ . 

"IH.SzakafL 
А’ Neveknek formálásárůl 

31. Hânyfélék а’ neveknek formálásâra I`zpl« 
gáló eggyügyů fzóképzök? öo. 

Jegyßés а’ Sßáhépzährůl vgló tanítáanalq fzükségea 
'valta'ru'l. 8‘). 

32. §, Mit kell'tudni a’ valóságos eggyügyů fzó. 
Qaépzökrïil e', e'Íi, Е, ik, ne', nyìŕ’ öl. 

25. §, Mit шт а’ Szónyomozâs a’ bdlì, e'vì,fe'. 
‘ le és jì Iendhagyó fzóképzökrïil? ÖÖ. ' 

34, ё, Minémü regulâk alâ vannak vetve a’ for 
mâló fzavgk fdl, [огта‚]3 ¿.5 vtllóf’ 57» 

35, Ё. Mellyek а’ neveknek két âgú, és Avilágos 
értelßlïi -képzŕ'>`i Ё’ 38. 

36. §. Mfillyek g’ neveknek két âgů, de homâ» 
lyòs értelmü képzöi? 96. 

37, §,?Me1lye”k а’ neveknek két âgú, és _mindern 
_értelem nélkůl fzůkölködö pufzta végzései? 99, 

36. §, Mellyek а’ neveknek három, és б: âgú, 
’S világos értelmů képzöi? 99. 

29. Mellyek а.’ neveknek б‘: âgú, és mindern 
értelem ne'1ki'il Izükölködů pufzta Végziíf 
sei ‘P 101. _ Í 

r 
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., Mikép kell az idegen neveket, és а’ rég_{ 
Magyar Familiáknak neveit írni? 57. ' 

7. Mikor kell а,’ Magyarban д’ Кещёеферййё: 
nagyoknak írni? 58, ` I 

ö. Mikép kell a’ fzavakngk „дум: az irâsbary 
és a’ kimondâsban elválafztani? 59. 

Jegysés а’ 1' betůpel ualá helytelen élésrälf 61. 
9. Miosoda regulâi vannak д’ Magyar fzótag-« 
' xnénéknek P 65. ‘ 

тхЁзгаьагщ. 
A' Magyar fzavaknak a’ hangrend fzerint való 

fûrngálásárůl, _és nemeirůl. 

xg Minémïi regulák alá veti а’ nemzetì hang.; 
rend a.’ Magyar _fzgvgßùak formâlását á1-„ 
tallyâban Ё’ 64. ‘ л 

1 1. Hányféley [’zq,vnkka1 él a’ Magyqr nyelv. 66„ 
12. 

nyelvben Ё’ 69. 
15, Mit kell a.’ fqóképzö betïikrůl és [zótngoke 

rúl 'fzükségképen tudnunk Е’ 71., 
Jagyzëa az gij Magyar _/'zquaknak xïdötlen _koÍzol`¢i‘_ 

sdrzíl, меду а. _fgrifprmáláslzuk regulríìt mêg а’ 
tamílo' `g‘f_¢`¢’;ágbaj_1 is fzükqégçseknek tc./'zz'. 71. 

, Mikép támndtak е’ fzgvak в.’ Мцёуахф‘ 

V 14. Mikép nfztatnak Гц! а’ fzóképzök' а’ hang-, Y 
ŕendnek törvénnyei fzerintf’ 72./ 

Jagyxés a.’ «ïzäkfípzöknqk hangzńirríl, mellyekre njz~_ 
ve rl 6Ívů`llÍU16k puntas hangrendtarta'sa't az Iro'h 
és a hgngeggyggtetä Költök méltatlanúl megza,_ 
par/tilt, 74. ‚ E 

35, Hânyfélék ama’ fzóképzôk, me1lyek"aï’ 
fznvakban, mikor hozzájok függelÍz_tetn_ak_,_ 

‚ y vâltozáàt okoznak? 74.» ’ 
!б‚ Miért Не]! az ollyan fzók6pzököt„U1¢1f 

lyßkv 
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lydinek értelme világos , az -òllyanoktúl 
xńegkülömböztetnî , mellyekuek értelme ho» 
mâlyos? 75. 

17. Ё. Micsoda. külömbség van a’ fzóképzök, és' 
д’ pufzta. végzések köìött? 

18.' Mit kell az 'elÈ3fz6cs'kákrůl tudnunk Ё’ 77. 
19. . Mit értünk a.’ fzavaknak formá1â5âban`a.’ 

hangrendtartó betïik âltal Ё’ 77.‹ 
30. Micsoda regulák fzerint kell м,’ Magyar 

fzavakot öfzvetennì? 78. д ’ А 

" III. Szakafz. 
A’ Neveknek formálásárůl 

Q1. Hânyfélék а’ ńeveknek formâlâsâra. fzvol-« 
gâló eggyügyü fzóképzök? 80. 

Jegfzlés а} «§àl6]fe'}7zi»"]f;'¢'4_"l valo' tanítáanak fzükséger 'va láru' . о. 

32, §. Mit kell‘tu_dni а’ valósâgos eggyügyïi Гид. 
V képzökrül e', Ve'Í¢, Е, ils, ne', nyií’ öl. 

33. §, Mit шип а’ Szónyomozâa a’ bdli, e'uì,fe' 
— le és _fi gendhagyó fzóképzökrůl? 66. ‘ 

34., Minémü regulâk alâ vannak чета а.’ for 
máló fzavgk _fdl forma, [д ég valóf’ 57. Q ‘P é I r é ‚ ~ I 35, §', 1\îel1'ye1lç{éa §1_¢=.gelggek k t agu, s vxlggos erta mii - pzo'1 . , 

36. §, Mellyek д’ neveknek két âgú, «de homâ» 
1 lyos e'1‘tf§|m'1'i, képzöi? 96. l ' I ' 

37, Mellyek a neveknek két agu, es mmden 

б âfírtíäeîllrz nlîlkiïll fzůkîlk ölëlöhyâufzta véîgz«.f§teìÍ»” 99, 3 . . е уе а neve ne rom es o agu, is „наш értelmů képzög? 99." ‚ _ 
29. Mellyek a’ neveknek б: agu, es mmden 

értelem ШИНЫ fzůkölködö pufzta végzef. 
sei? 101'. Í 

1 
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IVZ S zva k a Г z. 
А’ ъЧЁэЬеЭ fzámnak formálafsárúl a’ nèvekfzen? 

до. Minémü yegulák fzerint kell az ollyan ne. 
\'e"<r_1ek töbhes_[`záq1ât formálni, mellyelr 
má=saihangzóv’al végzödnek? 102. 

31. Vannakëïnevek, mellyek а’ töbhes [`zám- 
\ nak f`or.nálásában az imént elöadott regu» 

lâktúl eltâvoznak? 104, A ' 
52. Mellyeï; ama’ печей, mellyek az ok, д‘, 

ök lwpzést mrgraryyák, de eggy fzótaggal 
rövídehbek leÍ`znek`:’ 104. 

55. Mikép fnrmàltatik а" többes fzâm az nlnm 
*és* elëm végzésů. a"h__aSoI1li§Q', és 4’ ré[`ze-¢ 
si'ilŕ'>' n`evek|>en? 105.' 

54. МеПуеК ama’ nevek, mellyek а’ vonást 
‚ а’ többes fzâmban elvetik? 106. 
55. Mellyik neveknek âd a"közönséges Izo 

` _ 'kás a’ töhbés fzâmban ak és eh képzŕft? |07. 
56. Mikép formaltatik а’ többes fzám af/haxyg-. 

zóval végzòdö nevekben? 109. ' 
57. Minémù kivételek alá. vanngk четче az Ё 

és e'végzése‘.¢? 110. ‹ 
55. Mîcsoda rendhagyók vannak a’ többes 

fzámra nézve az ó és Ö végzésů pevçk kö-. 
~ zött Ъ’ 11|. ’ 1 „ 

59. Micsoda rendhagyók vannak а” többes 
' Iïâmra nézve gz ú é_s” ü végzésů pevek КЕМ 

zött? 111. ‚ _ ’ 
Jegyzések a’ tanításban пай! тщйтхрйагхд, melly 

п’ Deák rendet elhagg_y‘n; a_’ pçntosságrzñl, mel». 
lye/ a’ többeak/lráfn meg/zatároztazik; ’s ama’ hi 
bás gyà'ke'r¿/`zauakru'/`, me.lI_yelfhez a’ и lfò'zb¢vß~. 
_tés gfò'kérbetüÀ gyahánt ‘rugq/lvtatik. 112. 

V. 
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55. Mellyïk ugyan annak harmadik 

V. S z а}: а Г z. 
A’ névragafzktásrńl. 

46. Mit értiink а’ névragafzlás lâlta/1?~ll4. 
41. Mire kel! а’ névragufztâsban 1-;ù.-'onöseń 

vŕgyázni? 115. ' 
42. Mit 1‹е11—а‚’ névmutató fzócskârlíl a’ név. 

ragafziáshan tudnunk? 117! 
45, Hányfele névragafzlâs van a’Ma1gyarbán 

117. ‘ 
44. Mellyik az elsö névtagafztâsnak {ё példá 

’ ja? nö. 
45.` Mellyik а’ második névragafztásnak (‘б 

' péidâja? 119. . 
4_6. Micsoda kívételek alá van тете а’ két el 

sö névragaI`ztásban_ az eggyes fzâmú I`2enve- 
dö ragafzték fr’ 120. ` 

47. Mellyìk a’ harmadik névragafztâsnalc fô 
pélvìájß? 121. 

48. Mçìlyik n’ negyedik névragafztásnak Ю ' 
радар Ё’ 122. 

‘ 49. ё: Mìnémů kivételek alé, van vetve a’ Ьагша 
dik és negyedik névragafztâshan az eggyes 
fzenvedö? 125. A 

50, Hát ama’ ragafztékokkal, mellyek az Eu. 
rópai nyelvek’ névhatârozóinak Гайка}; meg. 

» felelni, 'mìkép kell hânliunk? 125. 
51. Mellyik a’ névhatározó ragafztâsnak elsö ' 

га példâja? 124. 
52. Mellyilç a’ névhatâmzó ragafztásnak má-A 

sadik fö példája? 125. » 
pél 

dâjaó’ 126. 4 
54. Mellyik ugyan annak negyedik {В példá'. 

dája? 127. 
55. § 

Jv 
J 
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55. Micsodn kivéçelek alá van vetve aus Шаг 
~pitó âltallyában? 126. 

Jegyŕések. 1) А’ ne'umututáru'l avvagy articuÍu.»rn’l _ 
- в) А’ híva’ esetnelr ‘a’ nevœ;ů'tiîl va/ó /n'iIò`mbò`z¿ 

.ie'ri¢"I. 5) А’ ‚/`.тй/ь'ё/и.’й'1кпе/к и’ raga_/'zie'/fo/«'tu'l ua 
м яа1ь‘‚„/›„‹ёдг‚-‚2’1. 4) д’ г‚‚д„_/мы‹‚ш/‹ лёд/д ru 1ajdn.~1s1ígziru'Í. 5) ‘llogy a’ ne'1~/zatározo' )‘a¿;'q-/`.-»:fr'- 
kok a’ többielitzïl nem /n`¢'Iò'mbq`zn¢Ít. б) ¿fz eggyes 

_/2rcnve.1’l3lu`îl \/'zárma3z`kè' а’ 1660г.: nevexö, rag ‘ 
- vg/lronzag? 7) Hogf az e' gcrzilìlfus nem lelzct. [Jogy а’ Íßlagyar g9m'tívu.v идёт: zz'/Io' óirtolrvs' 

név/zelf lf bclät nem /fell adui. 9) /Hiker liell и’ 
Ыгго/‘о.’ nez/elfben lf дефис! ¿lui? xo)_,{’ többes 
:envedö/:eh rag@/`zte'ka. at és et nem ИЛ“. м ) 

А: çillapílo' ragt(/l1lékru'Í. |29. 

VI. S»z.a`k а fz 
A’ névhatáròzókrúî. 

56. . Mi, és hânyféle а’ névhatârozó? 158, 
57. Mellyek az eredeti néèhatározók, mellyek 

в.’ nevezö esetek utánn állunak Ё’, 159. 
58. Meìlyik eredeti névhntârozók âllanak га‘ 

` gafztékos печей utánq Р 159. ` 
5. Mellyek а’ kölcsönüzött névhatározók ‘Е’ 140. 
§. Az ígehatârozók közïtl rnellyek tartnznak 
ide? |42'. l 

VII. S z ahkafz. 
А’ fzámn'eveÍn^i'il. 

61. Mi és hânyféle а’ fzâmnév? 62. Melìyek а’ Barkfzâmok, és mxt kell róllok 
efzre vennünk? 14?. V “ л 

65. . Mcllyek а’ rendfzamnlf? 145. 
64,‘ ‚ Ме1_1уе1‹ -a’ helyrencîìfzamok? 146. 
65, '„ Mellyek az ofztó fzamok? 146. 66. ё. Mellyek а’ gyi'ijtö'['zâmok`? 147. 

59. 

JW 

I 
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Ítgyxëaek ax eggj’ _/`za'mne'vrů'Í, és а’ Deák над)!’ 
Német ìòbbeq _/zzimnak" a’ sarlgfzámok ишпп val( 
helyxelen majanozdaárul. 147. 

VIII.M_S z a k а fz. 
A’ bìrtokoá' peveknek foŕmálásárúl. 

67. §. Mit értünk sf’ birtokos цепь âltal, és mit 
fkell azokrúl tudnunk? 15x. V ‚ 

65» . Mellyek a.’ birtolŕos neveknek képzöi. |52. 
69. `. Mir értünk a’_ nyomositó vá1to_za'z3_ âltal, és 

micsoda regulâk Valá van тете? 154; 
70='§. Mikor kiván а’ lok, lè`ÍS, tölt képzö köz- 

bevetést г’ 155. _ 
yl. Mellyek а’ rendkövetïì birtokos пачек’ Го!‘ 

mâlâsânak {ё példáí ?` 156. А ‘ 
72. Mikep met a’ lœyvagy шЬЬ rzótagbúi aua 

neveknek többes fzámú birtokos képzöit 
megrövidíteni? 159. \ 

Jegyzéa, mellybeh megmutattatik , ‚ладу а’ j bdtnî 
sem а’ Ьйггодпсйдц-егп а’ mutató jormának béb 
lyggbetůje nem Идеи 16o. - ‘ 

1х. Ms za ъ а Lz. 
I ‘А’ rendhagyó bîrtokòs nevekrül. 

75. §, напугать д’ rendhagyó bimkos пе 
n ̀V€k? 1664 _ ' 

74; Mellyek ama’ rendhagyó birtokos névek, 
mellyek а’ forxnâlisban a’ regulátlíl e1t£\_- 
voinak? 166. ’ 

75. Hányfélék яйца’ birrokos печей, melljfek 
az als vagyek többes fzám miatt a’ regu 
lâtül eltâvaznak ? '165‚ 
ё. Mícsoda példák fzerint kell _az aÍom és 

M' — elëm végzésů neveknek birtokossait formáb 
ni _?„ 16g« ' 77. 
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77. §. mima. as pénlak f..rim’ke11 а: оПуап 
neveknek birtokossait formâlni, mellyek U.’ 
többes fzámban а’ vonâst elvetik? 169. 

73» Micsoda fö példák fzerint kell ama’ пе‘ 
velmek birtokossnit formální, mellyek más 
salhangzóval végzödvén, közönséges fzokás 
blíl а’ többes fzâmban ak, ek képzöt ki 
vânnak? 170. 

79. Mike'p’formâ1tatnak az ó és ö vëgzésů ne 
veknek birtokossai,\me11yek a’ többes Ezâm 
ban v ищу] közbevetést kivánnak? 171. 

80. Mikép formáltatnak birtokossaí amazl ú 
és й végzésü neveknek, mellyek д’ többès 
fzâmban als vagy ela képzßt kivánnak P 172. 

81. Miben t_ávoznalg eI а’ rendtůl a’jì„ hi, 
,és di neveknek birtokossai? 175. - 

82. Hânyfélëk ama.’ nevek, méllyék в,’ Íwîrtof 
kosoklzan a’ nyomositó vâltoiâsra nézve a’ 

.rendet elhaggyák? 174. 
85. Minémů fò példák fzerìnt formállyák bir 

toïcossaikot а’ középkurtító nevek? 174. 
54. Mikép formàllyák birtokossaikot е’ l`El'1d~_ 

hagyó nevek; léleh, vehè’m,‘tehër és mag? 
1 5. ‚ 85. §.7Micsoda печей 1сегйш$ д’ nyomosító vál 
tnzâst képzôik miatt? 176. ’ 

55. Minémů végzések kerůlik а’ ńyomositó 
vâltozâst? 177. . ‘ ` ' 

87,.-Vannakë még печей, mellyeknek bîrtokos- 
sait; а’ fzokâs nyompsító vâltoiâs nélkïil 
formállya? 180. 

Jegyäés ~ama’ tdlpigqzsdgdkrúl, mellyelfre a’ nya. 
‚шла változácrúl vali -regulák építzeztelf. 180. 

X. 
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х. s ’Z a%1<7~a fz. 
À’ bîrtokos neveifnek ragafztásárúl. 

ßů. Mîßeń Mkuülömbözik а’ bìrtokos nÀe§reknek‘V 
“‘ragaI`ztása a.’. közönségegekétïil, 

rele? ‚т. M T 

59. ’11\â«’a1_ly9ik É." bïxjtokos ragafztâsnak _elsö fü“ 
pe a}a. 1 2. . л ‚ A f 7 

90. Mellyik а’ birtokos ragafztásngk másc 
ik га péjdájn? ‚за‘. ' ‚ 

gl. Mellyik э.’ birtokos ragafztâsnak' harma 
dik fö }_Jéfdâ,ja É’. 11514. ~ .I ' ‘ 

92. §.~Me11y1k а ‚Ьпгоёов ‘гаЁяГцавпаЕ negye 
dik fö példaja? гбэ. ' 

és hány- 

. ‚ 

‘ XI. Sz-aka_[`z. 
’ д А’ Névpótolókrúl. ‚ 

93. §. мёд е; hanyrélék д’ névpótolók. 156. 
94. Mellyek a.’ fzemélyes névpotolókfés ini 
- kép rngafztatnak? 1ö6. 

Jegyzés и’ mi és. :1_/‘zavakrúl а’ mink és. tik név 
Rótolók /wllyett. 187. ' ‚ ' 

Q5. Mire ‘Rell rńég а’ fzemélyes 1f1¿VpÓi01Ók-- 
nik "ragafitásában vigyáznunk? xöö. 

Jegfzéa as ò`(zná`1: _/"zóru'l. lgo. ’ у 
95. Mèllyek az eredétí névhátározokbúl fzá;‘- 

mazó_ fzemélyes névpótolók? 190. „ ~ 
97. Mellyek а’ kölcsönözött nzfvhatârozókhúl 

fzârmazó fzemélyes névpótofóîc. 192. 
98. Me.1yek a’_ vifzontagos, és af hatârozatlan 

I`zerr1élyes'névpó_tolók ‘P 195. 
99. Ё. Mellyek а.’ ЬйгсоЪов névpófolók? 195.. 

` г": ъро- §~ ' 

и 
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ь 100. Mellyek а’ muiátó névpót0l0k, és mìkép 0 
ragafztatnak? 194. 

101. . .Mellyek a’ kérdö névpótolók? 195. 
102. . Mikép ragafztatik af mj névpótoló? 195. 

„ Jégyzés a’ mág és mfg _/kauakrúl. |95. 
105. Hât д’ többì kérdezö nêvpótolók mik_ép 
` ragafztatnak? 1 б. - ‚ ' 

104. Mellyek э.’ ìrlffzatérô névpótolók? 197. 
105..§. Miki és hányfélék а.’ határatlan 1_1évpó-« 

tolók? 197. ‹ Й _ v 
106. Mellyek а’ hatâratlan gyöke'rne'vpóto\ 
_ ШК? 197. ‚ 
107. Mellyek a.’ formâltt hatâratlan névpóto_-1 

мы 198. I ' 
106. §.-Me1lyek az öfzvetett hatâratlan névpó- 

tolók? 199. 

`XII. Szakafz. 
Az ígéknek neîmeirůl és formalásàrúl. 

109. Mi az ige, és hânyféle? 200. 
110.~Mit kell az ígéknél а’ gyökérrůl, vagyaz 

anyafzórúl efzre vennünk? 203. 
`1'11.j§. мы 1.11 .altallyában azigéknek képzfsirfil 

tudnunk, és mellyek ezek közíil az eggyü- 
gyů képzök? 204. ‘ 

г 1112. Mellyek az igéknek két agú eleven ke'p«_ 
zöj É’. 207. 

J. 113. §. Mellyek ama’ két ágú képzok, ,.melIyek 
úi formálâsrafnem alkalmatosak? 212. 

111/1'. Mellyek naz- igéknek hár0m_ âgú képg ‚ 
zöi? 215. — . ‚ _ 

115. Ё. Mellyek az igéknek б: âgú képzöi? 224. 
‘M-.‘.~ ~ " \ " ’ XIII. 

ä 



XIII. S zva k‘a I z. 
Az ígeragafztásrúl általlyában, 'és a’ Van Aígé.. I 

nek ragafztásárúl különösen. 

116.“ Mi az' ígeragafztás. 
‘ van? 228. ‚ I ’ 
117. Hânyféle mód van a’ Magyar ígeragafz. 

táslíanì’ 1229." 1 
118. Hânyféle üdì'>' jelentetik az ígeragaI`ztâä~ 

hán? 250. ‘ ' 

¿S hanyréle fornïáj. 

2 119. §.‘ Hángyféle I`zemély'és Байт van Ъ.’ Ma- I 
г g ar igeragafztásban? 251.. 

120. Minémü renddel függefztetnek а.” ragafz. 
tékok az ígékhezi 231. ' 

121. §.'Mikép ragafztatik а’ Van ige? 252 _ 4 
122; Mikép ragafztatik а’ fzemélyetlen Vap 

ige? 254. - A ~ 
I 

[ XIV. Sz а 11.~а fz. 
A’ ren‘dköveti'i ígéknek ragafztásárúl. 

f . 
125. Hányféle Mragafzîâsa van a’ „rendkövetö 4 

igéknek? 255. _ 
124. Minémû ragafztékokkal fejeztetik ki 'az 

ígékberí а’ jelentö módnak jelenvaló üde 
je? 256.. J 1 ’ 
§.LMicsol<1a 125. reguh'aÄ.k"`fzerînt kell a’ jelentfî 

/ 

módnák jelenvaló üdejébeyn а’ nyomositó M 
iagafztékokot »az igékhez 'f`ügge[`zter1i? 257. 

Jegyrzés a’ gy hangnak`4¢r'sdete'rú’l. 258. 
126. Micâoda kivétel ай vannák vefve а’ két 

_mâssalhańgzó .berüvel-végzödö\ ígék? 255. 
127. Micsoda`fkiv.e'u.-`1t fzenved az. eëyébarzïnt. rend. 

м‘ 2 
I 
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követö igékben a.’ jelenlévö ürlönek eggyèi 
fzámú második fzeméllye ?' 240. ‘ 

Elsò" Jegyzés ama’ kéftelenségrül, melly а: а. fx. 
z végzések utdnn a máwdik _/`zt/uélyt fs Ьмй 
uel nkrzrja forma'/ni. 241. 

._ Идиш!‘ Jegyzés a’ cx és с: hangokrúl a’ paran 
csoia' módbam 242. 

128. Minémïi ragafztékokkal fejefztetik ki az 
ígékben а’ jelentö módnnk félmúltt üde-' 
je P242. \ 

129. Minémů `ragnfz_tékokkal fejeztetìk ki az 
ígékhen a’ jelentö módnak elmúltt üdeje? 244. 

150. Micsòda regulâk fzerint tör_ténnek а’ je 
lentö módnak elmúltt üdejében а’ Кб211еиг‚ 
`tések? 244. Q ‘ 

131. Mikép formâltatik а.’ régenmúltt üdö.’ 
245. ' 

’ ‚за. \\. Mikép'f0rmá1mik а.’ jövendö ada? 247. 
155. §., Minémů ragamékokkal feiezmik ki и 

' igékben a’ kivânó módnak jelenvaló üde- 
ie? 248. 

154. Mikép foxfmâltatik а’ kívânó módnsk 
eìrnúltt üdeje? 248. 

Jegyzés a’ kíváno' n/zódnak jävcndô' üdejéríîl. |49. 
155. §L Minéma ragamekok fgjezik ki а’ pagan- ' 

csoló és kapcsoló módnhk jelenvaló üdejét? 
24 . 136. §.9Minémi'í regulák fzerìnt kell a’ nyomo- 
sitó ragafztékokot a’ parancsoló módban a.’ 
t végzéàhez függefzteni? 252.” 

157. Minémů regulák fzerint történik a’ pa 
rancsoló módban az eggyes fzâmú mâsodik 
fzemélynek rövidítése? 254.1 _ 

158. Minémů ragafztékokkal fejeztetik ki az 
igéknek határatlan módgya? 256. 

' 159. S. 
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— 1:59'. 5. 'Minémïi ragarZték01<\fe;„i1. ki а.’ дегш 

sïilököt, és azjallgpotjegyzököt? 257. 
Jegyzés a’ supinumokr1íl_ §58. J 

'140.’§. Mellyìk az ígeráfztâsnak h`arinac'1ik for- 
., mája? 258.‘ А 

141 Mikép ragafztatnak э.’ fzenvedö1'gékÍ>îz6z. 
Jegyzés a’ Ízarmadilf formának Не{у:е1епаё5ёгй`1',‘ё.г 

‘а’ rendetlenségehrül, mell_yeÍ¢` belälle a’ ńyslvben 
támgdnak. 265. ' ' ‘ ` 

ХУ. Sz akVa.1~[`z. 
A' középkìxrtító', és a’ rendhagyó ígéknek 

ragafztásárúl, — ‘ 

142. Mik, és hânyfélék а’ középkurtító ígék? 234. 
Jägyzée, mellybtu a’ hu'Art/ita' ìgélc elöudaznalf. 284. 

145. Msllyek а’ kurtitó igeragafításnali F3 
példái э‘ 285. 

144. Minémîi regulák fzerint formállyák а’ 
parancsoló módot a.’ g, l, ‚в. тёдаёвй kur@ 
tité ígék? 257. ‹ 

145, Mellyek а’ lili és .zik végzésü kurtitó 
ígék? 290. . 

146: з. Minémïi regulák fzerint formâllyák а’ 
paranpsoló módot a’ lik és zik végzésü ígêk? 
2 1. ~ - 

147. Hányfélék а? rendhagyó ígék? 292. 
‚ 146, Mellyek ama’ rençlhàgyó igék, me11yek- 

lpen az _fz végzés gyökérbetů? 295. 
149. Miben távoznak ç1'az ЦЕН‘ és efzik f6 

példáktúl a.’ többi„ _fz végzésïi rendhagyó 
Я’ ék? 296. 

150. i Meliyek a.’ rendhagyó ígék, mellyekhen 
_ az _fz végzéi d 11е1уеп;6.11 9 293. 

_ ' 151. S; 
/ 
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*151. Mellye ama? félrendhagyó ígék, mel 
lyekben az fz végzés а’ ci betü helyett áll? 
502. . 

152. Mellyek a’ rendhagyó ígék, rnellyekben 
az _fz végzés z beti'i helyett áll? 505; 

155. Me/llyek a’ hangzóval végzödö tendhágyö 
7 igék? 504. 
154. Micsoda. kívételek _alá vannak vetve а’ 

többi rendhagyók, mellyek hangzóval vég 
zëidnek ‘P 506. ` ‘ ‘ 

155. Mikép ragafztatnak a.’ Megy és Vefzt 
rendhagyók? 507. 

XVI. Szakafz. 

A’ kapcsolatokrúl, ígehatározókrúl, és az in-g 
dúlatielekrîil. 

156. Mik а’ kapcsolatok, az ígehatârozók , És 
az ind1ílatjelek,e's mikép formáltatnak? 506. 

157. Hânyfélék a’ kapcsolatok? 516. `4 
158. Hányfélék az ígehatározók? 516. _ 
159. Mellyek a’ Magyarban az »indúlatje- 

lek Р 522. 

г А’ 

Magyar Nyelvtudománynak 
I П. R ë Г z e. 

А’ з’; д ь д: é sp 
`XVII. Szakáfz. 

A’ névmutatónak kb' tésér6l.- 

160. §. Mi és напугал; а’ fzókötés? 525. 
‘ ‚ 161. Miçsoda külömbséget kell а’ határozott, 

А és 
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ё} а’ Ьацёпщайап értçlmfi mgnglások 'között 
tenui? 524. ‘f ‘ л —" 6 „д 

162. Mîcsoda fö rggula [`zerint_ kell a.’ Magyar- ' 
befzédben a’V néxfmutqtóval élni? 525. ' ' . 

/~9«Í Jagyzeîs ama".D‘ea'I¢majmo”záaru'l, :nelly a’ névmutw 
lálfat elhag_yogat{_ya. 527. 

§65. Kell@ aÍ6M_agya.rban a’ tulajdon nevek 
elött névmutatóval e’1ni?'527. ‹ ’ Mìkor_.ke1l а’ Кбибвёёъ а’ шеЦёЁпеУЁЁ 
elött névmutatóvalv élni? 550. 

‚165. Mikorkell a’ fzámnevek, а’ ne'vpótoló_k, 
nés igehatározók elött névmutatóva1_é1r}i4?'55`2. ‚ 

166.1 ЩЁЬКеП még az ez, „és eggy q'év1yg§a- 
tókrul t_\1d_nun_k 4.554. ' ` 

‹ XVIII; .s _Z а käf Z.. 
A’ ragafztékqkngkl ‘és névhataírozóknak kötfâsévüj. 

167. 'Mikép kehll „bánnunk а’ Magyarbán a’ rie 

с! 

vezö eseìtél 557. » 
168. Micsgda regulák _alâ vain vetve a’ Magyar 

\ birtokos ragafztéknak kötése? 559. 
Jegysés. м!’ (‘вие/‘пдй д;/‹„ые‚‚г.‹г‚-д1. 54|. 

169, Mikpr kel_1 а’ ийечдрпйб, _fzenvedö (és. 
fofztó ragafztékokkal, _és hivó esettel él 
nünk? 544. ‚ . I ' 

170. Mikor és mikép kell .élni а.’ névhatárqzó 
‚‚ r.aga[`ztékokk_a1? 345. ‘ ' ` 

171. Minémů ragafztékkal felelünk а’ 'vára- 
,~'\ 4 soknak, és egyéb helységeknek neveivel a.’ 

hol? houd? és hAonnanP kérdésekre? 548. 

fr 

“фа. §. Macs@-da' harms. vefrzük а’ befzédben ад 
eredeti névhatáfozóknak ‘Р 550. 

_Je sée. А’ nyeluù'nkbù`l már régen _/`za'm,Ífìvet2ìt gg/ztó\ uonáwhárúl. 552. 



‚ I 

11075. 
174. 

175. 

476. 

177. 

176. 

179. 

I 180. 
A 181. 

162. 

185. 

155,. 

h 155 
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TXIX. Szakafz. 
` А’ га neveknek katésërnl. 

Ё. Micsoda rendhen âllanak а’ Magyarbe 
fzéd ben а’ fzemélyeknek tulaidnn печей’ 561. 
§_ Mellyek a’ Magyarban a’ tifzteletmutató 1 

nevel: Е’ 551. _ ’ 
§. Mikëp kŕíttètnek öI`zv0 в.’ befzédhen а’ 

l~i1I'önŕis tiÍ`¿teIetne1'ek Ё’ 364. — 
§. Hä! 1’ többi.t1`1l‘a.jd0n neveknek kötés¢§- 

rúl mit kell tudnunk ‘Р 566; 
§. Mikép keìl álravyában a¿I<özös neveknek 

ridég és töblmes fzámával bânnì? 568. 
Q. Micsoda regulák alâ van vetŕe az üdöjeí 

Изгиб neveknek kötése? 570. 
§. Míkëp élünk д’ rokonysâgnak nevei 
vel? 575. › I „ — 
§ Mîkép kel] bânni a’ mértékeknek nevéi- 

vel Ё’ 574. I 
§. Mikép körtetnelf. öfzve az árnak печей? 575. 

n 

Ё. Míkép kéîl а’ ГдегГхётоЪпайсёз eI`zkö- 
zföknek neveivel bânni? 576, ` 
§. Mikép kell a’ gyiïitŕi neveket, ’és az 
edéńyeknek neveit а’ befzédben egybe 

. НИМ? 577. ‚ 
§ Mikén kell ama’ nevekkel bânnî,lmel- 

llyek. rif`nsége`:1et, hivatnlokm, állapotot, és 
mesterségeket jelenrenekì’ 578 
§. Wlikor kell a" Magyar befzédben а’ fü 
neveknek öfzvetevésével élní? 579. 

' Jegfzës a’ kérféle barba/'izñzu.rolfru'l, m_eÍÍ_yeÍ¢ nl 
à_'/Javeteuécnak reguláit cértih. 579. 

‚ 1 XX, 

le 
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XX. z,a¿k afz. 

A’ mellékneveknek kötésérîil. 

165. Mellyyík Ю ге5111ё1К [`2erint köttetnek а: 
ЪеГгёдЬеп öfzve a’ melléknevek? 5Í'»0._ 

137. §.'Mike'p kell bánni а’ réfzesïilökkel, mi 
kor melléknevek gyanánt fzolgálnak Ё’ 582. ' 

"löö, Mellyek ama’ mel1éknevel:,-me1lyek а’ 
niellettek 1_-e'vî'i« nevekben bizonyos1‘agaI`ztékó- 
kot kivânnak P» 585, 

189. Mikép kell а’ hisonlító nevelrkèl bán~ ’ 
ni .9 535. 

190. . Mikép é1_ünk a’ felmúltató nevekkel? 586. 
_ 191.‚ . Mikép kel] bânnunk а’ helynek és az 

üdönek mellékneveível P 585. 
192. Mikép élünk ama’ melléknevekkel, mel 

lyek mir1émi"1séget„ kÉfzi'iIetet," árt , módot, 
vagy az edényeknek mirevalóságár je1en- 
(На? 587. ‘ _ 

195. Hât а’ helyeknek távullétét minémů melf 
léknçvékkel kell kifejezní? 588. ’ 5 154. Minémů melléknévekkel kell a’ tagqkot, 
réfzeket és a’ birtnkot jelentenünk Ё’ 588. 

195.. Minémïi értelmeik vannàk az qllyan mel 
lékneveknelg , rnellyek* а’ r'agafzte'kos névlíůl 

‘ és а’ való réfzesůlöbůl támfxdnak? 589. -’ 
Jegyzés. A’ ualô rëfrcaiïlä а: ‚душе esetekben и’ 1114: 

gyàr пудинг!‘ nemzetlségei kiize' tmtozik. 59.1. 
1.98. Mînémïi hafznât vefzí а’ Magyar а’ név. 

határozók utânn âllani fzokott való. réI`zesi'i- 
lönßk P 591» A ' 

5 197. Mitknell efzre vennünk az óllyan mel1ék-~ 
nevekrůl, mellyék ígehatározókbúl és a’ ‘иа 
ló réfzesůlöbül támadńak? 592. 

1' ' 
r \Í 

I . _ ’ 198‘, S' _ 
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.XXL szak.«..fz.` 

19ö. Mirevglóìlç а’ melléknevek, mellyek az 
ígéknek határatlan módgyaibúl e'Ã а’ való 

` \ré[`zesi'.`|1Ö1>i`il tâmudnak? 595.` . 
199. Mi hafznát „так а’ befzédben ama’ 

V mellékneveknek, mellyek а’ le'vö,_/èlsvö, ál 
. _ ló réfzesi'i1ökbì'i1 támadnak? 595. А 

200. Mikép kell а’ befzédhen а.’ sarkI`zámnç- 
. vekkelbáuni? 594. ,. A 

201. Ñ Mikép kell а’ rendfzámokkal élni? 595. 
202. _. Mícs0da._ regulák alá vannak az ofztó 

I I`zâmok_vetve?‘596. 
205, Mikép иен а’ gyfůjtö nevekkel bánni¿? - 

’ ` \ 

м‘! 

ь „ А’ névpótolóknak kötéSé'ri'íl. 4 _ 
204, Mikép kell élnünk а’ fzemélyes névpîîf 

_ tolókkal? 599. I 
205. Mikép kella’ maga vifzontagos, és az em 
_ ber fzemélytelen névpótolóval bânnunk? 401. 
206. Minémů reguláik, vannak a’ birtoktos név 

‚ pótolóknak, meHy„ek а’ befzédben rnagâ 
1 пуоеап állanak Ё’ 405. ' ‘ 
207, Mit kell а.” birtokos neveknek egyBekö- 

_ tésérïil tudnunk? 404. ‚ 
208. Miçsoda. némzetíségeket fzülnek а’ Ма. 

. gyar ńyelyben а’ birtokos печей? 405. 
` "209. §. lmkép 1.¢111..'.m.i а’ 'mums nevpówlók. 

kal? 407. . 
210. Micsoda regulâi vannak a’ kérdezëì név 

pótolóknak? 410. ’ 
._ 211. Mikép kell bánni a’.yiII`zatért'>‘ névpóto.. 

1ókka1?`412. ` щ‘ / ’ 
j “вы? Minéx_n`1'ì. regulîák fzerint kell) э.’ ЬаЁёгаЬ 4' 

làn 
1 
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415. _ 
' ' t' — ..-. 

XXII@ S z а k a f z., 
Az igéknek nemeirül a’ Fzókötésre nézvè, és hz ige 

’ raggfziásnak kétfféle formájárúl. 
f 

\ 

215, Hànyféle' ц: ige а’ ‘Ггбйбсёзге лёжа? 429. 
-214 Mellyek általlyâban az igeragàfzltásnak' 

kétféle formâjárúl а’ fö r_egulák‘:’ V451. .$15. Mícsoda formát ~kivâ11nak. az .ígében a’. 
»$16. Micsoda formât -kívánnak liz íggíbenl в,’ 

fzenvedö r_agaI`ztékú fzémélyes fxévpótolók? 
455. I 5 _ 

lah névpótolókuta’.19_e['zédben ègybe “kötnif 

fzenvedö ragafztékú tplajdon nevek? 4452. ß _ 

217. Mícsoda formât kivân az ígében ‘a’ I`zen- 1 
vedö rggafztëkú maga névpótoló Ё’ 454. 

318. Minémïi formát kívânnak az igében а’ _ 
Éirtokos, а.’ mutató, а’ 1сёп1езб‚ és a°_vi‘[`- 
fzatérö névpótolók? 455. 5 ' 

219. Mellyik hatâratlan névpótolóknak Гип 
vedöi kívânnak az ígében mutató Гоп 
mât ‘P 456.' 

220. Mellyik hatâratlan névpótolóknak /fzen-‘ 
vedöiváltyâk f`_e1 а’ törzfökös és а’ тпищгб ’ 
formât É’ 457. ‹ 

321. Mellyik hatâratlan névpótolóknak Нет‘ 
vedöi kivánnak ‚и: igében .törzfökös for 

‹ mât? 458. 

IXXIII. Szakáfz. 
Az igéknek fzámqiriil, Ifzeméllyeiriîl, üdeirůl, és 

határozott m'ó6gyair1’1l.` ' 
à22.'§. Micsoda regulák fzerint kell az ígét a’ 

»nçvezö esettel megeggyeztetni? 459. 
222. §._ 



' -Il -- ¿XXVIII — 

225. Mikép kell az ígéknek üdeivel - 11c'1n~ 
ni? - П _ 

224. Mikor élünk a’ jelentö móddal? 442. 
225. Mikor élünk а’ kivánó móddal? 445. 
226. \`.. Mit kell a.’ parancsoló 'módrúl elöre 

{Баня ё’ 444. 
,227. Mikor kell a’ parancsoló módda1'61-‘ 

ńünk? 446._ 
228. Mit kell elïíre a’ hatâratlan módrúl tud» 

nunk `:"44ö. _ '_ 
229. Mínémïi regulákfzerirgt kell a’ hatârab 

lan móddal bánni? 449. 
250. Mikor kell а,’ fzemélyes hatârnt1an„mód- 

M ida; ¿ini? 455. 
251. Mikép ke11a’je1envaló’ réfzesůlövel bán 

ni? 454. — I 
252. Milâép kell а’ múltt és a’jövend'o" réfzesïì 

lökkei banni г‘ _ 455. 
255. Milcép kell' az `â1lapotjegyzî'>`kke1 hän 

ni? 456. " ` — 

.XXIV. Szakafz. 

Az ígélfnek kötésérìîl. 
254. Mit kell а.’ létnek ígéirůl általlyában tud 

inunk Ё’ 457. ` I 
£55. Mìcsoda regulái vannak э.’ van ígének, 

mikor fzemélyesen fzolgál , és létet nem tefz , 
hanem р.’ mondásban a’ tárgyal az állitàst 
függefzti öfzve, mint kapcsolat ? 458. 

256. §.-Miném'1"1 regulák fzerint. kell bânni а’ 
I fzemélyes van igével, mikor létet jelent? 

460. 
`_ ' 257. Mîkép'ke11~b5.nni а’ fzemélytelen van 1gé- 

vel‘:"4Ö1. 
` 256. 
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$58. §È`Mikép kel] hânni a.’ fzeniélyètlen van 
igével, mikor birtokot. nem jelent? 462. 

à59. Mit kell még а’ van, lqßk, és lehet ígék 
rül сидящий? 464. _ 

240. Mit kell általlyábsín a’ rendkövetö ígék- 
“ ‘nek kötésérů1\ tudnunk? 465. 

241. Mikor kell а’ müvelö ígének fzenvedö- 
jét a’ mondásbanî elhallgatni? 466. 

242. Mellyik igék kivánnak magok mellé tú 
lajdonító nevet? 466. ‘ 

245. Mellyik igék klivânnäk két tulajdonitó 
nevet? 470. л 

944. Mellyik ígék kiyânnak fofztó navet? 470 
245 `. Mellyik ígék kivánnak segitö пашет? 471. 

. Mellyik igék kivánnak helyeztefcö uevet? 
4 я. 7. Mellyik igék kivânnak beható nevet? 475. Ё. Mellyik ígék kivânnak kiható nevet? 474. 
' . Mellyik ígék kivânnak felható never? 474. Ё. Mellyik igék kívânnak leható печах? 475. . Mellyik ígék kívánnak melléklö never? 

6. . 252. 4K, Mellyik ígék kívânnak közelitö nevet Ё’ Z477.. 
255. Mellyik ígékkivânnakállápító navet? 477. 

1 

« 

246. 

YXV. Szakafz. 
A.’ kapcsoìatoknalc, ígehatározóknak, és indúlatjelek,- 

‹ nek kötésérül. 

254. Mîkép köttetnek ófzve az okmutató kap 
‚ csolarok? 478. ’ 

_255.\§. -Mikép köttetnek öfzve â.’ hasonlltókap 
csolatok ?‘ 480. 

$56. §.vMìkép kôttetnek öfzve ai engedô, а’ ha 
târozó .és a.’ kiyevö kapcsolatek? 4-31. 

\ . _ 25ö~ §« 
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1157. Ё, Mikép köttetneköfzve и а1Ёшт$ КарсзЬ-‹ 
latok? 484. 

258. Mikép kötfetnek öfzve а’ következtetö kap~ 
csolatok, mellyek az elöbbeniekbůl való kö 
vetkezést jelentik. 485. ‘ ‚ 

259 Mikép köttëtnek- öfzve а’ Кбчегйедтегб 
‘ kapcsolatok, mellyek üdöfdlyást .vagy rendet" 

’ jelentenek? 486. 
I 260. Mikép köttetnek ö[`1v`e.az egymíísra mu 

рыб kapcsolatok? 488. 
261. Mikép köttetnek öfzve az ellenkezö kap~ 

__ cs0_l:1t0k':’ 489. ‚ 
262. Mit kell meg egglykét magyarâzó, és öÍ`z- 

veI1.ñtî'i "аду fzétválafztó kapcsolatrúl t11d-' 
nunk Ё’ 490, — 

265. Hât az igehatározóknak e's az índülat 
‚ jeleknek kötéséríil vanë valami efzre yenni 

való Ё’ 491. 

XXVII. s Z .«..1..`a.fZ.’ 
A’ mondás’ réfzeinek törvényes hclyeztetésérïxl. 

264. Mellyik а’ mondás’ réfzeinek helyeztetê 
sérì"11 az elsö Ю regula Е’ 492. ° 

265. Mellyik а’ топфёв’ réfzeinek he1yezteté- 
sérïil а.’ màsodik fö regula? 494. - 

266. Micsoda rendet kell а.’ kérdésekben. там 
tanunk? 495. -1 

267. Mikép_ke11 Magyapúl a’/kérdésekre fe 
lelni ‘Ё’ >497 I 

268. Ё; Mikor kell az çlôfzócskákot az ígéti`i1.el- 
Vâlafztani, éà mikor elötte hagyni? 50_O. 

г Nyelvgyalsgrldsoli. 505. — 
L? 

"о ‘vn 
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`\` I 

Magyar Mesterséges 'Sza`vak, 
_ I ‘ Y \ _ 

Вы“; 6г1е1ше1Ысе1 eggyiitt, mellyek о’ Nynlvtudománjbnn Н 
ЫЁКегШпеК. " ` 

_ _ Á ъ Ajakbetïi. Litera labialìs. ` " 
11111145 kapcsolat. Conditionalis conjunctio. ’ у 
llapító ragafzték. Sufïixum inhaesivum. ' 

Állapot. Status. Magányos: absolutus.' Társaságos: 
constrúctus ‘аду conjunctivus. ‚ 

Állapotjegyzö. Gerundium. Müve/lö: activum. Szen 
vedö: passivum. ‘ 

AÍ'Í'zonyi. nem Genus femìninum. . 
Áttétel. Metathesis. — f 

\ 

Beható ragafzték. Illativum suflîxum. ' 
Betůvonás. Acçentus. . ‚ 
Birtokos ragafzték. Suffìxum possessìvumseu' geni 

tivum. ‚ _ — 
Bizonyítás. Aflîrmatio. 
Cselekvö középreudü ige. Verbuni ac_tivo~11eutruin. 
Czikkelyezetç hang. Sonus articulatus. 
Deákmajŕnozás. Latinismus. 
Dupla pont. Duo puncta. 
Еду ágú fzóképzö. Simplex formatiira. 

_ Eggy tagú fzó. Vox, monosyllaba.„ 
Eggyes bètů. Simplex litera. 
Èggyes fzám. Singularis numerus. 
Eggyeztetésa’ Syntaxisban. Concordantia. Е _ . .._ u :_ 
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Eggyiigyů fzóképzö. Formativa simple». 
Egyenes eser. Casus rectus. ’ 

n Egyfórmaság. Analogia. 
Egyenetlen eset. Casus obliquus. 
Éiedhangú betü. Superacuta. vocailis. 
El-lenkezö kapcsolat. Cmijunctio adversativa. 
Elöfzócska. Praeiîxum. 
Enzedö kapcsolat. Concessiva conjunctio. 
Eredeti névhatározó. Postpogitio propria. 
Erösitö igehatározó. ‚‚А.с1чегЬЕцт— intendendi. 
Felekezet.' Species. 
Felható ragafzték. Sublativum sufïìxum. 
_Felkiá\tás. Fxçlanmtio. 
Felmúltató név. Spperlativum nomen. 
Férifinem. Genus masculinum. 
Ёо3Ье$й.‘1_1ге1‘а dentalis. 
Forma az ígeragafztásban. ‘Forma conjngatîoniá. 

T‘o'rzI`ökös: plana. Mutató: demonstrativa. Ve 
души: paragogica. л 

ЁоГшб ragafzték. Ablativum sufïixum. 
Fönév._ Nomen substantivum. 
Gyökér. Etymon. 
Gyůjtö név. Nomen collectivum. 
Gyüjtö fzám. Nuńierus collectivus. 
Gyîijtöleg fzóllanì :' collective loqui. 
Hailítás а’ Deák Grarnmaticában: Inflexio." 
Hangkövetö ige. Verbum imitativum. 
Hangrend. Euphonia ' «\ 
Hangrendtartó betïi: Litera eupähonica. 
Hangzó betïi. Litera vocalis. 
Három ágú fzóképzö. Formativa triformis. 
Hasonlítás. Comparatio. _` 
Hasonlitó kapcsoiat'. 'Coniunctio comparativa. 
Hasonlìtó név. Nomen comparativum. 
Határajlan mód. Modus iiifinitivus. 
Határozatlan. Indeflnitus. A 
Határozó ragafzték. Suffixum terminativum. 
Határozott. DefinituS- ’ 

He- _ 
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Helyezte`t6 ragafzték. Suñîxum lolcatìvum. 
` Helyrendfzám. Numeŕus ordinalis loci. 

Hiányjel. Apostrojphus. 
Hìányos ige. Verbum defìectìvum. 
Hívó eset. Casus_` vpçrgtivus. ’ 
Horgocska. Commál' ` л \ 
Hoíïzitás. Paragoge." ` ‹ ' 
Hoffzító betïi. Litera pqragogîca. _ „_ \ 
Íge. Verbum. Müvelìfi: actìvum. Középrendiì: не? 

utrum. Szenvedö: passivum.’ Müyeltetö: fa» 
ctitivum. Tehetös; potentiale. Vifzon agos: rc 
ciprocum; Személyetlenu impersonal .‚ Több~ 
fzörözöi: frequentativum. Kezdetjelentö: Lin-, 

‹ choativum. Hiányos def'ect.iv”um. ’ " ‘ 
Ígehajlísás a’ Deák Grammaticában.-Óonjugì1tio, ' ' 
_ verborum inßexio. _ _ 
lgehatározó. Ádverbium. ` _ _ 
Igeragafztás a’ Magyar Qyrammaìicában. Conjixga. 
Í tio , verborum suiïìxib. 
Igeragafzték. Suíïixum verborum. 
Indúlatiel, indúlatfzócska. lnterjecti.-0. 
lnybetiî. Litera palatalis. — › ‚ 
Írástudomány. Orthographîa. 
‚тема mód. _Modus indicativus. 
Jelenvaló üdŕi. Tempus praesens. 
Kapcsolat a’ Grammaticában. Conjunctio; а’ Lo_gicá- 

ban: copula. _ 
Kapcsoló mód. Modus conjunctivus “аду subjun 

ctivus. 

ка: ágú rzóképzö.' Formati“ nimma.. ‚ —_ д, 
Kezdefielentö ige. Verbum închoativum. 
Kezdetkurzítás. Aphaeresis. 
Kìható ragafzték. Snffìxum elativum. 
Kisebbîtö név. Nomen dimînutivum. 
Kìvévö lcapcsolat. Conjunctio exceptiva. » 
Kölcsönözött névhatárcùó. Postposìtío im roprîa. 
Következtetö kapcsolat. Conjunctio conse utiva. 
Közbevetés. Epenthesîs. 
,Közbevetett betfŕi. Epenthetîca litera. 

m . _ K5. г 



—— xxxlv --9 

Köielítö ragafzték. Sufïixum advicinativum. 
Középhangú hetïi. Vocalìs теща” 
Középkurtítás. Syńcope__ ‚ 
Középkurtító név ‘аду ige. Nomen vel ve,1jbum syn 

copicum. :Í ,` 
Középrendü íge. Verbum neutruni. ‘ 
Közös név. Nomen appellativum.' 
Leható ragafzték. Sufïìxum delatîvum. ’ 
Lengés. Oscillatio. 
Maganyos állapot. Status absolutas. 
Magos hangú beti'i. Vocalis acuta. 
Magyarázó kapcsolat. Conjunctio explanativa. 
Mássalhangzó betiî Litera consonans. . 
Megvontt betü. Litera accentuata. 
Megyebéli fzó. Vox provincialis. 
Melléknév. Adjectivum. ’ 
Melléklb ragafzték. Suñixum adhaesìvum. 
],V1élyhangú\beti'i. Litera obtusa. 
Mirevalůság a’ Syntaxisban. ’Destinatio. ‚ 

I Mód az ígeragafztásban. Modus in conjugatione. Je-' 
lentïì: ìndicativus. Kívánó: optativas. P:,1ran- 
cso_ló: imperativus. Kapcsoló: conjunòtivus, 
vagy subjunctivus. Határozott: finitus. Hatá.- 
ratlan: infînitivus. ' 

Mondás. Constructio. 
Mutató forma az ígeragaf'ztásban. Forma conjuga-` 
_ ` tionis demonstrativa. ' 

Miìveltetö ige. Verbum factitivum. 
Müvelö ige. Verbum activum. 

m. Genus. ‚‚ 
mjegyzö a’ Német Grammaticában. Articuius. 

Név. Nomen. Tulajdon: propripm. Közös: appella 
tivum.»Gyi'ijtö: collectivum. Fönév: _substan 
tivum. Melléknév: çidjectivum. Számnév: nu 
merale. ‘ ` 

Nevezö eset. Casus nominativus. 
Névhatározó a’ Magyar Grammaticában Poátpositìo, I 

a’ Deákban és а’ Németben Praeposìtìo. 
Névmutató а’ Magyarban. Articulus. „ 

/ ` „ ` 
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Névpótoló. Pronomen. 'Személycs: personale. Vi 
fzontagos: reciprocum.'Mutató: den'1onstratî- 
vum. Birtokos: possessivum. Kérdö: ìntevro~ 
gatìvum. Viffzatérö: relativum; Határatlan: 
indefìnitum. ' ` 

Névragafztás. Declinatio. A’ Deákban és а’ Német- 
ben névhajlítás. ’ 

ыёчгаёаГггёЬ Suffixum nominum. 
Nyelvbetii. Litera lingualis. 
Nyelvtudomány. Grammatica. 
Nyomadélc à’ Syntaxisban. Momentum. 
Nyomosìtás, nyomosító változás а’ Magyarban. Mu 

Кабо energica._ ` 

/ 

Ok. Causa. Адепт; _ ‚ ‚ ‚ 
Okmutató ragafzték. Suñixum causale. _ 
Okmutató kapcsolat. Coniunctio causalis. 
O[`ztó iel ‘аду vonás. Divisipnls signum. 
Qfztófzám. Numerus distributivus. ` 
(_)[`zvekötö kapcsolat. Conjunctio copulativa. 
ÓI`zve_t_ett betü ‘аду Г26‚ Composite. litera vel vox. 

'_ Ofzvetett hangzó: Diphthongus. 
О: ágú fgóképzö. Formativa pentaf`ormis- 
Ponthorgocska. Nota media. л “ 
Ragafzték. Sufïìxum. Annyiféle mint ai’ Fzóképzö.’ 
Rekefz. Parenthesis. ‚ 
Rendhagyó. Irregulare. Anomaluni.. 
Rendfzám. Numerus ordinalis, 
Réfzesůlö név. Parxicìpium. _ ‚ 
Rideg. Singularis. Bidcg fzám: numerus singularis. 

Rideg betii: litera simplex. ‚’ 
Sarkfzám. Numerus cardinalis. ; . 
Segítö ragafzték. Súfîìxum instrumentale vel sociale. 
Számnév. Nomen numerale. ‚ 
Személyetlen ige. Verbum impersonale. ‘ 
Szenvedö ige. Verbum passivum. Szenvedö lcözép- 

rendü ige: verbum passivo-neutrum. 
Szenvedö ragafztélc. Accusativum suñìxum. 
Szétvzílafztó kapcsolat. Conjunctio disjunctiva.' 
Szó. Vox. 

ник 2 _ szó, 
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Szóbövìtés. Pleonasmus. 
Szóejtés. Dìalectus. \’ 
Szójárás. Idìotismus.‘ ' 
Szóllásfzerfzámok. Organa locutorîa. 
Szóképzö fzótag тару betü. Syllaba vel lìtc1‘ai`orma- 

tìva. Eggyügyů: simplex. Két ágú: bìformis. 
Három ágú: triformis. О: ágú: pentaformìs. 

Szonyomozás. Etymologia. 
Szótag. Syllaba. 
Szóválafztó jelek. Interpunctiones. 
Társasá-gos Шарм. Status constructus vel lconjun' 

ctivus. 

Tehetösìge. Verbum potentiale. \ 
Terméfzetes bang. Sonus naturalis. 
Tìfzteletmutató nevek, vagy tìfzteletnevek. Tituli« 
Titkolás. Ellìpsis. ' 

` Toldalék betiì. Litera expletìva. 
Torokbetů. Litera gutturalis. 
Többes fzám. Numerus pluralís. 
Többfzörözö ige. Verbum frequentatîvum. 

-\ 

Törzfökös forma az igeragafztásban. Forma conjuga~' 
tionis plana. _ 

Tulaidonító ragafzték. Sufïixum datìvum. 
Tüdöbetü. 'Litera pulmonalis. 
Udö az ígékben. Tempus in verbis. Jelenvaló: prae 

sens. Félmúltt, vagy alligmúltt: imperfectum. 
I Elmúltt; perfectum. Régenmúltt: plusquamperfœ 

ctum. Jövendö: futurum. 

Változhatatlan ígék. Verba intransitîva. 
Változható ígék. Verba transitiva. 
Végkurtitás. Apocope_ 
Végpont az ìrásban. Punctum. 
Vegyültt forma az ígeragafztásban: Forma co11iu~ 

gationis paragogica, seu- ńxixta. 
Vonáspótoló betiî. Litera emphatica. 
Vonatlan bet'1'ì. Litera accentu carens. 

. L 
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‘А’ 1312111: Меэтёгьйёёев‘ Бгага}; 
Magyar értelmeikkel eggyíitt. ’ 

\ 

Ablatîvun; suflîxum. Fofztó ragafzték. -5 
Absofutus vocis status. A’ fzónak imagányos zilla 

pottya. 
Accentus. Betiivonás. 
Accentuata litera. Магнит betů’. 
Accentu carens litera. Vonatlan betïi. 
Accusativum suffixum. Szenvedö ragafzték. 
Actìvum verbum. Müvelö ige. _ ‘ ‘ 
Activo-neutrum veŕbnm. Cselekvö középrendů ige, 
Accuta vocnlis. Magos hangú betü. 
Adhaesivunfsufììxum. Melléklö ragafzték. 
Adjectìvum\ nomen. Melléknév. ‚ 
Adverbium. Ígebaìározó. „ 
Adversativa conjunctìo., Ellenkezö kapcsclat. 
Advìcinatum suffìxum.'Közelítö 1‘agaÍ`zték. 
Afìrmatìo. Bizonyítás. 
Agens. Ok. ‚ 
Ànlogia. Egyformaság. 
Aphaeresis. Kezdetkurtítás. 
Apocope. Végkurtítás. 
Apostrophus. Hiányjel. 
Appellativum bomen. Közös név. _ 
Articulus. Névmutató. A? Németelmél Nelnjegyzö. 
Biformis formativa. Két ágú fzóképzö. 
Casus rectus. Egyenes eset. Obliquus: egyenetleni. 
Causa. vel Agens in verbis. Ok. 
Causale sufîìxum. Okmutató ragafztélc. . 
Causalis conjunetio. Okmutató kapcsolat. 
Coïlectivum nomen. Gyiìjtîì név. Cblleotive loquì; 

gyüjtöleg befzélleni. 
Com 
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Comma. Horgocska. 
Comparatio. Hasonìítás. 
Comparativum nomen. Hasonlító név. 
Comparativa cgninnctio. Hasonlító kapcsolat. 
Compositum. Ofzvetett. 
Concessiva conjnnctio. Engedö kapcsolat. 
Cóncordantia. in Syntaxi. Eggyeztetés. 

I 

'Conditionalìsponjunctio. Alkuvó kapcsolat. 
Conjugatio. Igeragafztás. In Latino et Germanico 

Ígehajlitàs. 
' Conjunctìo. Kapcsolat. 

Conjunctivus verborum modus. Az ígéknek kapcso 
16 módgya. _ 

Conjunctivus vel constructus vocis status. A’ l`z6~ 
nak társaságos állapottya. 

Consecutiva. conjunctío. Következtetö kapcsolat. 
Consonans litera. Mássalhangzó betifi. 
Constructio in Syntaxi. Mondás. 
Constructus status. Tár_s_asa'gos állapot. 
Copulativa coniunctio. Ofzvekötö kapcsolat. 
Dativum sufïixum. Tulajdonító ragafztélc. 
Declinatio. Névragafztás. In Latino et Germanico 
4 Névhajlítás. 

Defectivurn verbum. Hiányos `íge. 
Definitus. Határozott. 
Delativum sufïìxum. Leható ragafzték. 
Dentalis litera. Ifogbetü. 
Destinatio in Syntaxi. Mirevalóság. 
Dialectus. Szóejtés. _ 
Diminutivum nomen. Kisebbítö név. 
Diplitbongus. Öfzvetett hangzó. 
Disjunctiva coniunctio. Szétválafztó kapciolat. 
Divisionis Signum. Ofztó jel, vagy vonás. 
Duo puncta. Dupla pont. 
Elativum sullixum. Kìható ragafzték. 
Ellipsis. Titkolás. А _ ‘ ‚ 
Emphatica litera. Vonáspótoló betïi. 
_Energien mutatio in Hungarico. Nyomosítás ‚ nyc 

mosító változás_ 

Epen 
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Epenthesîs.. Közbevetés.. _ ` 
Epenthetica litera., líözbevetett betili. _ 
Etymologìa. Szónyomozás. 
Etymon_ Gyökér. _ 

_Euphonia. Hangrend. ` 
Euphonica litera. Hangrendtartó betïi. _ 
Exceptiva conjunctio. Kivevö kapcsolat: ' 
Exclamatio. Felkiáltás. ` ‘ 
Explanativa сварить. Magyarázó lcapcsfolat. 
Expletiva litera. »Toldalék betü„1 
Factitivum verbum. Müvelt`etì'>' ige. / 
Femininum genus._ Affzonyi nem. V 
Forma cunjugatìonis' plana. A‘z igeràgafztásnak 

törfzökös formája. Demonstrativa; 'mutató. «Pa 
ragogica vel mixta: vegyi’iltt`. V 

Formativa Sy.llaba‘vel litera. Szóképzö fzótalg v'agy 
betü. 

Formativa simplex :eggyügyìi Ízóképzö. Biformis: két 
` ágú. Trifbrmis: három ágú. Péntaformis: б: 

àígú. I 
Frequentalivum verbum. Többfzörözö ige. 

„Genitivum sufiîxum, vel potins possessivum. Birte 
kos ragafzték. V 

Genus. Nem. . ‚ 
Gerundium. Állapotjegyzìï. Àclivumz miivelö. Pas 

Siv_um: fzenì/edö. Y 
Grammatica. Nyelvtudomány. 
Guturalis litera. Torokbe_li"1_. 

Idiotismus. Szójárás. \ ‘ 
Illativum suffixum. Beható ragafzték. 

у 

1 

Imitativa verba.: Hangkövetö ígék. " -~ 7` V 
Impersonale verbum. Személyetïen ige. ‚ _ 
Impropria postposìtio. Kölesönözött névh_a_táro26. 
Inchoativum verbum. Kezdetjelentö ige. ‘ 
Indefinitus. Határozatlan. ‘ 
Indìcativus modus. Jelentö mód. ` 'Ü 
Inf1'11i'tivus modus Határatlan mód. ‘ »I п 
Inflexio_ Hajlítás. _ ' 
lnhaesivum sufïixum. Állapító ragaÍ`ztélc._ - 1_ 

_ . n~ 
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instrumentale sufîìxum. Segítö ragafzték. 
Jnterjectio. Indúiatjel, indúlatiìócska. 
Interpun_ctiones. Szóvá.lai`ztó jelek. 
Intransítiva yerba. Változhatatlan igék. 
Irregulare. Rendhagyó. ‘ 
Labialis litera. Aiakbetïì. 
Latînismus. Deákmajmozás. 
Lingualis litera. Nyelvbetů. \ 
Locativum suffìxum. Helyeztetö ragafzték. 
Masculinum genus. Férjfìnem. 
Media nota. Ponthorgocskq. _ 
Media vocalig.. Középllangú betü. 
Metathesìs. Atzétel. - 
Modus conjugationis. Mód az igeraga.i`ztásba.n. Indi-i 

cativus: ielentö. Optatìvus: kívánó. lrńgperati» 
`», vus: parancsoló. Conjunctìvus seu Subjuncti 

vus: kapcsoló. Finitus : határozott. Infinitivus: 
lmtaíratlan. _ I - ~ 

Momentum in ordine_ constructionis. Nyomadék. 
Monosyllaba. vox. Eggytagú fzó. ' 
Neutrum verbum. Középrendìfx ige. 

4 Nomen: Név. Proprium: tulajdon. Appellativum: 
közös. Collectivumz gyüjtö, 

Nominativus casus. Nevezö eset. 
Numerale nomen. Számlnév. 
Numerus. Байт. Cardinalis: sarkfzám. Orclînalìs: 

~ rendiìám. Distributìvus: ofztófzám. Localis: 
A helyrendfzám. Collectivus: gyüjtö fzám. 

Obtusa vox. Mélyhangú fzó. 
Organa locutoria. A’ fzóllás’ fzerfzámaì. 
Orthographie.. Írástudomány. 
Gscillatio. Lengés. 

Palatalìs litera. Ínybetíi. 
Pamgoge. Hoi`i`zitàs. ‚‚‹ 
Pamgogìca forma conjugationis, seu mixta. Az ige 

ragafztásnak vegyiiltt f'0rm~ája. 
Paragogica litera. »Hoffzitó betiî. 
Parenthesîs. _ Rekefz. 

Par 
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Participium. Réfzesiilö név. т 
Passivum verbum. Szeuvedö ige. 
Passivmneutrum verbum. Szenvedíi lgözéprendüige. 
Pentaformis formativa. Ot ágú fzóképzö. 
Periodus. Kerekbefzéd. _ 
Pleonasŕhus. Szóbövìtés. — _— 
Pluralìs rtumerus, Többes Fzám. А — 
Postpositio in Hungarico: Névhatározó._ 
Potentiale verbum. Tehetös ige. 
Praefìxum. Elöi`zócska._ 
Praeposìtio in Latino et Germanico. Névhatározó. 
Pronomen. Névpótoló. Personale: fzemélyes. Reci- 

procum: vii`zontagÑys. Demonstrativum: muta 
tó. Possessivum: birtokos. lnterrogativum: kér- 
dïi. Relativum: viÍTzatér5. Ihdefinitum: batai 
ratlan. ' 

Propria postpositlo. Eredeti névhatározó. 
Provinciales voces.. Megyebél`i‘ fzavak. 
Pulmonalis litera. Tüdi’>'beti'i.» 
Punctum. Végpont. 

-Simplex formativa. Eggy ágúizóképzïi. 
Simplex litera. Eggyes vagy rideg betii. 
Singularis npmerus. Eggyes vagyrideg fzám. 
Sonus articíllatus. Czikkelyezett hang. 
Sonus naturalis. Terméfzetes hang. 
Species. Felekezet. ‘ - 
Status absolutus. Magányos ällapot. „ 
Status construetus vel conjunctivus. Társaságos ál 

lapot. 4 ' 
Sublativum sufïixum. Felható ragafzték. 
Substantivum nomen. Fönév. 
Suifixum nomìnum. Névragafzték. 
Suffixum verborum. Ígeragafzték. 
Superacuta vocalis. Éles hangú betiî. ‚ 
Sulperlativum nomen. Felmúltató née. Sy laba. Szótag. ` 
Syncope. Középkurtítás. ' \ 
Syncopicùm. Középkurtító. - 
Tempus in conjugationc. Üdö. Praesens: jelenvaló. ` 

Imperfectum: темам vel alligmúltt. Perfe 
Cfu!!! 
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ctum zelmúltt. Plusquamperfectum; régeńmúltf. 
.Futurum: jövendö. _ ~ 

Termìnatìvum suffìxum. Határozó ragafzték. 
Tìtuli. Tifzteletmutató печей, vel Tifzteletnevek'. 
Trmìsitio. Átvezetés. ` 
Transitivum verbum. Változható ige. 
Trifbrmis formativa. Három ágú fzóképzö. 
Verbum. lge. Activum: müvelö. Neutrum: közép~ 

reudïi. Passivum: f`ze11ved8. Factitivum: mü 
veltetö. Potentiale: tehetös. Reciprocumz vi 
fzontagos. impersonale: Fzemélyetlen. Frequen« 
tatìvum: több('zö1~özö. lnchoativumz kezdetìe» 
lent8. _ ‘ _ 

Vocalìs litera. Hangzó betä 
Vocativus casus. Hívó eset. 
Vox. Szó. 



  
 

Taníió Úralshoi а’ talpigazsdgolfrúl-, melÍyeÍi= 
re а’ jélenvaló Nyelvtudomány ëpittetìls. 

~1;§‘. 

Európziñak \ú]'ab‘b itürtéhëtëibïil tuììgyulr, l1og"yi 
mikor valamelly nemzetnèk bölcsebb emlaeréi 
âtlâtvân, hogy а’ cultúrának avvagy nemzeti .csh 
nosodásnak eggyetlen eggy 'e[`zköze"‘az anya- 
nyelv, ezt rendbe fzedni, és kimiivelni akarták, 
hazafníi fzándékok nem oda bzélozott, hogy az 
egéfz orfzägban minden »ember úgy befzéllyen', 
ës úgy iŕjon, arnmint ök a’ nyelvmüveléshez 
täŕtozó, ës а’ ]62ап_ éfzre ëpített tud«`.'>ma'myD‘k- 
‘nak.ú.tmutatâsa fzerint meghatároztâk; hanem 
сна]; oda , hogy az ańyanyelvet a’ nemzeti csíno~ 
sndásnak èlömozdítâsâra alkalmatoánaktegyék. 
Nem neztëk ök а’ ńyelvet egyéhnek, hanem 
еда]: efzlfözheli, mellyel az egéfz nemzetnek 
eI_`z'ét lassankint 1'1iegvi1ágosithassâk_., fzívét pe» 
dig а.’ jónak fzerétetére felhevithessék .,_’s müve~ 
lésében nem arra vigyâztak, hogy tij-és ösme'- 
`retlén fzókbholâsokkal ., ’s idegen nyelvekbůl 
kölcsönözîìtß fzófüggefztésekkel iírth`etet1ennek¿ 

M».c*z;\‘1ì Nïmnvrun. ‹ A ‘ ret 
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és igy акта, hogy az; éfzt megvilâgositsa, ’s la’ 
fzivet megillesse, Iìinte alkalmatlannak, vagy 
még külömböztetö jelnek is tegyék, melly _az 
egéfz nemzethez tartozó megyéket, fe1ekezeteket„ 
söt még vallásokot is, egymástúl még johban 
e1vá1aI`[`za,' elidegenitse. Angliában а’ Vallio. 
béliek, Franczia oríìágban а’ Gasconok, Olasz 
orfzágban а’ Bergamobéliek, és Német orfzágban 
а’ Svábok, még most is olly roffzúl befzélllk és 1 
írják anyanyelveiket, mint hajdan, mikor те; 

'azo_kot az említett orfzâgokban а’ tudós tá1's2 
ságok rendbe nem fzedték volt, ‘Е’ hibásan be 
fzéllö és iró népeknek vilâgi és egyházi elöjárói 
a’ tz;/‘zia nyelvet elöre az oskolákban, azutánn 
рейд‘ а2 ismét tifzta nyelvenn.1'rtt könyvékbùl 
a’ fzükséges tudományokot .Ítönnyen megtaniíl 
lyák, ’s- mikor е’ kéfzïilettel felfegyverkezve 
hivatallyaiknak tellyesitésére lépnek, а.’ tudo~ 
mányoknak bérczeirůl leerefzkedvén, nem а’ 
îudós, többnyire nem is а’ Ц/‚зш nyelvenn, 
hanem òllyanonn , mellyhez az alattok lévö 
köz nép fzokott, és így érthetöképen, ’S egy 
fzêrsmind érezhetöképen is oktattyák az igaz- 
ságra, és а’ jóra. tudatlan embertârsaikot, kik 
nek sem módgyok nincs benne, sem” hivatal- 
lyok nem) hozza. magával, hogy könyvekbiil ta 
núllyák аж meg, a"mi belsö és külsö b"0ld0g- 
sârgoknak rnegefzközlésére fzfiikségképen imegkí 

. Vântatik. Es ez eggyetlen eggy úttya is а’ nem 
zeti csinositásnak, ez legnemesebb. legemherâë-. 
gesebb czéllya а,’ nyelvmiivelésriek: mert nincs 
ollyf hafznos igazság, nincs 0115? I`zép` erkö1cs„ 

/0l'1y4emberséges érzemény„ mellyet illyfmódvdàl 
még а’ köz népnél is közönségesnek tenni ne le 
hetne.- 4 ““ . ’ 

1; . ‘г. »I .». 
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‚ в. Mink is tehát е’ nernzeteknek a’ ita.' 

pafztalás általmárihelyben hagyott példáit kö 
vetvén ,ihaggyuk a’ külömbféle vârmegyéknek ка; 
népeit niagyarúl úgy befzéllení, ammint eddíg. 
hefzéllettek; haggyuk még а’ grammaticabéli ki 
csinységek miatt negyven efztendötül иди: egy 
mással fzüntelen küfzködö lâönyvfzerzököt is úgy. 
írni, ammint külömbféle mellék tekíntetekbůl ‚ 
’S a’_k`óz‘jó` helyett csak különös , vagy épen fze 
mélyesi hafznckra. ügyelö ezélokbúl írniok tet. 
fzik ,”s fordúilyunk jó tanâcsért а’ józan éfzhez, 
mellynélkůl а’ sokiéle felekezeteket niegeggyez.. 
temi soha sem lehet, ’s melly még e’ felekeze. 
teknek si"1ri`i setétséggel bevontt zavarjánn is vég 
tére fzerencsésen âtiit ’s kívántt czéllyához fel 
jut. Kérdeizük meg а’ tölle fzületett tudomá 
nyokot, mit.t;évök legyünk, hogy _oskoláinkban 
az' iñúság а’ tifzta, azaz, а’ Ífönnyen mege'rt-~ 
hetô, és ha fzükséges, a’ fzívbe is gídesen behalható, 
magyarságot legkeveseb fáradsággal, a’ 1egrö._ 
videbb lítonn, ’s minden tétovázás nélkůl meg. 
tanúlhassa, üdövel ред}; е’ tifzta nyelvenn olly 
könyveket írhasson, mellyekbül az egyházi és 
vílági elöjârók, nem сага}; könnyen, hanem még 
gyönyörködve is kifzedhessék, а’ miket а’ köz nép-' 
pel közölniök kell, vagy legalább tanâcsos ‚ а’ vég 
bůl, hogy ennek is efzét kötelességeinefk hin' tellyesi 
tésében, és az ezzel fzorosan egybekapcsoltt bol 
dogsâgânak megefzközlésében' megvilágositsâk, 
fzivét pedig érzékeny buzgóságra. gerjeffzék. 

A5.. . А! józm.. _éfznek okmásibúi mdgyuk. 
hogäf a valósâ_gos___nemzeti_csínosodâsg avvagy 
cultura, ,nem a hm ragyogast, nem a. pazarló 
luxusl, nem а’ minden egyebet láb alá tapodó 

A я bér 
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kérkedést, hanem eg`yed'1"1l csak az гул, 'És a’ 
_fzìvet üg`yé1‘i. Azyéffzel megösmerteti minden 
egyéb elött а’ tifztességes élelemre fzukséges 
földmüvelést, lJaro'mne've1ést, és kézi' mestersël 
дамы, ашхёпдъ pedig ‘a’ köz rendńek, 15'01 
dogságnak, és nemzeti' fénynek kútforrásait , 
а’ tudomânyokot. ¿Y fßivet .egyfzersmind а’ 
‚Ггёр mesterségeknek , de kivâlt az ékesen- 
fzóllâsnak, és а’ költéshek segedelmével, a’ гё: 
ligyiónak, а’ némes érzeményeknek, а’ jó er 
köiesökxlek fzeretetére, ’s а’ mind ezekbül tá 
mádo emberséges, és felséges charactereknek;_ 
vagy ammint magyarúl mondgyák, fzivbéllye 
geknek fzèrencsës kimüvelésére vezérli. Mind ‘a’ 
kettöbůl, az éfznek emlitett vilägosságâbúl tudni 
illik, ’s а’ fZÍVÍlEk im"ënt megirtt érzéseibůl fâ 
:mad а’ humanitds, атаку az embersëg, melly 
nélkúl 'sem а’ magányos emberek, sem a’ nem 
тетей boldogok nem lehetnek, ’s rnellytïil nyil 
vánvaló 'oskoláinknak is ötödike és hatbdika ai 
emberség’ osÍwIa'z`na'Í¢ hem ok n`e'iki'1l neveztetï 
nek. De Iâssuk mâr most, mit kell eiekbùl а.’ 
nyelvmüvelésre nézve következtethünk Ё’ 

4. Hogy 11’ ìnyelv, a’ csííósításnak eggygt. 
len eggy efzköze, Ъ: éfzt oktathassa, Ts а’ ["21 
vet megnemesithese, két fö tulfajdonsággal kell 
fzïikségképen birnia, mellyeknek eggyike az `é'r- 
1е1теззё3‘: а’ máslka реф; îgz e'rze'Ífenys_ég‘. A’ 
nyelvnek ertelmlességére ügyel а’ Szónyomóïás, 
(Eàtymologia) a’ Sìikötés ,'d( Syntaîiï); }`¢1ír-` ze enysegere e 1°' az rze'stu omán est ë tica) ’s az enige épzitett Ékesèilfzóllúsnacflk, ( Bhe= 
torina) és Költe'sn'èÍs (Poética) fzép mesterségeî. 
Valamint а’ rögös ,‘I`zemètes, kövekkel ‘meghim 

ÍEUZ 
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mu, ’gegyenetlen útonn minduntalan megbqt. 
1__unk\ ‚ иду legalább Ьатгр’. elfâradulilgg а’ tifz. 
ta. ’és egyenes _útçnn járván ellenben, а’ гёгшё 
fzetnek 'k.ö_ri'ilött1'i_nk fekvö fzépségeiberi minden 
akadály. nélkůl gyönyörköd.ünk,_'„ уеду akápiggii 
némïi. §.?ìo_ttdolatinkba‘ bízvást elrgerüliinkz úgy 
pxikoxj a nyelvnek 6 hilgás és fzokatla-1;. hangiai ‚ 
csak ixnént koholtt értelmetlen fzavai, ösmere_t- 
len fzóformálásai, tétovâzój, re,_n~dier1en“, ’s‘k§iín_y' 

_ I;zerin_t ö_§`zvefé_r_czeltt ortografìái, ’s‘ idegen nyel 
_ vekbůl kölcsönözött magyaratlan fzókötéseì д’ 

fiileket sértik, ‘мы’ az olvasónak fzemétfmindl 
untalan inegakafgtyâkg \lehetetleri_ valólàari, hogy 
;1о1‹тф‚1,‹ а’ rqiket inekiink ia’ befzéllö, vagy а’ 
könyvfzerzö а; eíféle tqrlta nyelvenìl mond., 
çgéfz íigyelmetestségünkët el ne 'vonnypl<,_ is a’ 
riyelvnek hiháira, ’s ko1f_csos különösségeire ne 
fordítsuk; lehetetlen ~t9_vább. az is, Воду ez 
majd mindenik so__rba_n megtörténvénzi ai rögös 
útoxin el ne fìáradgyúrxlt, ’s а’ hefzéllöt ott ne 

_ ltaggyuk , a’ ktîjínyvet ней; ke2__tinkbů‘l a’ fzughg. 
ne vess1'_il=a. 

5. Helyeztessük magunkçt goadplatpnky 
kal eggy kies ligethe, hol a’ magos köfziklárúl 
а,’ patakocska hgngos zuhogftssal lefzakad, ’s 
me.ri'il_lyünk ott, ledôlvén a’ hantra, kedves gon-»` 
ç`1ola.ti,nkba,A vagy eggy fzépìi könyvttek o1vasá- 
sâba, vagy, az egymâssal versengö' fül_emilé_k" ' 
éneklésének hallgatásàba: nemde i„gaz,4hogy а’ 
viznek zuhogása, ha fnüntelen egxforma, ii.. 
gyelmetességünköt, mellyet a’ gondolkqdásra, 
§>_lvasásra~, ‘аду hallgatásra függefztünk, meg 
gem hâborittya.:‘e1le`nben pedig, ha rendet1e- 
tlìfil törte'nö zörgésekkel vagyon megvegìfáiïvßa 
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târgyunktúl minduntalnn elvon,‘ ’s välafztott 
hantunkrúl csendesebb helyre költözni ï.kény(`ze- 
rit. Óh.' ha valamiben, az nktató vagy érzé- 
kenyitö nyelvhen bizonnyârs. elkerïilhetetleniïlt 
fzükséges а’ fzokotl egyformaság. ‘Efzköze lé 
vén a’ Tanítónak, mellyel az igazságokot az. 
éfzhez "Кий, az érzeményeket в.’ fzlvre ha.rma-' 
toztattya, ha folyton folyó ‚ ösmerös, és I`zo~ 
Ко‘: hangjai hasonlók az imént megirtt partak 
пай _egyforma csörgéséhez, efzre sem veffzük 
ezeket, hanem egéfzen csak a’ henne fekvö.igaz- 
sâgokra; és érzeményekre fìgyelmezünk. De ha 
ellenben hangjai rendetlenek, újnk, fzokatla- 
nolk, érthetetlenek, az elönkbe adott târgyak-- 
rúl fìgyelmetességünköt minduntalan elven 
nyák, megfárafztyákx, egéfzen tnegrontyák. 

б. Ezekbůl már önnkint folynak а’ kö 
vetkezendö talpigazságok, mellyekre hogy а’ 
nyelvmüvelés gondosan építtessen, а’ józan éfz 
megkívánnya. 

а) А’ nemzeti csinositásnak megefzközle'. 
sére annál alkalmatosabb а‘ nyelv, mennél ke 
vesebb benne а’ fziikségteleu, fzokatlan, e'rt- 
hetetlen líj fzó„ а’ hasonlóképen fzükségtelen, 
kiavúltt értelmů régi fzó, а’ helytelen [`zófor~ 
málás, ‘аду fzóhajlitás, az idegen fzókötés, _efs 
az idegen fzójárás, avvagy idiotizmus. 

Ъ Ugyanázon nemzeti cultúrának el'0"moz-l 
dítâsára. annâl alkalrnatosabb а’ nyelv, mennél 
több új, akár az okoskodás által kinyòmozott, 
akár а’ többi cultiváltt nemzetektůl kölcsönö. 
aött gondolatokot, idéâkot, állításokot, igazsá. 

gßn 
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_301‹о1 , tanitás_o~kot, ’s érzókeny rajzo1:'a.s.ok*o¿t 
.’¢11\ì.‘a’ nemzetrrek fzokott és; régeń' ösmerös 
fZ„a.vaival,‘lÍ`zóköté_seivel, fzófordlílásaival, és fzó~ 
járásival, vagy ’ha elkérůlhetetleniil fzükséges, 
idegen ugyan, de helyesen és értelmesen meg 
,n1.ag‘yarositot_t„ fzavakkal kifejezni. 

'7. Hovâ kell 'gehát az ollyan nye1_vmüve- 
löknek tévedniek, kik а’ nyelvét, nem eI`zk'o'z- 
nek, har_1em,fö dolognaknézik, ’s azt hitetik 
el magokkal, hogy mihelyt aztèmegrakják душа 
mekes czikornyâkkal,~e's deákos,_németes., fran 
cziás., `vagy akáŕmelly egyéb fzókötésekkel, és 
fzójârásokkal, mellyeket az idegen nyelvekben. 

A járatlan Magyar nem ért, azonnal el ke11_nex11-¿ ` 
zetünkre terjedni а.’ ‚деыс, német, franczia, és 
anglus cultúrának is. Hasonlók ôk az ollyan 
dajkâhoz, ki levesfzedö nagy ezüstkanállal akar 
[а étetni а’ csöcsömöst, nem gondolván vele, ha. 
kis ¿fzâjâba vbefére ‚ vagy sem? az imigy müveltt 
nyelvek pedig az ollyan kardhoz, mellynekmarf 
,kolattya mind hazai piperékkel, mind külsö 
orfzâgi kövekkel czifrán ki van тайга, ‹1е éle 
nincsen. De még azok is , kik a’ müveltt an- ~ 
nyanyelvet a’ ne-mzeti csinosítás’ pufzta efzközé- 
nek nézik , mihelyt a." nyelvmüvelésnek úttyárúl , 
módgyárúl, és segedelmeirůl van a’ kérdés , 
ìöbb' felekezetekre fzoktak ofzlani, rnellyeknek, 
minekelötte а’ Nyelvtudományt elöadgyam, na 
gyon fzükséges azokra megfelelni, а.’ mik en 
„к úttyában vannak. Meg lévén gyözödve а’ 
felůl, hogy a’ Tanító Urals, kikkel itt értekezrii 
fzerencsém vagyoii, soklsal járatosabbak а’ tu 
dományokban, mint sok Magyar Hönyvfzerzö, 
t_ud_om, hogy még akkor is, mikor okainiot а,’ 

' ’ F i~ 



Filozofìának külömhféle ágaibúl kölcsönözöm, 
értekezésemet könnyen rnegértik, és annâl örö 
mestebb fzivekre vefzik, мам minden mellék 
czéloktúl fzabadols lévén, egófz íìgyelmetessé 
дека: csgk акта függefztik, hogy a’ tanításnalg 
legvilágosabb egyfzersmind , és legrövidebh tit-, 
„д: kinyomozhassák. Е’ 111_unkáh0z~ tehát пары’ 
'bizqdalommal kezdek. 

8. А’ Mggygr nyelvmiivelökpek еды“; 
felekezete azt âllitìya, hogy ezt а’ régi magyar 
könyvekbïil kell megböx/Iiteni, rendbe fzedni, éq. 
felékesíteni. De visgállyuk meg , ha helyes útonx; 
ügyekezneke amá Felséges _czélnak elérésére, melf 
lyiet fellyebb megmagyarâztunk, ’s melly а.’ лет, 
zeti csinosodásrialg elömozditâsâbúl áll. Az em? 
beri пешие‘ Történeteinek Filozoñájábúl. tudf 
gyuk, hogy nem csak mindenik nernzetnek, haf 
nem még nyelvének is, voltak hizonyos korai, 
plellyek gz embernßk életkoraihoz, а’ 5уегше1ь 
séghez tudni НИК, az ifìúsâghoz, 2’ férjfikorg 
hoz , és а’ vénséghez hasonlítanak. Mikoŕ vala? 
melly nemzet kezdödifén, csgk eggy 'öfzvetartó 
his ’seregbïil âllott, melly marhâinqk _legeltetéss 
végett, mellyeknek tejébïil és húsábúl élt, tar 
tpmányrúl tartományra költözködött, 2’ nélkůl 
hogy más 'hasonló sereggel, ‘жду а.’ földmüve 
lésnek okáért már letelepedett népekkel megvef 
gyůllyijng fziikségei ‚ az eggy âllatiakot kívévén, 
felette kevesek íroltak. Nyelvében is teliát _nem 
találtattak egyéb fzavak, hanem csgk Qllyanok. 
mellyek е’ fzükségeket, és а’ miattok elökeri'11„‘ 
pselekedeteket, тещу fzenvedéseket jelentették, 
mint (Пот, al/`zìÍi, e'lel, e_/§z_iÍf, ital, _1_'/bili, és töbh 
gifélék. A’ betiik és I'zót2gok,me_11yek mindenik 

em 
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_egpberî nyelvben ga’ nevekixek külömbféle mel» 
1ék_ értelmeket atlnak, mint Мгла]: .‘ "Мат! , há' 
zalt', ‘иду az\ ígékben a’ módot, üdôt, fzámo-t, 
é$~fz_emé1yt jelentík , mint járok, »idrneíls , jdr: 
_i_1_¿nÍf, jdrfanqk, annyival inkâhb а’ Г2б1‹ёр2б1;‚‚ 1 
mellyek a’ 'gyökér-fzavakbúl fzármazékokot [`zül- 
nek, mint járds, jdratlan, járhat, jártat, па’ 
gyon ritkák voltak meg, és nagyon állhatatlannk 
az illyen _ser_c_1f1§1ö Isis nemzetnél, mellyel a’ nyelv 
is, а? ñ1ozoñának'“e’5 fìlolqgyiának minden за 
gedelme nélkiìl, csak laseankint, és’ ha _úgy I`za- 
had fzóllani, dllatike'peh nevekedett. A1me’1kQ- 
_dá_sr_a , és а’ nyelvtanítónalg ñgyelmes fontolâsâg 
ya nagyon méltó' dolog az, hogy xnég a.’_'_csinos-_ 
gágnak lcgmagosabh bérczére feljutott nemzetgf 
nek legniüvelttebb nyelvében is -fe1ta'1áî1tatr1ak 
még most is az anomalumoknak, avvagy rend-_ 
_hagyó _fzavaknak neve alatt az ollyanokq mel 

1 _lyek' {яйца magával a’.nerr_1zettel I`zü1ettek,_ és, 
hogy az illyen fzavakban ‘a" rendhagyásokqt; 
_nvvagy anoma1z'dÍ:ot,_ az egefz~nemzet böcsös 
_hagyomânygyanânt Íiöz akarattal fzentůl fenn. 
tartya, a’ nélkül hogy ez _iránt külöriös törvényt 
fzabott, vagy tanác5kozptt volna. Igy az egéfz 
Magyar пешие‘: é _fzavalaot lovals, lovam, hb’ 
_ue]t,‘ Itövünls, eve'l,-egyetek, és az ezekhez ha 
_s_onló rendhagyókot, még most is mindeniitt 
1_n_ondgya_, a’ nélkiil hçgy' valaha. efzébe jutott 
volna, az _eiféle nyelvkorcsokot az egyébkép kö 
_z.,ö_n_1ségesen bevett analogyidnak, avvagy egy 
formasúgnak regulái alá fzorítani , mellyelç I'ze- 
`rint irgnígy kelleneazoket ejteni: lók , lóm , Ítölç, 
Íiöpjpk , efze'l, efzetek. Ugy látfzik valóban, mint 
ha 9.’_ terméfzet örökké дне; akarná ez Мы! а.’ 
pexxgzeteket ama’ fzililç fqrrasra , alacsony sorara, 

, A es 
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'és 1111.1 kazama ßmlékemtni, meliybůi nyei. 
veikkel eggyütt lassankint felemelkedtek. E’.k'ó-- 
,zönségesen bevett rendhagyásokot а’ nyelvtani 
tó_nak„ is fzent kötelessége fenntartani, annyival 
is inkább, mivel meg ezekbên is talâltatik ne’ 
mïiuémů egyformaság, mellybůl a’ rendhagyó 
fzavaknak külöhös regulâi támadnak. 

9. Nevekedvén laissainkint, ‚г; gyermek 
korábúl az iflúságra emelkedvén az eredö nem 
zeteknek elsö seregei, megfzaporodtak nállok а’ 

`I`zükse’gek is, д’ fzükségeknek neveivel eggyütt. 
Hadakozásoknak éredtek má; most, és kö1töz- 
ködéseknçk. Amazoknak vége többnyire а? bó 

. diras, а’ békesség, а’ barátkozás, ‘аду a"tö 
liélletes vegyůlés volt, mellyeknek a1ka1matos- 
eágával а.’ nyelvek is megvegyůltek. А’ költöz 
ködéséknek а’ nyelvekre nézve hasonló követ- 
kezések volt, mellyekre itt а’ Tanitó Urakot kü 
lönösebben megemlékeztetni, nagyon I`zükséges- 
nek tartom azért, mivel а’ nyelveknek e1‘e§1eté- 
růl, és megvegyůlésérůl külömbféle Magyar Irók 
nak különös vélekedéseik vannak. Az eggyik 
ан tartya., hogy valamennyi nyelvek eggyetlen. 
eggy,re'gibiîl fzármaztak, ’s kevés híjja., hogy 
valamennyieknek reguláit ennek az eggy régi 
nek regulâihoz fzabatni ne kivánnya. De az illy 
vékony dongájú, és már most а’ Filozoiiának 
törvényfzéke elött nevetséges állitásra. könnyen 
meg tud az felelni, а’ ki csak Herdernek kis 
munkáját Zwei Preisfchrgfìen. I. Abhandlung 
über den Ursprung' der Sprache közelebbrül 
ösmeri. Máspk tdvâbb azt vitattyák, hogy а’ 
tót nyelv a’ magyarbúl, vagy vifzontag eredett, 
mivel mind а’ liét nyelvnek sok közös fiavai 

van 
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vànnak. Emezek .pedig_iefßreèvévéua.,b98Y?,?J;%öb« 
bi Európai ,nye1vekben.is, találtatnak Í'zgrŕ1_e,1;Ál§.int 
Magyar fzavak-, azt akariâlí velünk e,ll_1,itetní, 
hogy ezeket в.’ ‘külsö nemzetek-mitöllünk taI11_íl- 
ták, .és.~Iöbb eifélét. Nem _t\1_dom, ha _ezek_utánn_ 
it1dúlváne.,.v_agy más okolgra nézve, amalgam 
dolatra .is tévedtek némelly -nyelvmüvelök ,_._l1o_gy. 
д.’ magyar' nyelvet az idegeneknek útmutàtása 

“зашёл: kell» megfzépiteni, a’ mirül mVajd¿a1áibb 
fzóllunk. ~Itt „таз: Ezükségesnelc — tartom , .jlingyg 
а’ nemzetek’ költözéseiri'il«_a’,Törté11eteknek,_4tt;j. 
dósitásait röviden. Qlöadgyam. A _ _ 

а) Ama’ seregek, mellyek а’ legrégiebb 
üdöklxen Asiábúl kiköltöztek, ’s, Egyiptolnott 
Afrikának határait, és Európának eggyik réfzét 
megnépesitették, lassankint а’ másoktúl_már el-«. 
foglaltt tartományokra is» kiterjedtek. Így Сад 
mus eggy Fenicziabéli, Dânaus epedig eggy Egyip 
tomi CSOp0!ŕtot vezetett Görög orfzá„gl:»a. ‚Мёд 
azutânn а’ Görög colóniák a’ földközi, Egéumi, 
és fekete tengernek, ’s Meótis’ tavának némelly 
partyait 'e1f`oglalták, azonban а’ Fenícziabélielt 
Africában, hol Karthágót építettékf, és Spanyol 
orfzágban elterjedtek. A’ Sozitáknak zféfze, sa-§ 
й: târsaiktúl а’ Caspiumi tengerenn tú] ůzetvén , 
Média. meilett letelepedett, mellybifil» a_zutánn__a’ 
Párthusok tâmadtak. А’ többi_Scziták а’ MaI`[`za.- 
gétáktúl lakásaikbúl kitolatván, ладу sereggel _ 
jöttek ki Eúrópábagfs а’ Czimmériusokot elüz 
vén, földgyeikenn letelepçdtek. A’ Czelták, av 
vagy régi Gallusok, azonnkivïil, hogyi Spfanyol 
orfzágban. az. Ibérusokkal megvegyülvén, „д? 
Czeltibérusokot fzülték, felsö ИЩЕМ, Német он 
Ifzâgnak, _és az Iliricumnak tiémelly réfzeit ‚ _Рап— 

—— nó-» 
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nóniâval eggyfitt megfzállották, söt némellyulg 
közïilök még Asiába is átlsöltöztek, hol azutánn_ 
а’ tartomány, mellyet bírtanak, Galâczìának ne-_ 
veztetett. Tegyiik ‘ezekhez а’ sokféle népeknak 
eggy birodalqm alá а‘ hadakozások âltal 'ö[`zve-_ 
olvadott támentalan nagy sere_ge't„ minekutánngß 
azokót legelófzör C'zírus_."`,_ azutánn Nagy Sândovr, 
végtéŕe pedig а’ Bómaiak meghódították ‚ és csu_-_ 
çlállyuk azutânn, hogy е’ régi népeknek nyelvei-6 
hen, mellyek hasonlóképen megvegyůlftek , fzân_1_¿ 
t_ala.n idegen fzavakat, hasonló. fzöragafztélgqg 
kat, fzóképzjököt, és f_z_óf'üggel-`ztéseket talàlunk. 

Ъ) Krifztus? fzületége 11t_â.nn а’ harmadik_ ‘I 
fzâzadban a" Gothusok а’ 36111 tenge1't__i"1l~ elfza,¿ 
kadvân, l__)âcziâ_ba. és az ennek napkeletl réfzénn 
fekvö tartományokba hatottak. Ezeket Гид: eI`z- 
fendö múlva mwegtâmadrálç а.’- Hunnusok, ’s mi-__ 
nekutánna а; Ofztrogothusokot n1egh¿í_dlt0tták, 
д? Ч1‚1д‹›:ьц5о_1‹о‹ is Valeqqf Csâfzárhgz folya._-" 
modul kényfzerítették, lgik azutá-nn Bómát meg 
ve'vé11_, és kirabolvánz lS9pa\ny0_l_ orfzágba МЫ‘. 
töztek, hol а; elôttök pda aérkezett, ’s e.röI`za-` 
lçosan 1ete1e.p„ç_d_ett Vandalusçkot, Alánuqokot, 
_és Svâ"bo_k0t meghóditván. orlfaàgot áll1'tottq._k` 
lâbra, melly i_'1_d.övel ag Arâbiai népektůl sar-A 
kaibúl kifordíttgtott. А’ Vandalusoknalç, és Alá., 

.1_111sok11a.k eggyik réfze a’~ Vizigothusoknak ha~_ 
talmât elker§ilvé_n, Spanyql orfzâgbúl Afrícâba 
menekedett. Majdnem akkorêban а’ Èrancusolç 

I Galliát, az An_g1ol`zá_I,`zo„k Britanniât ,_ la’ Long 
g0_ba_1'dus0k pecligl Olafz »orfzágnak ama’ re’[`zét_. 
foglaìlták el, mellyet I. Jus_tinianus az OI`ztro,- 
gothusok’ járma alól felfzabaditott volt. Elba@ 
gyeng én itz Arábliai népeknek, 'll/Iogoloknak, 

‚‚ es 
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V fë_s Töröliöknek réfzént egyinással való hadako- 
ïâsait, és megvegyïilésèít, réfzént Eúrópábani 
történtt ‘I”ete1epedéseket,_, és csak arra foxjditom 
a.’ ,Nyelvtanítónak íigyelmetességét, hogy mìkor 
Eurfópabani a.’ wlìómai „biìrodalomnak ro-xńlâsln ' 
utânn az й] orfzágók tâmadtak, akkoŕ mâ`r ezen 
‘orfzâgokuak mind né¿.1èi„mi.‘nd„ igyelypi fzem» 

etûnöképen megvegyíiltek volt. 

А Hogy ei’ nemzeìi és 11yel'vbe'li ,'\i_ëg-yûlé. 
`sekbe,n 'Magyar Eleinkixek is ладу \ 1'ëfzQ` Volt, 

‘ ’ 1ь 1’ ’ ь ra kb” k ‘Ё? Illilcjíäîzkeît ` xìelîyekîil ,liaîrálrîkzxxark keö rìrlllçtéelctëäîii 
а “ ‚ ’ I 

megigâztak ‚ ’s mellyekriek fzolgalattyäval a’. 
nifelveknèk közösïilése nélküll nem is .ëlhettek 
`îï'o1na;À ‘azutaânn a;`Töröì'l1&k;1kvoltt hac1llak<lìzâ.sl¢CJkolt, de kivâlt a _kere ztes a a о!‘ me ye ne a ka1n_1atos4ságával Európának i1,í:1-éntf emlitett új 
orfzágailnil а’ megvegyůltt népek réfzgénr Magyar 
`o1'I`zâ°‘onì1 átköltöztek réfzént. а’ Magyarokkal eggy1`21’tt`_a’ fzent helyeläërt vi‘asko'dtak. . E’ .(`zâza.- 
‘ůokbúl âllott nérń csak a’ Magyaroknál, hanem 
több Euŕópai népeknél is', mellyek az й} or[`zâ- 
gokban laktak, mimi a’ nemzeteknek, mind nye1- 
veiknek iñú' kara, mèllybèn egymástlíl az ide~ 
gen ferkölèsököt, és fzokásbkot megtanúltâk, ’s 
a’ `sok fzavakot, fz‘óragafzte'kol<‘ot ‚ Iìóképzi'J'- 
kötf, ‘és fzófüggefztéseket, ifi1’1_ ember’ módgyâra, 
kiberi ,az indúlatók м‘ éfzenn uralkodpi fzeretß 
ììëk, mindén válogatás n'é1kůl èlfogadtâk. ’ 

10. 'Szâmtalan `né'pel<"ne'l mât akkor is, 
mìkor м; Ьадакогсак, voltak Bárdusok, kik 
énekeikkel vagy a’ harczra fzükséges vitézséget 
bennek felingerlették ‚ vagy a.’ gyözedellâlâkëì 
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дйсзбйепёй. 'Ho`¿y" az еаые’ régi Poem. „г 
me'g'äk`k`or müveletlen’és rendbe nem fzedett 
nyelvenn énekelvén', а’ nyelvnek késôbben ‘meg’~ 
határozott reguláit több izbéil megsértették , ki' 
ïetfzik az úgy nevezett licehtìálibúl, avvagy _fza«. 
badsa'goÍsbz'zl_ 'Minekutanna е’ nemzeteknél а’ 
пуе1Утйче1ё5: annyira emelkedett, hogy már а’ 

‚пуеЬпцдошёпупаК törrvénnyeit is meghatározhat~ 
tákl, a’ helyett hogy а.’ régi Höltöknek nye1v~ 
hibâibúl regulákot csinâltak vclna, ama’ hazafuíi 
vagy érzékeny Шипы; kedvéért, 'melly verseik~ 
`ben tiralkotlott, csak elnézték inkább, ’s а’ lí 
cenlìának tifztességes nevével illették , я.’ nélkùl 
hogy а’ kimüveltt nyelvnek meghatározása utánn 
élendö Poétáknak, vagy egyéb I"iönyv[`zerzökn0k 
hasonló fzabadságokra engedelmet adtak 'v0lna. 
Így kell gondolkodnunk а’ mi régi könyveink- 
riil is. Tifztelnünk kell liennek a’ hazaliúsâgot, 
в.’ relígyióftòz való ragafzkodást, az emberséget, 
mellyel írattak, söt ltöllzönnünk lell nekik а.’ 
fzâmtalan magyar gyökérfzavakot, helyes I`zó- 
formâlásokot , és’ magyaros fzófiiggefztéseket, 
és fzófòrdůlâsokot is: de mihèlyt azokban, а’ 
mik а’ nyelvnek egyengetëséhez, -rendbeI`1.edése’- 
hez, tifztogatásâhoz, eggy fzöval müvelésélfiez', 
’s az ebbůl eredendö, ’s _elker`1`ilhetetlen'1"1l fzük» 
séges egyformaságdhoz tartoznak, akâr egymás 
кат, akárinég önnön magokkal is meg nem 
eggyeznek , nem csak nyelvbíróknak nem vlehet 
ezen egyébkép. tifzteletre 'méltó maradék0~k0t 
vallani , hanem inkább azoknak, а’ mikben 
külömböznek, eggyik réfzét', melly а’ nyèlvnek 

4 
‚ 
» taŕtani, mellyeket minden ]_ó Magyar 'fzfer'1:|rÉ}1‘â-" 

`ny='1_S ne'lkì'il`*'elnéz benńek ,"`a’ nélkîil hogy”’kö- 

'ègifofmasagm вена’, valósâgos hii.¿i<n..k~-k@11„ _ 

ves 
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vesse. Azoknak, lkik- mélyebb f`o'n*tnlás'né1ki'ì1 
azt.hánn.yák,'-_hògy valamint а’ tifzta ¿leak nyel- 5 
vet а’ régi classicus Írókbiíl kell tamílnunk; iîgy 
а.’ Magyar befzédnek is sükeres tiíztaságát а’ re 
gi Magyar könyvekben kell keresnünk , követke- 5 
zendöképen Telelek. ‚ . ‚ _ е 

’ а) Ezen öfzvehasonlításlnan fe1ette'nagy_hi- 
ba fekfzik; mert ha irneggondollyuk, hogy En-. 
niustúlfogva Ciceróig a’ дед}: nyelvnek tifzta 
saga majd kétfzáz efztendö“ alatt csak lassankint 
nevekedett,_ а’ mi legrégìebb Magyar «könyve- 
inkel: is Enníus° munkáival kell а’ nyelvnek ti[`z- 
taságâra nézve öfzvehasonlitanunk. Világos igaz_- _ 
sag» azonnkivůl _az is,‘hogy minállunk a’~Ma 
gyar nyelv nem emelkedhetett а’ legrégiebb 
könyveknek üdejétül fogvn olly virágrai, _mint 
Enniiistúl fogva Ciceróig a’. deáki, „_mive1’ а’ kö 
zépüdöbéli romlott deák ny'elvti'i1Ímajdnen'1 ege@ 

._ fzen elfojtatott. 

Ъ) Nagy külömbsëg van azonnkivůl а’ ima 
gyarfés а’ deák nyelveknekfsorsa között. А’ de 
ák, melly а’ Rómaiakhakfelsô hadakozásialatt 
egéfzen el volt hagyva, Ennius° korában fel 
emelvénimély» âlmábúl fejét, az aranykorbéli» 
Írókiáltal tökélletességének legmagosabb bér_- _ 
czére emeltetett- ugyan, de azutânn¿ mikor а’ 
Piómaiakonn' gyözedelmeakedö "ад népeknek 
nyelveivel megvegyůlt, elsinlett .1assankint«, ’s 
а’ régi Hómaí nemzettel eggyütt elhalt. Mikor 
tehát e’tnyelvet. а’ késöbb üdökben Európának 
Tudóssai ismétéletre hozni, és régi fzépségeit 
talpra akartâle âllitani, kénytelenek voltak, re 
guliiti és ékességeit a’ régi aranykorbéli 'Íróknak 

-i- _ . _ gu. 

- I' 
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munkáilnil kifzedegetni, és rendbe fzedni'. Más 
kép van а’ drjlog а’ Magyar nyelvre nézve; mert 
ez még akkor is, miclön a’ ,Magyardk а’ deák 
пуе1чег1еЬи256ЦЬап tamílták, ’s a’ kormânyoè 
zás’, ée a’ törvényfzékek’ nyelvének tètték, el 
nem halt, hanem а’ ncmzettel eggyütt életben 
maradt. Mivel рейд; а’ tapafztalásbúl tudggyuk, 
hogymindenik nyelv a.’ nemzettel eggyütt a csi 
nosodásban, ha némellykor 'megállapodik is 

' eggy üdeig, azutánn megmeg felfelé törekI`zik¿ 
és igy érëzhetetlenïil fzüntelen változik: helye 
sen köverkeztettyük, hogy nekünk, mikor а’ 
nyelvet tifztogatni, rendbe [`z.ed‘ni,~ ’s müvëlní 
akarjuk, nem lehet okosan a” régi könyvekhez 
folyamodnunk , hanem hogy inkább az еде]; 
Nemzetnelt biró tekíntetéhez kell ford1í1nunk,~ 
mellynek Ítözönséges jaolrásábůl az analogyiâe 
nak, avvagy egyformaságnak törvénnyeit kön; 
nyen kinyomozhattyuk. ц 

с) Mikép kellyen az ëleven Magyar nyel 
vet müvelni, és tökéllëtességre segíteni, az Ans 
glutsoktúl, Francziítktúl, Olafzoktúl, és Némèi 
tektůl kell bizonnyâra megtanúlriunk. _Nem fo 
lyamodtak ök erre пешие régi könyveikhez, nem. 
esak azért, mivel а’ Hönyvfzerzöknek egêfz 
gyületkezete az e'lö' nyélvnek birója sehol sém 
lehet, hanem azért is, mivel régi könyveikbén 
rnind а.’ nyelv , mind az ortografia tétovâzó volt. 
Az egyformaságnak törvénnyét nyomozták tehât 
ki magâban az élö nyélvben, ’sy mínekutâmia 
ennek titkaiba az etimologyiânak, avvagy fzó. 
nyomozâsnak segedelmévël behatottak', а’ miket 
рейд‘ ez, és az egyformaäâg fzabad akarattyokra 
hagyott, az eufeniának, avvagy hangrendnek 

‘сан 
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tanàccsai fzerint megl`zépitettélc , nyelveiket vég- _ 
téreß olly törvények alé. Vetették, mellyek azûkl 
nal; mind e'rtelmesse'ge't, mind e'r.ze'Íienyse'ge't 
megefzközlötték. ‚ 

‚ 11. A’.másik felekezet а’ Magyar nyelv- 
nek müvelését azzal gondollya. elömozditani, 
hogy а’ _mi rendet, fzépséget, fzójáŕást', avvagy 
idiotizmust talá1a° тйиеШ idegen nyelvekben, 
azt mind а’ miénkbe’-is hele akarja torlani. Az 
eggyik а.’ deâk nyelvet majmozza, ‘а’ másik а.’ 
németet, а.’ harmadik а’ francziát, a.’ negyedik 
az anglust, és magyarúl úgy -ir „úgy befzéll, 
hogy ад’ Magyar-, а’ ki e’ kùlsö nyelveket nem 
,tudgya, befzédgyét, ha egyébkép tifzta magyar 
fzavakhúl áll is, nem érti; а’ lçi pedig ezpn ide 
gen nyelvekhen_ járatos, új magyarsága,_‘v'agy 
ínkâbb magát yalacsonyan íitoátató majmozásâ 
miattfzeme közé nevet. Illyenek , hçgy az ezer- 
féle közůl csak eggyet kettöt hozzak elö,e а.’ de 
âk-utyánnlzfföldre bìzni а’ magot; commit 
tere semen* solo; vagy а’ ne'p Ísirdlynah Ífidl. 
tpttdk; populus eum падет proclamarunl; a.’ 
német utânn jól пе’: ‚М, er sieht gut aus; vagy 
E*/Ãztergomndl шины: által; wir übersetzten 
bei Gran; а’ franczía utânná fzemembe ‘аду 

‚ _fzememnek дугой’: il т’а‹ sauté aux yeux; 
az ánglus fzerint, hdny а’ harang? what is 
о’ Glock? e’ valóságos Magyar és. fzokott ki 
fejezések helyett: а’ földimvetnz' а’ magot; а’ 
ne'p Ítìrálynalt válafztotta; _fzínben van ;. E_fz- 
tergomnál hizjóztunlt dt; hány az (Эха? Lasd_. 
az illyen majmozíisoknakfzâmos példáit ’ az Ü 
¢'s úi Magyarban, melly könyvecskének Szer- 
zöje .ńyelvünknek illy rongâlásai ellen nem ok 

‘ MAGY.An N.nnx.v'x-Un. ‘ пё1 
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I ”1.é11.~.'-.11...r_fm1«.ai1«. E’. f.1.k.».z.m.k а’ км: 
kezendö igazgágokot kellene fzívére venni. 

ш) Hogy mâr hajdan , mikor Eleink а.’ de 
âk nyelvvel megösmerkedvén, réfaént _tifztelet- 
bůl, mellyel э.’ deák, és «kivált 9’ deákúl írtt 
religyióbélif könyvekhez viseltettek, réfzént mi 
vel azt gondolták, hogy csak igy lehet а’ 'deak 
nak csínosságát в.’ magyarba. oltanl , tellyes ügye- 
kezettel azonn voltak, hogy а.’ deâk könyveket ‚ 
а’ mennyire csak lehetett, fzórúl fzöra fórdit- 
sák, egéfzen megáradt nyelvünknek ígeragafz 
tâsa, avvagy conjugátiója a’ sok hafzontalan 
volt, vala, volna, legyen segitö ígékkel, nem 
csak а’ régi könyvekbůl tudgyuk, hanem még 
az újakban is sirattyuk. De ezzel, ésa t_öbb 'eH`é- 
1е régi deákmajmozâsokkal az újabb Irók meg 
nem elége'dvén, fzámtalan líjakkal, kìviîlt et’ I`zó- ' 
kötésben, avvagy ' syntaœisban, annylra. meg- _ 
fzaporitottâk а’ régi fzemetet ,_ hogy ennek terhe 
alatt nyelvünknek nem csak korcsosodni és pú 
posodni, hanem végtére, ha `c_sak rajta a’ nyil- 
vánvaló oskolák nem segitenek, el is kell egel' 
fzen fúlni. Hajdan csak a’_ deák nyelvnek vol 
tak, de most máx' af’ németnek, franczïânak, 
olafznak, és anglusnak is vannalc közöttüuk 
irnâdói, kik Гибкие azon jussal, mellyet vmagok. 
nak а’ deäkós .nyelvmüvelök tulajdonitanak, 
anyanyelvíinböt -az imént emlitelt Európai ny'el- 
veknek megmeg mâsféle majmozásival hasonló- 
képen elárafztyâk. De mi leffz így vallyon min 
den tifzteletre méltó rlyelvünkbůlï’ Nem leffze 
hasonló amai’ megtévelyedett a{`1`zo«nysághoz, ki 
nek küntösse mindenféle fzínů fótocskâkbúl van 

I öfzveférczelve? Értelmesebb leffze ez által ama.’ 
Ha 
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Il nyelveknek tami Hazafiak elôtt, kik „az“ idegeëg ják . lâsâra nem érjvén, Magyar önyvekbïil ak 
megtanúlni kölelességeiket? Alkalmatosabb 
fze ez által arm, hogyh e'rze'Íte\ny fzépségeivel 
а’ Magyar fzivne behasson, mellyet az idegen` . 
árnyék hevůlésbe soha sem hozhat? ` 

/ 

п " `(. 
A b) Fordúllyunk mink ez iránt jó tanácsért 

megmeg a’ józan éfzhez, melly imigy okosko- 
dik. А; emberi ]_Vemz'etneÍ£ Trjriéneleiben, mel 
lyek Bndánn az. 1810. efzt. közre bocsáttattak, 
megmutattam ën az elsö Piéfznek 2, és 5. Sha 
kaffzában, hogy jóllehet az emberi termetnek 
külseie, a’ külömbfele klímäìlabaxi avvagy égvo- 
nâsokban, egymástxíl fzemhetünöképen külö'm- 
bözik, az ernber még is az egéfz földnelz l\erck« 
Ségënn rnindenùit vqlóságos embeŕ, niivel az » 
emherségnek béllyegtulajdonsá’giv_ai és tel«.èrsé-I 

'geivel mindenütt bir. Ebbül tovább , ha meg- . 
fordiftyuk az olxoslfodâst, ’az követkeaik, hßgyi 
ama’ külsö tulajdonságok e1lenben,'rnelly'ek ál 
tal egymâstlíl külöm1>öznek,'nem".az emberséga 

,nek mívoltához tartoznak , hanern réfzént az 'ég 
vonâstlíl, réfzént а’ honi cultúrânak garádid 
csaítúl és különösségeitůl függnek, és így va“ 
lósájgos nemzetiels. 

el Fordítsuk mär,mo'st ezeket az emberi. 
nyelvre. Találunk mink mindennémů nyelvben 
némelly talptulajdonsâgokot, mellyek arra , hogy 
valóságosiemberì nyelzìeli legyenek, Fziìkségké 
pen megkívântatnak. Illyenek példának okáért 
azok':-‘hogy minden mondâsban Iegyen nevezö 
свет, avvagy nominativus, és ige, m ly am 
lvval mind. a’_ fzámra, mi_n_.d a’_fzam _yre nég 

B 2 1 ve 

N 
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I ъ ~ 
ve megeggyezzen ;¢h0gy a’ neveknek alsdrjmelly ‚ 
de mindenkor egyforma móddal mellék érte1- 
meket is adni, mint hdznak, hcûtúl, házhoz, 
vagy hogy az igékkel a’ cselekedeteknek mód 
душ, és üdejét, а’ cselekedökneh pedig rideg 
vagy többes I`zâmât,’ és fzeméllyeit értelmesen 
meg. lehessen külömböztetni. Az efféle tu1ajdon_- 
ságok az emberì nyelvnels belsö mivoltához tar 
tozván, afsokféle nemzeteknek nyelveiben az 
egéfz világonn kisebb vagy. nagyobb mértékben ‚ 
minden bizonnyal fe1ta.lâ1tatnak.~ 

d) De vannak am mindenik nyelvben nem 
гей! tulajdonságok is, mellyek, valamint az em 
beri termetnek fellyebb emlitett külsö különös- _ 
Ségei, az égvonáâtlíl, а’ honi cultúrának ga,râd.Íc-- 
csaitúl és különösségeitül függnek. Valamint 
tudni-i11ik mindenik emberben,‘ úgy а’ nemze- 
teknek mindenikében is, а’ темпе}: xnâsmás ge' 
pelyezete, avvagy organizátióp, а’ nevelés, а.’ 
táplálék , а’ levegö ég, а.’ fzomfzéd emberek ‘аду 
népek, а.’ környéknek másmás tárgyai . a’ hideg , 
а’ meleg, és ezer elféle környůlâllások, másmâs 
gondolkodâsrendet , éfzjáigást , hajlaìldósâgot és 
indúlatosságot fzülnekî, olly annyira hogy vezek- 
ben eggy ember а’ másikához, annyival inkâbb 
Её! nemzet egymáshoz tökélletesen az egéfz vi`- 
lágnak kerekségénn nem hasonlit. Lássuk ezt 
eggy fzembetünö példâban. А’ Magyarnakttud 
ni illik fzokott éfzjárása az , hogy mihelyt а’ fzâ 
_ińoknak neveit Íiettö ‚ három , negyven hallya', 
azonnal tudgya, lhogy több tárffyrúl van а.’ fzó, és errevàlónézve igy is befzéllìiúramfzáz kato 
na érliezett, а’ гЁс1е5Г2ётЬап tudni illik. In 
nen történt, hogy a’ fzâtmok’ fneveinek az egéfz 
‘ \ _à> J nyelvf 

х 
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~nye_lvher1 _nem is идеи plurá1ist,_ avvagy `1töbhes 
fzâmot, mert Ísettök, hdrmak, negyveneÍt,„’s . ._ 
több eífélék, tellyességgel fzoliatlańfzavak. A’ 
régi Rómaínak éfzjârása ellenben egéfzen ellen 
kezö volt, olly ar1nyira~hogy a’ izámok’ nevei 
nek singuldrist, ávvagy rideg fzámot nem is 
adott, mert е’ fzam né1_ki'il e’ fzavak duo, iria, 
quadraginta ’s а.’ t. mind fzůkölködnek. 

е) Á11Èsuk fel teháf , és tmsuk meg ъаёеы 
ama’ fö r gulât, hogy а’ Magyar nyelvben oko 
зап, fzeme n, és fzorgalmatosan megválafztván 

Í azokot,ia° mik az embe'ri nyelvnek belsö mivol 
tálioz tartdznak, azoktúl, mellyekbïil a’ nyelv 
nek nemzetisége all, az utóbbiakot ne rontsuk kegyetlßnal а: idegen nyelvekbül koldúiu, ésh... 7 
sonlóképen csak nemzetz' tulajdońsâgoknak maj-’ 
mozásâval. Valamínt arra, hogy а’ Kalmuk 
búl olly müveltt efzů és olly ладу; fzivů férjfìú 
vállyon hazâjában, mint а’ hajdani Piómâban 
Fabius vòlt, nem fzükséges bizonnyára, hogy д A 
pìfze órra а’ Római sasórrnak pé1dâ.zattya~ fze 
rint_ meghorgasodgyon: úgy _arra , hngy a’ Ma. 
gyarnyelvnek Cultúrâja а.’ deákét elérje, nem ~ 
[zükséges ‚А hogy fzóvégzéseit, vagy _fzójárâsait ` 
lnegdeâkosítsuk. V Ezt `kell érteni а’ mostani Eu 
rópai müveltt nyelvekrül is, mellyeknek ¿riel 
messe'ge't_, és e'rze'Ífenyse'ge't, következendöképen 
tökélletességeitn és fzépségeit is, a’ mi nnyanyelr ` 
víink minden bízonnyal e1érheti,` а’ nélkïil hogy 
azokot majmozza, .söt csak akker érheti el egye- 
dïil, ha azokot nem ‘majmozza. ' ' f 

L 

12. A’ _harmadik _felekezeti azonn va_nitel- 
lyes eröîvel, hogyúj I`zavakot_koho11yon , _akâr 

` _ “и 
. ‚`\ 
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fziikségesek , értelmesek , és helyesek legyeneki, 
akár nem. Е’ felekezet több ágra fcakad: de 
minekelötte mindnyájoknak megfelellyek, feuksé 
ges, i/logy ama’ fö talpigazságonn kivûl, melly 
а’ valóságos nyelvmüvelésre aat kivánnya , hngy 
а’ nyelv ërtelmes és érzékeny legyen, a’ Tani 
tó' Urakot _más talpigazságqkra is megemlékez-' 
tessezn. 

а) Az elsö az, hogy valamint а’ kertëfz ‘az 
éltegehb fânak ‘гала; âgait te'I`¿ése Г erint ide 

' ‘жду amoda «Ьъъё nem hajtogathattya, hanem 
ege'i`z'müvele'se és daikálása, mellyet rà fzfmhat, 
ceak abbúl áll', hovy iiaf/.ontalan gallyait le 
nyesi, a’ többieketa hernyóktiíl megmenti, ha 
jábúl а’ káriékony férgeknek féfzlaeít kivakarja, 
gyökerét риф; öntözgeti, hngy annâl ‘бы: és 
kellemetesebb gyúmölcsöt hnr.-f."on: valamint to 
vâbb a."rideg embe`rn_ek nein külöìfnberx, mint 
akármellyík nemzetnek f`e'rji`1 koraimeg nem en-_ ‚ 
gedi többé, hogy gondnlkodásaf m<~'»dgy:'1t_, vé 
lékedéseit , hajlandösâgair, L életének módgyât , 
érzeménn ей, `I`«,«.~.á~..1it, eg A fuival, küiönös e.‘1aracte»-„<§t, avvagy fzívbéllyŕgét, melly âltal а.’ 
Íöbbißktùl magát meg‘<.ülö.nhöz1eti, ol1yl«öf1- 
nyen elhaggya, és megváltnzrassa, mint az iiìií 
einher, va.~;y az iiìú nemzet elhagyni, és meg 
V«"i1t0Z\2t¥1î fzokta: úgy а’ nyelv is, mihelyt 
egyfzer férifïkorára fel}utntt-, nem fogadiiatlya 
el többé az 011 an müvelést mel] бы! úi ö» kérI`zavakkal,1}i7i ragafztékokical, fz¿képî5k- 
kel, tij .fzókötésekkel ‚ és. й] fzriiârásokkal akar 
Ё Тедзйрегёзпй , гп1че1 nyelvbéli fzokásaitúl , _elsö iârásának sërelme és mivoltának .rongé 
Ива nélkül, többé meg nem vâlhat.' Példának 
okůértz Ifìú 



/ ‚д 
Iñúkorában а’ mi -nyelvìink а’ Tómktúl' 

az dr fzóképzöt az efféle fzavakloan mo-lnár, 
ìulcsdr, Íiddár, a’ Deâktúl az and, end, andó, 
endo“ fzóképzököt az effélékben vomznd, lelend , 
halandó, eredendö, megmeg a’ Deáktúl az í`gék- 
:rek fzenvedö fzavát, mint ìratik, mondatìlt , halla 
tílt, lígy fzinte az idegenfzavakotis , mint Ífulcs, 
mo-l_na'r, defzka, hegedtî, pompa, рана, Ítapi 
idny, Ítáplány, prépost, püßspöls-, ищу ammint 
итак, vagy eggy kevés vâltoztataíssal, niinden 
erölletés nélkůl könnyen bei`og_adtaÍ, és saját ere 
detí fzavaival olly I`zoro's atyañasägba hozta, 
mintha ezeknek testvérei volx_1ânak._ 

\ 

De próhállya már most "Май а’ férjñkorâa 
ra jutott „Magyar nyelvlxen a’ fzokott ás fzóke'p- 
zöt\a" Deak atus fzóképzövel felváltani, ’S а’ ia- 
ratos ura/l_Ítoda's_ helyett a’ Deák dominatu§ fze. 
rént az uralÍto,d`a`tus -I`z_ó,t 'imi ‘аду mondani; 
próbállya az ¿ratik , mondatílt, hallatik fzenve. 

ig_éket a", Deâk fzenvedö végzésekkel imígy 
ejteni: irdtur, manddtur, haflldturj; prób:'tllya.¿‘ 
a’ fzokott ég név helyett, az égnek-Z_siVn_1Ló,4Deákl4 
vagy Nérnet ńeveibůl az elsö fzótagot sdm,#czól 
him' mondani és írni; gondollyae., hogy ei`f`e'le 
nyelvmîivelését köI`zö„nette1_ veI"[`züAk, ’s 'tündér 
leleménnyeit, drâga kines gyanánt, a’-' nyelvnek 
archivumâba , э.’ fzótarba' ладу fzorgalommal 
beiktattyuk, vagy ha öl maga. ebbe. zab .I`züle- 
mennyeit akarattink ellen hele fzufzakollya, min 
clen ellenkezés n.e’lki'il« álmélkodva tifztellyük? 
Próbâlta mâr« ezt-hajdan Aa.’ mi egyébaránt e'rde- 
mes Páriz Pâpaink, de. azért még sem пива? 

_ senkt a’ fegyverhdzat ~-tzejlihtiz-nali, “ищу а: 
ёябгготодйтопдпад, mirit б. Mikor még a 
~ ' Magyar 
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Magyar пение‘: iñú volt, bânhatott iñú embeŕ 
módgyâra, ammint irrdúlattya hozta, iíìú nyel. 
vével, és а’ többi nemzetek’ példâja. fzerint va 
lóban bânt i_s. De most mât mind nemzetünk, 
inind nyelvünk férjfikorât elérvén, férjíiúhoz il 
lendö móddal, effzel tudni НИК, és tudoma'n- 
nyal kell nyelvünköt müvelni, és csinositani, 
ага: értelmesneli , e'rze'ÍsenyneÍ1, ’s eggy fzóval, 
а’ Magyar ~e'I`znek oktatására., ’s а’ Magyar fziv. 
nek nemesitésére alkalmatosnak tenní. 

b) А’ második talpigazság az, hogy az em 
beri nyelvnek csinossâga. nem âll a’ pufzta I`za- 
vakbúl, ammint ama’ nyelvmüvelök gz/)ndol- 
lyâk, kik а’ magyarnak csínosságát а.’ sokféle 
й] fzavaknak koholásával akarjâk megefzközleni. 
Vegyük ebben~ példâúl а’ mostani miiveltt Eu~ 
rópaî nyelveket, az- anglust, a’ francziát, és az 
olafzt. Ezeknek fzavai többnyire rotnlott deák, 
vagy más idegen fzavak., mellyekkel az idomat» 
lansâgban az eredetiek fzinte vetekednek. А’ né. 
met nyelvnek fzavai, а’ sok mâssalhangzó be« 

‘_ tüknek majdnem minden fzótag-'ban való öfave 
дамам miatt, olly kèllemetlenek, hogy gokfzor 
allig lehet azokot folyvâst kimondani. Es még 
is vane olly igazság, olly tudomány, mellyet е’ 
nyelvekenn e„'rtelmesen„elöadni ne lehetne? Vane 
olly nenxes érzés ,_01ly boldogitó indúlat, mellyef 
ket e’ nyelvek fzivreható ‘kifejezésekkel e'rze'Í1'e- 
nyen festeni ne tudnának Ё’ Olly- prozodiâval nem 
élhetvén, nyelveiknek шёл’ mos\t változhatatlan 
tulajdonsági miatt, mint hajdßn а’ Görögök, és. 
ezek utânn a’ Bómaíak éltek, mâst fzerzettek 
magoknak, melly a’ fzótagoknak, nem annyira 
értékétůl, mint fqntqgsâgátgíl és vonásaitúl , an 

‹ ` vasy 
Í 
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ivagy accentussaitúlfügg; és igy 'nyelveiket rńég 
а’ Poézisnak .legfelségesebb fzépségeire is alkal 
matìosakkâltették. A’ kik közůlök meg e’ pro 
"zodia fzennt sem költhetnek, yfzavaikriak ke 
ménysége és nyelveiknekafelîzessége miatt, olly 
versnemeket, a’ rmnök a «regi Görög és Dea»k 

. ódákban vannak, legalâbb a’ rhythmust viiték 
olly tökélleçességre, hogy a’ benne elöadott kö1- . 
temériyeknek érzékeny fzépségei a’ Régiekével 

‘-vetekednek. A’ mi nyelvünk mind ц’ két proza 
diára alkalmatos, eredeti fzavai kelleriìetesek, mi 
vel a’ hangzó betük a’ mássalhangzókot mind 

› untalan, és fzépen felváltyák, kifejezései, ha a" 
régiekhez a’ helyesen alkotott, ‘аду ai idege- 
nektül külcsönözött, és helyesen megmagyarosíf 
tott újakot oda függefztyiik, untig elegendök 
arra, hogy а’ fzükséges igazsâgokot és tudo 

'mányokot 'értelmesen elöadhassák, a’ fzívnek 
pedig legnemesebb érzéseit és indúlattyait ér 
zékenyen lerajzolhassáky csak ludgyunk velek 
helyesen e'lnz': és~nye_lvmü.velö1'nk, ‘аду inkább 
nyelvrontóink meg nem fzünnek még is és 

a’ régi magyar fzavakhoz .képest bárdolatla? ' fzavakot koholni, és idegen fzólcötésekîés fz - ` 
jârások utânn kapkodni, mintha a’ régi tör- 
zÍ'ökös_ Magyar nyelv helyett egéfzen Шаг akarníu 
пак alkotni, melly, ha jövendölni [`zaba_d, min 
Íden bizonnyal, nem csinosy Magyar nyelv, ha 
nem kevés üdö múlva, ammint mar а’ Mondo 
lat minden ŕigyelemre méltó és böcsůlhetetlen 
feddésével világosan megrnutatta, а’ 
_lóniai toronynál megvegyiiltt, vagy inkáhb rneg_-_ 
_za‘;r_artt nyelvhez tökélletesen hasonló leffz, 

régi ваы.‘ 

I ' (1_) A’ harmadik talpigazság azjhogyi mene. 
nél. 
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néftöbb târgyakot tud valamellyik nyelv eggyeb 
len езду névvel ¿rtelmesen jelenteni , ’s mennél 
többféle cselekedetet tud gyetlen eggy igével 
világosan kifeiezni, anná tökélletesebb, mivel 
rövidehb. Lássunk eggykét példát a’ Deák nyelv- 

` ьы. 

Е’ névnek Áctìo következendö értelrnei van-. 
.nak.1.)Cselekvés, cselekedet, tett, tétemény._ 

2.) Vád, vádolás, pör а’ birófzék elött. Az irás, melly a.’ vâdolást magáhan foglallya. 
4.) Elöadás, mint gratíarum actio, мамам; 
5.) Tanácskozás, mint actiones magistratuum, 
lribuniliae, senatorum. б.) А" lzónokoknâl, 
avvagy orâtor0kn:'1l,_ és а.’ fzlnjátekosoknál а" 
fzózatnak , ’testállásnak ‚ és tagmozgásnak а’ Ье 
fzéd’ értelméhez való alkalmaztalása. 7.) Az он 
vosnknâl а’ testnek âllati munkálkndâsai. 3.) A" . 
ñlozofusoknâl az emhernek maga.’ ‘W/iselése, éle 
tének rendtartása. 9...) A’ fzinjâtéknak târgya.. 
10.) А’ fzent Miselben а’ Canon. 

Az igék közůl fzolgàlîynn//példa gyànânt 
Consísto, mellynek imilly értelmei vannak. 1.) 
Eggyütt állani. Plautus. 2.) Megállapo.dni,.mu- 
.1atni.In uno nomine consistam. Cicero. 5.) 
Valaminél, hogy johban megtekíntsük, megá1- 
Pani. Ad aliquam rem. Suetonius. 4) Nyngodtt 
elmével lenni. Tranquillo animo' consistere 
Cicero. 5.) Befagyni. Flumen consistìt. 0vz'« 
dius. б.) Az ütközetrendben állani. Consístere. 
in açie. Tacitus. 7.) Eggyet érteni, rnegeggyezni. 
Verbìs cum aliquo. Cicero. ö. Efzével birni. 
Mente» consistere. Úicero. 9.) Nagyra böcsifil 
тетя, nagy tekintetben lenni. Consistit austo 

" ‘ rz 
Í 
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ríias huic ivìro. Plìnlz'us.11o) Magában tartani 
az eledelt.` Stomachus consistìt. Celsus. п.) 
Megrzünhi. Morbus consístít. 12) A’ dolog eb. 

bůl áll: haec res~ conÃî_stit in hoc. Jurisconsub lì. 15.) Tétovâzni. eque mens, neque lín 
qua consist.t. Cicero. 14.) .lól vinni а’ pörököt. 
Inforensíbus caussis praeclare consistere. Ci 
cero. 

A Hasonló példákot a’ jó deáik, vagy_al<ár- X 
melly egyéb irnüveltt nyelvii Lexiconokban tá 
méntalanokot talâlni. Amde mink az emberi 
nyelvnek Q? fzép tökélletessége ellen kiváltkép ‘ 
kétféleképen vétunk. 

_ Elńfzrir tudni illik, lla mindenik târgynak, 
‚ és mindenik cselekedetnek vagy fzenvedésnek je 

lentésére Íiiilönös _fzót` akarunk alkotni; тег: 
igy még а’ ’nyolczvanczeribetïibñl álló Chínai 
alphabétumnâl is gyermekesebb ,_ tökélletlenebb , 
és nehezebb leffz nyelvùnk. ‚ 'I 

Mdsorßffzor, ha а’ sok synonimumot, av 
vagy eggy, vagy'legals'1bb fzomfzéd értelmït 
fzavakot, mellyekkel а’ nélkůl is iliövelkedtinlz, 
még jobban megfzaporíttyuk. Az Arábiai nyelv- 
Ъеп az orqfzlydnnali és а’ Ítardnah egynehány 
fzáz neve vari; de а’ `legfzù_l§ségeseb~ tárgyakot 
ellenben meg nem tuclgya némellykor nevezni. 
А’ synonimumolflial bövelkedö nyelv ,hasonló 
az ollyan fához, mellynek felette sok ága van, 
’s melly, mive1.a’ táplálékot ezekre kell veI`zte_- 
getnie , gyümölcsöt _nem igen hozhat. ’ 

15. E’ talpigazsâgokot elôre. kü-ldvén, 
Visgállyuk meg mâr m_o`st eggyenkint az új fzaá 

_ Г/ vak 
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vaknak koholágîßan nyakra före fáradozó fele.. 
kezetnek rideg ágait. 

а) Leger"sebb ag а’ Purisláke', kikhez mëg 
'bölcsebb H задай is fzâmosan hajlanak. Hi 
akarják Eik nyelvünkbůl irtani az ìdegen fzava- 
kot, és mûr sokkal meffzebb is mentek, hogy- 
sem kellett volna. А’ Tót nyelvbůl több fzó estí 
fzott be, ammint Pázmándy megrnutatta, a’ mi 
nyelvünkbe, mikor „még ifní volt, mint még a.’ 
Deákbúl is. Ha teháyt mink е’ megmagyarositott 
deák neveket Brímás, PróÍtátor, Pre'zes, Ka? 
pítány , Kdplány, és több eiféléket ,..noha min 
denütt ösmeretesek, tökélletesen érthetök, söt 
még a’ kimondásra kellemetesek ís, minden ir 
galmasság nélkůl kivettyük nyelvünkbůl, ves 
sük ki а’ Török Ífaput, а’ Tót molnárt', kul 
csdrt, defzlfdt, hegeäiìt, гад, és а’ hmájok 
hasonlókot 'is mind, és csinállyunk helyettek 
újakot , mellyekkel mindazáltal nemzetünk öt 
fzáz efztendö múlva sem fog úgy rnegösmerked- 
ni, ammint már a’ ki/vetendökkel а’ ‚тйЦс 'ot 
fzáz efztendö alatt megösmerkedett. Amde így 
öt fzáz efztendeig kell még várakoznunk, hogy 
nyelvünknek mind az 6 saját csinosodására, 
mind a’ nemzetnek csinosításâra elkerfilhetetle 
n‘1'1l<I`zü4kséges e'rtelmesse'ge megefzközöltessen! 
Ne haggyuk magunkot az igaz iítrúl elcsábítani.' 
Bégtůl fogva tudott a’ mi nemzetünk magyarlil 
mind értelmesen, mind érzékenyen befzélleni, 
minekelötte а’ Purizmus fzületett volnag tud 
nélküle ezutánn is. Ezzel mindazonáltal korânt 
gem akarorn én, azoknak magyarsâgât helybeŕr 
_hagyni, kik még azt Vis, a’. mit eredeti Magyar 
Ãzavakkal fzépen Igirnondhatnânak, megmagyarop 

’ sitott 

` . 
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sitott deâk, nëmet, vagy franczia fzavalíkal feie 
zik ki, mint: arra requirált, Воду personali 
'ter nézzeìn meg Svajczer teheneineli etablz'ro- 
‘зам: hanem csak` azt javaslom, hogy mago 
Кос az idegen fzavaknak fzámkivetésében а.’ kö 
vetkezendö regulák' fzerint eggykeveset megmér- А 
tékeilyék. 

Elôfzör. Azon idegen fzavakot, mellyeket _ 
nyelvünk iiìú korâban befogadott, és megma- 
gyarosí-tott,-"s mellyek helyett ollyanokotnem 
tudunk` elöâllitani, hogy amazoknak értelmét 

«tökéiletesen és világosan kifejezzék, haggyule 
meg inkálib nyelvünkben. Mit tegyünk ért-elmeg 
sebbet а’ ротра, pdva, molnár, defzlfa , és 
több -eH`él”e 11е1уеиР A’ Százados, és Tïzedes 
nem serkentik fel hennünk tökélletesen azt а.’ 
világos és mindenkép meghatârozott idéát, av- 
vagy gondolatot, mellyet а’ Iíapitány, " Háp 
1‹1г’_пе‘/е1‹1‹е1 már rég üdöliil fogvamin en két 
kedés nélkïil öfzvefüggefzteni fzoktunk. ' 

Másodfzor. Ha az idegen I'zavalg(1ak ¢ílitel- me kiyvan шёл‘ fejezve magyarokkaïúigyi, ogy 
azokot kiki könnyen megértheti, ne csinállfyunk 
ezekhez megmeg újakot, kivált helyteleneket és 
érthetetleneket. Az orthographldt helyes irás 
naÍi, vagy mëg jobban lrdstudománynaïp, а’ 
geogrçzphldt рейд‘; földirásnak mâr elég régen 
mondgyuk: minek tehát ezek helyett a" belü 
írálisdg és a’ jöldlrákságg mellyekre а.’ Ma 
gyar ymegundorodík Р‘ 

.Harmadfzon ‘На leénytelenek vagyunk az 
êrteimességnek ‚кат azid-egen ‘never elfogad-„ 

rn, 
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ni, tartàuk meg úgy, ammint azon nyelvben 
mondatik, mellytůl kölcsönözzük, ha egyéb- 
arânt olly ve'gze's'1"1,' melly а’ Magyar ragaI`zte'- 
kokot értelmesen felvefzi. A’_németes rövidltés 
Urán, Merliůr mirevaló vallynn а’ Deâkbúl 
ösmerösebb ’s a’ Magyarnál fzokouabb Urdnus 
és Mercur‘ìus helyett, mellyeknek még az 'ere 
deti Görög nyelvben is van os végzések? Az 
Angius és Anglia a.’ Magyarban a’ deáklnîl ré 
gen ösmeretesebb, mint а’ „ешыып vett Ап 
gol, melly Angel helyett még helytelen is. A’ 
Latin a.’ Пей?‘ helyett Ízinte olly.hiba, mint 
a’ Bohém а’ Cseh helyett, ‘аду а.’ Polón а’ 
Lengyel helyett папа. 

.7Vegyedfzer.M1kor tudományos târgyrlíl 
ßllfyanoknak irunk., а’ kik ‘а’ deák nyelvet nem 
tudgyâk» ’s nem is tan1í1lyák,nem r0I`[`zallom 
a_zon ügyekezetet, melly az ugyanazon ~tud0- 
mânyhoz tarto.z_ó mesterséges fzavakot magyar 
ra fordittya; jóllehet meg ezen esetben is igaz, 
hogy а’ magyarra fordított mesterséges fzót is 
meg kell azonnkivîil úgy magyarázni, mintha 
deák volna., és hogy а.’ Tanúlo а’ deák fzót 
fzinte olly könnyen megtanúlná , mint а’ ша 

` gyart. Példának okâértz ha én а’ gyeographiât 
deáktalan einher’ elejébe akarom terjefzteni, és 
а’ gyeographiát magyarúl földírcisnalt ' ne'v`e- 
zem , e’ magyar mesterséges fzót I`zintúgy._ 
meg kell nekiß magya_râznom,_ mint e’ tudo~ 
mânynak Görög nevét meg kellene , ha magyar 
ra nem forditanámg Ö раб}; а’ gyeographìát 
noha Görög fzó, fzinte olly könnyen megtalnúl 
ná а’ töblvízbéli hallás és kimondás âlral, miht 
a’_földíra’s nevet. De mikor tudományos tangy- ` 

rúl 
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nil ‘olly olvasókkal értekezünk, kik a’ deâk 
myelvet tudgyák, akadâlyos hafzontalansâgnak 
tartom ,i а’ megmagyarosított Deák fzavakkal 
nem élni, mellyek még а’ legjolgb inesterséges 

‘magyar fzavaknâl is fzokottabbgk és vilâgo- 
sabbak. Azt legalâblo kivânnám, hogy azok, 
kik а’ mesterséges fzavakot magyarra forditani 
fzeretik, 'a.zokot,. kik а’ deâkokot csak megma 
gyarogittyák, úgy nézzék mint testvéreiket, és 
vifzontag. Hifzen mind а’ két réfz eggy сайта, 
а’ nemzetnek csinosításâra törekfzik, csak hogy 
az .eggyik csinosan mègújított, a’. mâsik реф; 
régi fzokott efzközzel fzeret munkálkodni. 

b}iA’ mâsik ag az elöbbeninek mértékletes- 
'sëgével meg nem elégedvén, mar arra vetemef 

‘ dik, hogy nem csak az idegen, hanem még а’ 
régi törzlïikös magyar fzavak helyett is '1íj'gyò'-, 
Íiérfzavaliot meréfzel alkotni. Az eggyik e’ 
nyelvmüvelök közül abban keres érdemer, és 

' di,icsösse'get«, hogy„a’ mi efzébe jut„azc Magyar 
fzónak hirdesse., mint rény а’ fzokott eŕhöics 
helyett., nem tudom, а’ Deák ren, vagy а’ Fran 
czia reine fzerinte? mellynél még а’ virtus _is 
jobb fzó, mivel а’ Magyaroknak legnagyobb ré 
fzénél fzokottabb és érte_lmesebb.~ А’ másik 
а’ íilologyiában olly jâratlan lévén, hogy még, 
csak az analogyiânak, avvagy egyformasâgnak 
iörvénnyét sem érti igazán, azt.v1'tattya, hogy 
а.’ mâr I`zoko.tt I'zavak~I`zerint, mintx példának 
okâért, malom fzerént, lehet újakot alkotni, 
mint salom, talom, ralom, valom, zalom, ’s 
ezeknek tetfzésünk fzerint laizonyos értelmeket 
adní. /Mikor én az efféle gybkérfzavaknak ko 
holóiban ama’ gögös bizodalmat xneggondolom, 

i mel. 
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‘ mellyel az egéfz nemzettül, mint tanítvânnyok. 
túl megvârjâk , hogy ai könyveikben közre bo. ‘ 
csátott új gyökérfzavakot, mellyeket tudós ma. 
gánnyaikban kiföztenek, azonnal háladatos tifzte 
lettel elfogadgya, ’s olly hafzonra f`orditsa,° mint 
ök/;` a’ nagy Mógol )ut efzembe", ki elvégezvén 
elxédgyét, kitrombitâltattya. az egéfz világ’ Fe 
jedelmeinek, hogy mâr‘most ök is egyenek. А’ 

’ harmadik valamivel mértékletesebb lévén, csak 
-az értelmetlen holtt magyar gyökereket akarjn. 
megelevenlteni. Hallott ö valahol harangfzót, 
de nem tudgya, hdl? Vannak tudni illik nye1- 
vünkben némelly fzenderedö gyökerek, mellye- 
Же: életre hozni, ‘de ладу vigyâzâssal és meg 
vâlafztâssal, magam is javasoltam a’ ~végbi'i1, 
hogy а’ rövid versekre töbh rövid fzaiíaink le 
gyenek, mint деду а’ hoffzabb Ísegyelem, lie 
gyesség, ‘аду hegyelmesség helyett. De e’ ja 
vaslást nem kell âm méga’ valóságos» holtt és 
kivált egyfzersmind idegen gyökerekrc kiterjefz 
teni, mellyelmek scha sem volt, nem is leffz 
semminémů nyelvben fzóképzök nélkůl határo» 
zott értelmek. Illyen tündér fzavak а’ bám, 
lczilslx, Щи, .liets, rajz, rom, tapfz, igfzk, és 
több eß'e'1e. De lássuk nyelvünknek egyébféle 
Herostratussait is. ' ` 

c) Valamint az elöbbeniek az új gyökérfza 
vakkal, úgy mâsok az érthetetlenïil, és I`zokat- 
lanúl formáltt fzármazékokkal gyújtogattyâk а’ 
nyelvnek, nevünk’, létünk’,' nemzeti characte 
růnk’ legfzentségesebb forrâsának, és o«I`zl0pâ- 
nak tifzteletre méltó templomát. Meg nem elé 
gedvén ök а’ mâr régen fzokott és világos ér 
telmů fzârmazék fzavakkal, újakot koholnak, 

’ V“5Y 
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vagy а.’ fzokott fzóképizö helyett ffzokat.1a’nt‘vévéni,i __ 
9 mint' «alfarmány , bölcsel/eedmény, lovapcz, 

lilrdqfz, iramut a’ régi jó fzavak helyett akami, 
bölcselkedés , levas, hirdetö, írds; vagy a’_I`zó- ' 
fzármaztatâsban egyéb fzoka.t1ansâgokqt- követ- 
vén el, mint államlós, Itövértelerl,fzemélyezinfi, 
ezek vhelyett állhatatos , vagydllapodó , sóvány, 

_fzemélyes érdem; ‘аду az illyen tündéreknek 
még a’ gyökértůl meflzetávozó értelmet is ad 
vân, mint ercli, vìllo, zöte, ezek helye1.tfae'r, 
fzínég, növötény; vagy а.’ Magyar [`zóI`zármaz-~_ 

' tatásnak terx1_1é[`zete ellen, csonkitâs által akar- 
ván, mint а.’ Deák, tij fzavokot koholni, mint 
sìkam, csilldm, nyilam, fzóllam, elhagyvân 
belöllök а.’ lik végzést; vagy az eleven fzóképf 
zö helyett ollyantd vévén, mellynek mar hatâr0- 
zott és vil-ágos _ertelme nincsen, mint buzga 
lom, példdny-, а’ Jnuzgás vagy buzgóság és 
példdzat helyett. De minek fzámlálom én elo az 
eiféle nyelvrongâlâsokot, mellyek а’ Mondalat- 
ban örök gyalâzattyokra feljegyeztettek. Elég ról- 
lok ан siránkozva panafzlanom, hogy anya 
nyelvünk’ tifztaságának többet ártottak, és csi 
nositâsát hathatósabban gátollyák, mintsem ha 
Magyar befzédünk iigy meg volt volna vegyítve 
idegen fzavakkal, mint az Angius, Franczia, 
és Olafz а’ Deákokkal, "аду ha а’ fzomfzéd 
nemzetek mind öfzveesküdtek volna arra, hogy 
nyelvünköt sarkaibúl egéfzen kiforgassák, ne 
'vetségessé tegyék, és örök romladékok alá е1 
temessék. А’ Poétáknak, ‘а’ kik az illyen nyelv 
rongáló fzavak nélkůl verseket írni nem tildnak, 
és a’ helyett, hogy а’ nyelvet fzépitsék, és ér 
zékenyítsék, inkább meg jobban befzemetezik, 
п: kellene köz akarattal а.’ nyilvánvaló Recen 

M/icmx Nvmnvrvn. _ J C siók- _ 
и 
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siókban javasolni, hogy a’ Poézisnak felségeá 
mesterségétül íigy örìzkedgyeńek, mint а’ haje 
dú а’ harangöntëstiìl, és ha jó tanácàot be 
nem fogadnák, még a’ fzatirâxrìtk veffzejét is 
meg k_e1lene velek éreztetní. A 

d) A’ harmadik felekezetnek van még két 
âga, mellyaz idegen nyelveknek majmozá-- 
saba úgy hele fzeretett, hogy az öfzvetett idc 
gen fzavalcot, fzinte miként mások az idegen 
fzójárásokot, fzórúl fzóra i`o.rdíttyák,' mint be 
Íte'pze'serö , Eìnbildungskrfyft , benyomat , ‘Ein 
druck, impressie-5 da'rd¢_1fe'ny, Spießglanz а’! 
helyes Spiesglas helyett;‘ olvasoltadg’ lajtow 
jdja, gradas eruditionìs, ezek helyett: képzés, 
_erö, antimonium, а’ tuŕlóssâgnak garádiccsa; 
"аду még а’ fzavaknak férjiì és affzonyi neme 
ket is adnak, mellyek némelly idegen nyelvek 
re még gyerrñekkorokbúl maradtak ‚ mint 
fzépne', angyalne', öne'. De ezek, hála az egek- 
nek, а’ nyelvmüvelés’ dolgâban`az ulíörkafánál 
inagosabbra nem jutottak. ‘ 

ё) Nagyobb tifztelettel viseltetek én mind 
а’ Magyar régiségekhez, mind a’ némelly Vár» 
megyékben uralkodó fzokásokhoz, hogysem az 
eddig megirtt nyelvrontók' közéi fzámlállyam a, 
zokot , kik a’ régi és most шёл‘ fzokatlan, és meg 
avúltt', vagy а’ csak némelly Vármegyékben ös 
meretes fzavakkal élni fzeretnek. АИ mindazá1- 
tal iegyzés nélkül nem hagyhatom, hogy az il 
lyen fzavak а’ befzédnek mindenütt eggyarányú 
értelmességét, és. így érzékenységét is nagyon 

7 hátráltattyâk. Az olvasó, vagy а’ Ьа115а16‚,‚ а 
ki azokban megakad, lehetetlen, hogy ŕigyelme 

’ tességét az elòjadott târgyrúl е” fzavakra ne for-» 
dítsa', ez pedig meglévén, mind efzének elkez» 

дек 
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áètt jâra'isa_meglaotlik¿ mind, Ízívélaen az indúfs 
lat ‘(аду ërzemény mèghůl. Ha e’ fzavak egy. 

„fzer az ollyan fzötárokban, inellyek nem nyak- 
та före, nem ‘az 'alacsony nyereségnek okáe'rt¿ 

„miiiden józan vá1ogatás,- ële's'_ité1et, és _I`zem.e`s 
fzorgalom nélkůl csak öI`zv_e`ñyrkâ'.1tatnaki,4 ’s mel 
lyek következendökëpén az ollyan kazallioz hg. 
sonlók¿ „mellybe а’ Ггёпадйайпад А sarjií mind _ 
öfzvehânyatott, hanern a’ józan Fi_IozoÍi'ariak,`¿- 
ës а’ reá épůltt àükerés Nyelvtudománynak vé. 
zërlése I`ze`_rint fzórgalmatosan Akidolgo`ztatn'ak,' 
}1_a_,'¿n1`ondâz`ń, egyfzer e’ fzavak az illyen I`z<i-- 
tárokban , mint rëgiek, ищу megyebélieh meg 
lefznék magyarâzvag biztosabban lehet velek 'e'l. 
xii-, és ezek bizonnyâra ezerfzérte jobhàn iriég is 
ërdemlik, hogy Ífözönsëgesen bevetessenek, 
.mint а’ fêllyebb megvetett iíj igyökérfzavak , «és 
llelytélen fzármazëkòk. 

' i4f De' mìiçép' kell tehât nyelvünköt ineg 
èsinosi_tani¿ ha a’ lnyelvniüvelöknek eddig тег: _ 
fáradságait "töblfmyire fmind megvettyük? Erre 
nekünk ц’ józan e'I`z, ha nemlghibázok, э.’ kö-` 
‘vetkezéndö útat rnutattya. ‘ ` J ’ 

‚1.) Minden egyéb elött, ne ne'zzûk'az anya- 
nyelvèt hiú bâlványnak, niellyet az .eggyik а’ 
homályös re'g‘is'égek]a|t‘ll,_ ia’ másik az ídegen nyel- 
vekbůl, ez sajât képzésébůl, amaz hazánknak 
líülöńibféle fzugaibúl, nérnellyik а’ betyâros be. _ 
fzédnek czikorńyáibúlkölcsönözött fótoltlcal, pi1~ 
langólikal, ‘iiattyú gyöngyökkel felpiperéz, mint 
.llacsak aŕŕavaló volna, hogy _hafzontalan I`ze'p- 
ségeihèn gyö'nyörkö'dgyünk, чад)? hogy hiú ra» i 
gyogásával dücsekedgyünk. Nézzük inkáfbb a" 
nemzeti1csínositás’ nemes ‚имении, nyomoz- 

C 3 zuk 
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I valamint ök sem а’ miénket? Illy 

zuk ki felséges caéllyát , hassunk be legrejtekelïb 
belsejéhe, visgállyuk meg csak neki tulajdon 
terméfzzetét, ’s tamíllyuk ki ennek vezérlése fze 
rínt alkalmasságát ama’ tulajdonságokra,_ mel 
lyek czéllyának ,elérésére fzükségképen megki. .- 
vântatnak. Világos 1e[`I`z így elöttünk, hogy е’ _ 
tulajdonságol; ‘а: értelmességbiìl, és az e'rze'. 
Íienységbül állanak. I ‘ ` 

2.) Az értelmességnek mindazáltal és az 
írzékenységnek közönsegesneli kell benne lenni; 
mert egyébarânt nem az еде]: nemzetnekg ha# 
nem csak némelly réfzének csinosodását eI`zkö- 
zölhetné meg. Az еде]: nemzet а’ nyelvet akkor 
érti, éslérzi, ha vele mindenütt egyformdn be 
fzéll. Tegyük, hogy а’ melly fzó az Erdélyiek 
nél louat te[`z , az minállunkfarlsastjelentg hogy 
а’ mit nállok az да fzótag e’ fzóban ¿rds mond, 
ат minállunk az ott fzótag е’ fzóban йод tefzi; 
és Воду а’ mit ök а’ ne'Íi Гиды; által е’ Г26Ьап‚ 
hallanék értenek, azt mink а’ tam fzótag ältal 
е’ ГабЬап hallottam jelentyük: nem de mink 
így az Erdélyi Magyar nyelvet nem értenénk ‚ 

érthetetlenség 
uralkodna köztünk akkor js, ha példának okä.. 
érr az Erdélyinek e’ mondását: elfelejtkeztem ról- 
la mink illy fzókötëssel ejtenénk: elfelejtïteztem 
neki, "аду tölle, vagy «м. Az egyformaság 
tehát nem csak azt kívánnya, hogy az egéfz 
Hazában mindenütt ugyanazon fzavákkal, ha- . 
nem ан: is, hogy а’ hasonló esetekben hasonló 
fzóképzökkel , hasonló fzóragafztékokkal, és lia 
sonló fzókötésekkel éllyünk. Ebbůl mar а’ jó 
zan é[`z a’ nyelvmüvelésnek а.’ következendö tür 
vânyeket fzabja. 

а) Mikor az egyformaságnak imént Irmg 
ma- ' 

Ч 

I 
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rnagyarázott A törvénnyétiii valamellyik fzónaië. 
képzésében, vagy raga[`ztásában` az еде]: Nem 

I zet eltávozikhellkell МИН távozni а’ müveltt 
nyelvnek is. Igy míyel a’ ló fzónak többes {`zâ- 
та, нет’ lóli , ammint a’ közönséges regula meg 
kivánná, hanem az egéfz Nemzeinél lovak, ezt 
kell elfogadni a’ miiveltt nyelben is. Lásd a’ б. §t. 

1)) Ha valamellyik felekezet valamiben az 
egyformasâgnak törvénnyét hůven megtartya, a.’ 
többiek pedig megsértík, a’ müvellt nyelvet az 

‘egyformaságnak törvénnye fzerínt befzéllö feie 
_ kezetnek nyelvêhez A kell alkalmaztatni, а’ töb» 
biekét pedig hibásnak 11e'_zni. Így mivel а’ Széä 
kelyek, és még némelly Magyar Vârmegyék is 
a’ ’conjugátiónak harmadík formájárúl semmit 
sem tudnak, ’s a’ Írözön-séges regula. fzerint- e’_ 
befzédeket [б bort ifzolc, és a’ijó bort 1'/`zom 
megkülömböztetik, még mâsok, kivált а’ mos 
шт Könyvfzerzök, mind‘a" Её‘; esetben, az 
1fzom.ígével élnek, én a’ harmadik formának 

. a’ müveltt nyelvbenea helyt nem adhatok. 
с) А’ rabbi kulönösségeket, me11yek1<¢1.a"~ 

köz nép, vagy а’ Könyvfzerzök а; egyforma'- 
sâgnak külöxnbféle törvénnyeit külömbfé1eké- 
pen sértik, a’ müueltt. nyelvben hasonlóképen. 
ugyanazon törvények alá kell viffzaigazítani. 

Ha е’ hârom regulát hüven megtartyuk., va 
lamińt az 1. fzerint a’ mostani Európai csi 
nosabb nemzeteknél, úgy minállunk is, azon 

ehan, még э.’ köz nép а’ Hazának külömbféle 
réfzeihen külömbféle hibákkal fogja rontogatni 

‘ anyanyelvünköt, az oskolákban, és а’ kiadandó 
könyvekben kevés üdö múlva olly közönséges 

‚ egyformasâgra-jL1t,«h0gy az Erflélyi, Debreeze- 
nyi, Pesiti, Biidai,;Iìecske111éti, Vefzprémi, _Pá 

‚н‘ I Pal, 
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pai, Fejérvári tanúltt Férjñak egyńlâângll hh 
_fzédgyét tökélletesen megértik, egymâsnak ér 
_zékeny ifrásait tökeflletesen megérzìk, a’ nélkïil 
hogy ‘legkisebb grarnmaticabéli, vagy orthograe 
phiabéli, vagy akármelly egyéb nyelvhéli kü 

I lömbözés flgyelmetességeket а’ könyvekben elö 
_adott tárgyaktúl e1von__nya, е’ külömbözésekre 

Tiigggeffze, ’s ammint а’ 4. és 5. §§ban 1eraj- 
zoltam, n_1egfára[`I`za.,.’s egéfzen elfofjtsa. Akkor 
azutánn nem fogunk azzal kérkedni, hogy har 

, miuczig való Magyar Grammaticánk van, mel 
lyeknqk, këztünk rnaradgyon а’ fzó! csak Евы. 
teje sem eggyez meg egymással, hanem inkákb 
_azzal méltán "dücsekedni , hogy valamint a’ Gö 
rbg, Deák, és а’ többí mostani müveltt Európai 
nyelveknek, úgy_anya'nye1vünkn_ek is mindenütt 
eggy és ugyanazqn Grammaticája. van , mellynek 
д’ külörnbféle nyelvtanitó könyvekben а’ Gram 
maticusok, koránt sem _reg-uláit, hanem, a’ им 
ńitásban és /tanúlásban w`/aló nagyobb könnyebb 
ségnek és világosságnak ekâért, esak reguláìnalç 
fçndgyeï változtattyák, 

15. Hggy az egyformasâgot a’ nyelvmü.. 
velifî Sükereâell, `Dîz_0_nyesan, és vílágosan kinyo- 
1_nozhassa„ és meghatârozhassa, két fö efzköz. 
zel kell neki közelebhrůl megösmerkedni, а’ fzó. 
nyomozással tudni illik, av`va_gy etymplogiával, 
és a.’ hangrenddel, avyagy euphoníâifal. . 

9-) А,’ fzónyomoeds nem а’ gyökérfzavak 
Hak id-egon nyelvekbül való fzármazásât visgâl- 
lya, mert e’ foglalatosságot а’ józan Filozofìa 
méltán csak fzónyomozásbélí» jcitelmals tartya. 
és nevezi; hanem a.’ fzármazék fzavaknak sajdg 
gyìikereikbül Való eredetét, avv„agy а’ külömbs ` 
` ̀  ’ - М‘: 

0'. 

2. 
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féle fzcjfoifmâlâsoknak ,_ és fzóragafztásoknak 
-törvényes т‹5‹1‚9‚‘уа1с‚1105у ezeket а’ törvényte- 
_lenek`ti'i1 siükeresen megválafzthassa. Hogy ezt vol 
taképenwfégbe vigye, el kell nekii а’ gyökérfzót 
д’ többi~ betiiktůl válafztani, mellyekkel kör 

_ 1'1y`1'il van véve, ezeknek pedivg terméfzetét, пе; . 
meit, és külömbféle köteleségeit'fzorgalmatosan 
kinyomozni; а’ mi а’ nyelvmüvelöben mélyen 

\beható éfzt, sok .tan1ílás1ï, _és«hofI`zas gyakorlást 
kivân, ammint majd alâbb _a’.Nye1v_tudomány- 
han megláttyuk. Igy azutánn voltaképen megha- . 
tározhattya, minémů betůiköt vagy [`zótagokot_ 
_kell minden esetlJen` a’ gyökérhez, vagy még а.’ 
fzármazékhoz is ragafztani, hogy ennek bizo 
gnyos _mellék értelmeket adgyanak. _ 

' Példának okáért. Mivel az efféle fzavakban 
hůzásf, попав, mrs, z'llete's, e'llede's, a’ fzónyo- 
mozó ан’ tapafztallya , hogy az ás, éswe's iI`zó- _ _ _ 
tagok, az ligékhez ragafztatván, ezekbül olly ne? 
veket képzenek, mellyek cselekvést' ‘аду fzen- 
Vedést jelentenek, ama’ törvényt méltan [`zab-_ 
ihattya, ¿hogy valahányfzor más ígékbïil is ha. 
sonló értelmïi neveket akarunk _formálni,. ezt 
ugyanazorî ds ,"vag'y e's fzótagoknak segedelmé» 
vel vigyük végbe. А’ fzónyomozâsnak eiféle töt 
vénnyeit, a’ kivételekkel eggyütt a’ Nyelvtudo 
mányban bövebben elö adandom. _ 

I b) A’ hangre_‘nd а’ többi Európai _müveltt 
nyelvekben majdnem csak az ollyan'[`zav_akban 
uralkodik', mellyekrůl az egyformaság, és а’ 
fzónyomozás határozott törvényeket nem [`zab.» 
Illyen а’ _Deâkban az, _hogy а’ с, f', g, 1, n,_ 
p, r, s, tebetijkkel kezdödö, ’S az ad fzócskâ- 
val öfzvetett ígékben а’ d lietůt meg lehet tar 
tnni , vagy а’ könnyebb k»imo'n-dâsnak okáért az" 

_ . §_em« 
‘т 
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említett betůkre változtatnî, mint adcedo, qd 

fectus, adgredior, vagy accedo, a_.fïeclus«,\.ag- 
gredior. Ide tartoznak а’ nyelvtudomanynak íì 
giírái, az epenthesìs, közbevetés,’az apocope, 
végkurtítás, а’ s¿yncope,középkurtítâs, az aphae- 
resz's„ kezdetkurtitâs, és a’ paragoge, hoffz1’- 
tás. Amde а’ hangrendnek а’ Magyar nyelvben 
sokkal nagyobb hatalma van, olly annyira, 
hngy még a’ I`zói`or,má1ásnak, és I`zóragaI`ztâs~ 
nak is parancsol. Igy а’ ГеПуеЬЪ emlitett pél 
dában azt kivánnya, hogy az ds fzótag csak az 
ollyan igéhez függefztessen, ruellyeknek végsö 
fzótagjaiban a, о, vagy u találtatikg а’ шЬЫ 
ekhez реф; mindenkor és, ammint а’ Nyelvtu 
domânyban bövebben megláttyuk. 

16. Е’ törvényeknek vezérlése fzerint Íiò'- 
.zò'nse'ges. ¿rtelmességet fzerezvén nyelvünknek , 
¢'ì'ze'ÀenyneÍi is tehettyùk mindenütt, ha а’ 
külömbféle rideg fzokások közùl, akár Megye 
béliek legyenek, akár а’ Könyvfzerzöknek pufzta 
kérmyeíbůl fzármazzanak , а’ müveltt nyelvet 
mindenkor inkább ahhoz alkalmaztattyuk, melly 
а: egyformasâgnak és a’ fzónyomozásnak sére1- 
:me nélkiìl kellemetesebb hangzó betúkkel él, a’ 
fzótagoknak, vagy а’ kellemetlen mássalhangzók 
nak hafzontalan' Izaporításátúl örizkedik, ’s melly, 
Íhogy eggy fzóba foglallyak mindent, a’ fzavakot, 
és igy а’ nyelvet is, э.’ valóságos metrumra, av 
vagy versmértékre, úgymint а’ nyelve'rze'henyse'g 
nels legföbb garâdíccsára, alkalmatosabbakká te 
fzi. Igy kellemetesebbek, és а’ versmértékre, kö 
vetkezendöképen а’ poézisbéli érzékeny befzédre 
is„minden bizonnyal alkalmatosabbak е’ Г2а‹:‚ › 

-Yak: mü', müvel, csillog, iitlfözzön, ütlsözne, 
7 

G 
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ад Magyarok’ Kìrállya, lrtt, миг, mondott, 
urasdg', vá-sár, mint a’ következendök: miv, 
mlue_l,_ cslllong, üthözzëk, ütko'zne'k, a’- .Ma 
gyarok’ Kìrállyok а’ két Í: végzés miatt, ira 
tott,_lrattatott, veretett,~ veretletett, mondatott, ‘ 
mondattatott, uradalom, soliaidalom. Az Апа 
litl`Í£dna'Í£’ III. Pnéfzébiein, а’ 84. а’ é5 Ка. 
vet. old. megmutattam én, hogy minden fzép- 4 
ségnek lnítforrâsa а.’ rend. Ez olly annyira igaz, 
hogymég a’ dohnak pufzta. ütéseihiil is, ha 
bizonyos ‘rhythmusì rendbe fzedetnek, olly ér 
zékeny Afzépségek tâmadnak, mellyek a’ fzívet 
hathatósan megilletik, amrnint а’ katonadobo. 
soknakki'1löxnbféle nótáihúl, dei kivâlt ama’ ré 
mítö zavarbúl tudgyuk, melly tiizlármát jelent. 
Az~.emher__i nyelvben mar maga az egyformç 
ság olly rend. melly а’ fzivet érzékenyen meg 
illeti„ és az Erzéstudomá-nyban a.’ .reg'ularz'tds" 
neve alatt а’ I`ze'ps~e'gek közé fzámlâltatik. Ha го» A' ~' 
vább ea’. Ísötetlen befzédljen még"ama’ rend- is 
feltalá1tatik,_r`ne1ly_a’ mondásokot fzinte annyi 
1ne'rte'Íies verstagoknak, félverseknek, ‘(аду apró 
egéfz ve-rseknekA`teI`zi, ammint а’ Magyarban, 
ha tifztán befzéllyük, mínduntalan megtörténik, 
akkor mâr a’_ nyelvben ia’ magosabb nemii ér 
zékeny Tzépség isjuralkodik, melly a’ (musika-\ 
béli rhythmusokhoz hasonlit. Е’ kët rendnek, 

‚ és а’ belöllök eredö _fzépségeknek koronája a’ 

_ ‚ 

Poézisnak tökélletes üdömértékbe foglaltt bel`zéd- 
дуг, а.’ vers. _ 

А 17.‚ Az egyformasâg nem csak 'magában 
а’ müveltt nyelvnek élô fzóval való kimondâsá- ‚ 
ban, hanem még, és Ísz`vdltÍie'p» írásâbán is,-el- ` 
kerůlhetetleniiil fzjikséges arra, hogy érte1messé- 

ОТК. 
. у’ ‚ э‘ 

~ 
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ge és érzékenysége annyival hamarâbb’ közön. 
ségesen elterjedvén, a."köz csínosodást is kön. 
nyebben, fzaporábban, és fzerencsésebben el 
terje[`zth»esse. A’ tifztân, értelmesen,~ és érzéke 
nyen irtt könyveket iígy nézem én, mint a"nyelv 
egyformaságának, csínossâgának, ’s mindennémů 
fzépségeinek archívumait, templomait, felfzenteltt 

, ‚ 

rejtekeit, miellyekenn kivül а’ nyelvnek imént' 
elöfzámláltt tulajdonsägai az eleven befzédben 
majdnem minden em1>e_r`tů1 külömbféleképen 

_ _sértetnek, rongáltatnlak. Amde mindaddig, még 
a’ Iiönyvfzerzök felekezetekre lefznek az-orthogra- 
phiára. nézve f`el0[`ztva, nem lehet rernényleni; 
hogy könyveik, mellyek az örmön magâtúl sok 
féleképen külömbözö mindeŕinapi befzédnél sem 
mivel sem jobbak, koîz hzifznot hajtsanak. Még 

/ 

‘а.’ legjobb, legértelmesebb, és legérzékenyebb 
könyvben is az ollyan Olvasó-t, a’ ki orthograè 

_phiájához nem fzokott , majnem mindenik fzó 
megakafztya, fìgyelmetességét а’ könyvnek tár- 
gyátúl a’ botlafztó orthographiára I`zöl<te`tí_, és 
fzívét azrelöadott érzékeily indiílatnak ré[`ze.- 
siiiésében naeyon meghůti. Eggy fzóval ‚ 
а’ miket a’ 4. 5. §§ban m011fIotLam,« аж az 
ortliograpliiabéli különösségekre is méltân lehet,' 
és kell is alkalrnaztatni. Eggy Hâlai Franczia 
Grammatíeában, Grammaire raisonnée, a’ 15. 
.0ld. azt találtam, hogy a’ következendö regulâk 
akârmellyik emberi nyelvnek 0rtl1ogr`aphiâját 
legtökélleïeseiibnek tefzik, és én e’ Gra.mmati-' 
eusnak âllitásában töbli józan éfzt liátok, hogy 
sem reguláit anyanyelvünkre ne alkalmaztassam. 

Elsö' Regula. Valahány ezikkelyezetz hang 
- -_találtatik valamelly nyelvben ‚ fzintannyi betïii/ ` 

legyenek, rriellyek е’ hangokot jelentsék. A’«Ma-. 
~ _gyar 
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" 7 " ,` gyarhan az öfzvetett~máss'a1hangzók c_s, cz, gy. 

` ly, ny, ly, _fz és д‘ е’ regulâtúl eltáyaznakg de ` 
fvalóban eggy tlídós Magyar sincsen, а.’ ki job 
Íban .nem fzeretné, ha Eleink а’ dupla betůk ‘ 
helyett inkább Valamelly jellel megk1'ilömbözte~ 
ш: eggyügyüeket vé_ilafz„tottak.vo1na.. Ezt most 

’ megtennj, képtelen zavarodás nélkůl ‚ lehetetlèni 
volnag niivel а’ dupla betük hò'/çönséges I`zokás- 
_ban vannak, és kötelességeket, ha legalább olly 
_cìllandó rendbelfzedetnek , hogy azokot az ol 
vasásban .egymástúl elválafztani ne lehessen, a’ 
haugoknak megkülömböztetésében pontosan meg» 
tefzik. 
riem „так, тайге! ezen öfzvetett betůknèk min 
deriikéberi az elsö bet`1"1t а’ másodiktaíl el lehet, , 
söt némellykor el/is kell„»vâlaI`ztani, mint е’ Габ 
Ъап uaszár. Der _e_r.ri'i1 a’ Nyelvtudományban 
többet. .Ide csak az tartozik még, hogy ezen. 
elsö regula fzerint а’ középsö maâyar elbetůnek 
is különös - jelet„ke1lene adni. En a’ nélkïil, 
hogy a’. Magyar Iróktúl ezen .újítást kívánnyam„ 
csak е’ Nyelvtudomânyhan kölömböztetem meg 
két ponttal ë, mivel e’ külömböztetés а.’ nyelv- 
nek mind „tanításat , mind taniílását nagyon. 
_megkönńye`bbíti.l 

Mdsodik Regula. Eggy és ugyanazon be- _ 
tůvel soha sem kell két, “vagy többféle czikke-' 
lyezett. hangat jelentenig ’s eggy és ugyanazon, 
çzikkelyezettlaang se jelenteesen mar az eggyik, 
mar а.’ mâ.sik'b_eti'ive1; „аду rövidebben: min 
denik betů „rnindenkor csak eggyetlen eggy han 
gotjelentsen'. Vétenek a’ Magyarhan e’ re/gula 
e1len,.kik a' betünek §;'~tféle»har1got tu1ajdoní- 
tanak, úgymint: у 

а.) А’ ci betů utânn, de caak nérnelly ese» 
` tek- — / 

’ //W _. 
' V 

. 

А’ ts, tz, sz, és из е’ ,kötelességer meg _ 
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tekben, gy hangot, mint tudja, mellyet az 
¿gaz Magyar így ejt: tugiygya, a’ csinosabb 
nyelvü, ’s а’ józan ее utánn indúltt könyvfzer 
zö рейд; így ir: tudgya. « 

— Ь) Az l utárm ly hangot, ismét csak 4 né 
melly esetekben, mint találja, mellyet az igaz 
Magyar így ejt: taldlylya, az »említett könyv 
fzerzö pedig rövidségnek okáért Ygy ir: talállya. 

с) Az п utànn пу hangot, megmeg csak 
hizonyos esetekben, mint fzánja, mellyet- az 
igaz Magyar így е)‘: _f.:a'nnya,. az említett 

' 1-ionyvfzerzö pedig igy ir:fz/c'|m1ya. 
d.) А’ t utânn, megint csak némelly esetek- 

ben, ty hangot, mint mutatja, mellyet az Еда: 
Magyar így е“: mutatytya, az emlitett könyv- 
fzerfzö pedig így ir: mutatiya. 
‚ е) А’ többi betůk utánn, söt, а.’ mi külö 
nös fìgyelmetességet é emel, az emlitett bizo 
nyos esetekenn kivül, ég а’ d, 1, п, t betůk 
utânn is', olly hangot, а’ minöt е’ betůnek а’ 
Deák és a’ Német mindenlsor tulajdonit, mint 
jajgat, aÍmq'ja,feljut, dtjár. E’ képte1en'za.- 
varodást, még a’ könyvfzerzöknél is rendbe le 
hetne orthographiánkban fzedni, ha némellyek 
közůllök azt а’ tellyessëggel helytelen vélekedést, 

A hogy а’) betů a’ birtokos neveknek, és a’ mu 
tató ígéknek bdllyegbetüje, fejekbe olly mélyeny 
Ье nem »verték volna, hogy nem rég az eggyilt 
közülök azoket, kik е’ zavartt, és 'mindenkép 
rendetlen Qrthographiát követni nem akarjâk, 
még tuddtlanolinak is meréfzlette közrebocsâ 
tott rnunkájában káromlani. Mintha а’ zavartt 
és Ь’ тгпс1г11еп‚а’ józan éífzel , езда ebbůl ere 
dö__« tudománnyal megférhetne. En а.’ Jotisták’ 
nŕ_’€hogr_aphisf\ját a’ tifzta és helyes едет Maglgyar 
‘ у 1 „ « nye v 
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' nyelvnek mind tanítâsára, mind tarinílásíra,`nem 
csak alkalmatlannak, hanern е’ fontes foglala- ' 

-tosság1>an, kivált az idegenekre nézve, még rel 
tenetes akadálynak is tartom, és így е’ _lÑyelv 
tudoxnánybúl ‚ а" laövebben elöadandó sükeres 
skokra nézve , fzâmkivetem. Q ’ 

Harmadik Regula. A’ legtökélletesebb or 
thographiának harmadik regulája. az, hogy arn 
mìnt tifztán és csińosan е)1у111:=а’ befzédet, úgy 
írjuk is.' Hogy .е’ regulát minduntalan megsér- 
ti az irâsban, a’_kî az egyformaságnak, I`zónyo-_ 
mozasnak, és liangrendnek regulái fzerínt tiI`z.- 
sân , és csínosan befzélleni nem tud nem I`zük~ 
séges emliteuem. 

18. Ezekbůl âllanak, а’ mikrůl а’ Tami» 
tó Urakkal elöre értekeznem fzükségesnek allí 
tottam. Tudom én, hogy а’ Hönyvfzerzö Urak. 
közùl lefznek némellyek, kik röllam аж! kiâ.l- 
tyâk: 'eandem crambem repetir! és én erre azt 
felelhetném, hogy-minekutân_na. а’ 11114111 111‘! 
gyarság’ neve alatt kbzreboesâtott Ertekezé 
seimben, valamint egyéb Munkáimban is, а’ tôl 
lemlxidolgozott Magyar Nyelvtudomânyt, nem 
az egymással ellenkezö Könyvfzerzöknek tétovâzó 
tekínteteire, sem az Orfzágnak többféle réfzeì@ 
ben uralkodó külömbféle Tzóejtésekre ‚ vagy_ 
akâlrmínémïii rideg fzokásokra, hanem az Qty 

.mologiánqÍs, és euphoniának segedelmével ki 
nyomozott analogíánali törvénnyeire építettem; 
’s minekutánna az ellenkezö vélekedéseknek hiii 
okait ama’ filologyiabéli talpigazságoknak веды 
delmével untig megczáfoltam, mellyeket az in- . 
Älilatoktlíl, és mellék czéloktiil fzabad józan ¿fl 
felotte kölmyen kinyomozhat; emberséges em 

i ber, 
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Ъег; buzgó hazafì, és íg‘azságI`zeret¿`>‘ férjilú leí.' 
temre ‚ most is megint kénytelen vagyok, д’ ma. 
дум kápufztát (crambem) felmelegiteni azok- 
nak,~_kik az Egyiptomi veres„_ hagymákä ütánn 
esdeklenek; ‚ ` ‘ ‘ 

felelhetném tovább ад 15, hogy а’ -hypoihga 
siggk, mellyekre а’ velem ellenkezö Итак Véle 
kedéseiket épitìk , korânt sem valóságos,_ és bi 
zonyos igazságok, avvagy thesiselfg a’ fzónyo. 
mozásbéli jâtékok (lusus etymologíci) nem I`z6 
nyomozásbéli törz`I`ókös- és sükeres valöságok; 
az (п? fzeméllyéńek gyalázása pedig nem an-' 
nyi, mint kainak.megcz."1fô1ása; _ 

felelh ém végtéfe ад is,_hogy,.va1amir1t4 
egyfzer .eggy alfóldi Plébániánn , hova_ ajándék 
.ban eggy meglöttrözet hoztak, ‘a’ Hâplánnak 
többizbéli tanítására, hpgy ezen állat nem nyúl, 

~ hanem ö'z, а.’ gyermekek, ,kik azi öznek csudá-I 
jâra egybecsůdůltek, semmit sem hajtván, meg 

. maŕadtak mindvégig amaz âlmélkodó felkiáltás- 
nál: E]`ne be» nad núllúgy bizonyos ember`ek-j 
nek az igazsâgot fzájokba ragni elégfzer nem 
lehet@ j V _ 

.De nem akarok én többé plly tudóè férjfi. 
akkal czivakodni , kik magokot, noha csak más 
пак efze utânn jârnak, csalhatatlanoknak; nye_l- 
veiket рейд‘, Íólléhet' egymâstúl sokakban fzemà „ 
betünöképen külömböznek. jobbithatatlanoknak 
tartyâk; és_így ama’ 
Nyelvtudományomot isme't a’ vilââ’ elejébe Щи jefztem, csak következendôképen elelek. » 4 ’ 

a) Ama’ nyilatkeztatásom utánn ‚‚ fnellyef 
az ellenem közrebocsâtott, inkäbb fzemélysértê 
mint okczáfoló irâsokra Aglájârnnak 249. olda-- 
lânn tettem, eltökéllettem énmagamban, hogy 

` ” tab 

fzemrehâìyásra , Воду — 
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_tiilabé sem _ а? _Magyar nyelv.r__i'il, 'sein magyarúl _ 
nem írok. De ' Fellyelibvalói Kegyelmes, és nè 
kam valamint’ elégképen böosůlhetetlen, úgy gl 

’ felejthetetlen Szóllitág Юга] meighivatván, legfzen. 
tebb ,’s egyfzersmind legdücsöségeseb kötelessé 

` деталей tartottam,. hogy, ya’ miket inár a’ ‚Мд 
gyar nyelvnek renäbefzedésérůl, helyes«`mü_ve1é 
sérůl, _e's_csinos1'tásár1íl külömbféle alkalmatog 
sággal közre bocsátottam, meg jobban kidoi 
gozzam, ’s okokkal megerösítvén,_a’ Tanitó 
Urak-hoz fordúllyak ‚ kik minden pártosko,dástúl¿ 
és indúlatos gondolkodâstúl menttek lévén, kön. 
nyebl;1e11.átlattyàk, hogy fâradságimnak eggyet- 
len eggy czéllya csak az, hogy anyanyelyvünk 
nek köz értelmességét és e'rze'Ísenyse'ge't elömoz- 
ditsam, tainitásának módtgyâfpedigì а’ nyelvnek ‚ 
minden sérelme nélkül, söt inkább bizonyos fén 
nyére- és. dücsösségére fzolgáló módokkal, meg 
röviditsem,_ ~megkönnyebbitsem , és megvilágo- 
визит. ' i 

kot ai külsö Nemzetek annál fngyelmetesebb 
fzemmel táyrtyak, mennél mink azzal nyi1v'áb- 
ban dücsekedünk; egyfzersmind рейд; azt is bi 

- zonyosan remélvén, hogy késöbb Maradékaink 
minden réfzrehajlástúl fzabad , és így csendesebb 
fzivvel és bellyebb hatható éffzel fogjâk valaha. 
a’ mostani nyelvbéli külömbözéseket megitélni : 
csak azért is örömest kidolgoztam_ végképen., és 
közre -lbocsátottam még egyfzer , mind deâkúl 

/utólsó'munkáimban, mind magyar1'1},fa’ jelen- 
valóban, Grammaticâmot, hogy valamint az 
emlitett külsö Nemzetek, úgy késöbb Mandé 
kaink is lássâk, hngy а’ sokfelé kaßkodó Nye1v- 
müvelöknek és Pnönyvfzerzöknek [zâmos feleke 

ze- _ 

ь) ш mdvan, hogy 1¿mB‘é1i Lifemúr.fm-_ 
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zetei ватт van még olly férjíiakbúl álló is, 
kik nyelvünknek képtelen »rongálâsainn igaz, és 
siikeresen érzékeny hazafzeretetbiil tjtkon síràr1- 
kozvân, Ohajtani nem gyözik, hogy az egyeb- 
'aránt jó fzârgdékbúl buzgón, de nem haI`zn_o.«\ar1 
munkâlkodó, ’s egymâssal a’ nemzeti cs1'n0si- - 
tâsnak foganatos terjefztése helyett, gramma 
tikabéli gyávasâgokonn czivakodó nyelvmuve 
lököt a’ józan éfz már egyfzer megeggyesitse. 

I с) Ebbůl végtére lâtni ад is ‚ hogy mikor 
ínitt tt’ Nyelvmiivelök, _és Könyvfzerzök ellen 
âltallyâban buzgok, minden bizonnyal nem ér 
tem mindnydjoltot. Vannak közöttök mindenkép 
érdemes férjfiak, kik közůl egynehánynak bölcs 
tanáccsaival csak imént Nyelvtudornányomnak 
ezen új kidolgozáéâban is éltem, ’s kiknek a’ 
Полёт mutatott barâtsâgot nyilvân, és fzive 
sen köfzönöm. De még azok között is, kik velem 
а.’ Magyar riyelvnek némelly reguláiban, és mü 
velésmódgyában ellenkeznek, a’ ШИНЫ hngy 
fzemélyemet sértsék, "аду ügyekezetimet 1egya- 

. lâzzâk, vannak Izâmosan, kik hafznos tárgyak 
rúl nevezetes Magyar munkákot bocsátottak köz 
re, mellyekbůl a’ józan éfz, az emherség, a’ 
llazafuíság, ’s а’ nemes indúlat vilâgosan kitet 
fzik. -Ezekhen, söt még az ol1ya110kba.n‘is, kik 
az övéikkel meg nem férö vélekedésekre és àl 
lítâsokra fzemélysértö mocskolódásokkal fzeret 
nek felelni , tifztelem én a’ Мг, а’ tökélletest, az 
érzékenyt, a’ fzépet, ’s még élek , tifztelni, ’s di 
esérxi is Годом. 
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А, 

-Magyar Nyelvtudománynak 
I. Béfze. 

А’ Szónyomozás, 
I. S z a k a f z. 

A’ Magyar Betůkriil. 

' 1. Ё. Hángy betúje van a’ Magyarnali, e's 
mz'Í¢e'p- hell azolfot _eggyenlsint neveznì, av 
vagy ejteni Ё’ ' 

Felelet. Mível a’ Magyarnak harmincznégy 
czikkelyezett, ’s egymâstúl érezhetöképen és ér 
telmesen külömbözö hangin Van, mellyekkel 
nyelvében él: fzükséges, hogy е’ hangoknak 
fzintannyi jeleik legyenek, mellyek betůknek ne 
veztetnek. läettöt kivévén, úgymint a’ q és x 
betüköt, mellyekre fzüksége nincsen, a’ többit 
а’ Deáktúl kölcsönözte, de úgy, hogy azonban, 
még némellyekkel egéfzen iígy él, mint maga 
a’ Deák, a’ többieket olly Magyar hangoknak 
jelentésére fordittya, mellyek -nélkůl а.’ Deák ‚п 
fziikölködiki 

A’ nagy betůk ezek: 
А. Á. в. cz. cs. в. E. É. г.‘ с. GY. H. . 
J. н. L. LY. M_. N. NY. о. Ö. P. в. s. sz. 
TY. U. V. z. zs. 

MAGY/in NYl:1.v'rUn. A. D 

I 

T.« 

I 



` A’ kincsinyek pedig ezek: 
a. à'. Ь. cz. cs. d. e. ё. é. i'. g. gy. h. if). k. 1. 
ly, m. 11. пу. 0. ö. p. r. s. fz. t. ty. u. ii. v. z. zf. 

Е’ betůk „мёд fzóval eggyenkint imigy ne- ‘ 
veztetnek, avvagy ejtetnek: 
a. д. bé. czé. csé. dé. e. ë. é. ef. gé. gyé. ha, 
1._ jé. ‘На. е1. ely. em. en. eny. o. ö. pé. er. es_ 
efz. té. tyé. u.’ ü. vé. zé. zfé. \ 

2. .MiÍie'p 0_fztalnaÍi_fèl a’ betüïs filial 
‘ lyában ‘P ` 

Felelet. A’ 1 betůk általlyában hangzókra, 
és mássalhangzókra pfztatnak. Hangzóknak ne 
vezzük azokot, mellyek más' betïinek segedelme _ 
fíélkül hangzanak. Illyen a’ Magyarban tíz van, 
úgymint a, á. e. е. е. 1. о. ö. u. A’ massal 
hangzók magányosan nem hangzanak; de ha 
elejekbe vagy utánnok hangzó betii tetetîk, en 
nek haugjához új niellék hangot adnak ‚ mint ba, 
be ‚ bi, be , hö ‚ bü,vagy ab, eb, ih, ob, öb, üb. 

Jegysés. Ki hiinné, liogy még oll Nyelvmiivelöink 
is támadtnk a’ minapában , kik ан gondo lyaîk, hogy anys 
nyelviink diftongunolc. avvagy ölzvetett hangzók nélkíil tö 
kélletes nem lehet, ’s kik ezeket erìinek ereiével fel aku' 
jrík benne találni. Hadd öriillyenek д’ eemminek. 

5. Miïfép ofztalnals fel ‘а’ hangzó Ье 
nt?. S’ 

Fcleleî. A’ hangzó betïik kétféleképen ofz 
tatnak fel: elófzör tudni illik hangjaìknak hof 
fzâra vagy rövidségére nézve, azutánn pedig 
hangjaíkmlk mélységére ‘аду magosságára nézve. 

- a.) 
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щ) А’ hangzó betůnek hangja М! okra 
_nézve lehet hoffzú: ha tudni illik vonâs van fè 
lette, mint â, é, 1,6, б, ii, й, és ezek megßè 
vontt hangzóknak neveztetnek. A’ vonatlan 
.hangzó mindég röviden ejtetik, kivévén, ha М: 
mássalhangzó betů következik utánna: a’ mi 
második ok.. lena а’ ~‘-hangzó’ hofrzának. így 
a’ vonatlan a hetů rvid e’ fzóban adott; dè 
hoffzú ellenben e’ fzóban adne'Ís, mivel utánna 
d és n következik. De eze_'n utólsô esetben még" 
.sem kell a’ hangzókot иду ejteni; és húzni, 
mintha vonâs volnn rajtok. _Így е’ fzót adne'Íi' 
nem kell Еду mondani ddnélt, sem e’ fzót ör1-' 
töz imigy önlöz. 1 A 

Ь) A’ hangzô lietük. felciŕztatnak mâsoflfzoŕ 
_hangjaiknak mélységére ‘аду magossâgára néz» 
ve a’ következendö felekezetekre, úgyxnint 
a’ mélyhangúakra: a. â. o. ó. и. ii. 
a’_-középhangúakra: ö. ö. ü. ti. 
а’ magoshangúakra: e. ë» 
az éleshangúakra: é. i. 1. _ _ — 
Е’ felofztásonn kivì°1l,_me1ly a’_ Magyar nyelv`»_ 
tudomânyban felette fontos, efzre kell venni 
и: is, hogy az á az а ЬегйЫН,’ és az ë д: I 
és è’ betùktül, nem csak hoI`fzára,hanem hang» 
jara nézve is külömböz. Az a és e zlirtt hangů 
betůk, az d рейд; _és az ë ńylltt hańgúak. Az 
ë nem olly nyíltt hangú, mint az e', de vala 
mivel nyíltabb, mint az e, amrnint e’ példák« 
búl könnyen kitetfzik: emhë_rse'g, gyermëlssëg, 
fzentè’le's, Ífe'rÍtëde'ÍsënyëÍmeÍs. А 

.leg zés. [tt ké: diologrúl/tirtó'zok a’ Tanitó Ü`r`al¢nll_! fzímot a ni: a’ középaů ё betìinilv а: egéfz Szónyomozásban 
elökerülö kijcgyzéuërülg aznminn gz 6' in ü bótüknsk pitt' 
f9p'|íxń1. 

_ D я ‘д 
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1.) Arrůl, hogy a’ 'Magyar nyelvben háromféle е betíì 
talriltatik, mellyek egymást minduutalan Ieiváltyák, п: tar 
tom, senki sem kételkedik, ё: ha valaki këtelkedne, vila'~ 
gosen láthatt а яиц’ kia munkaimhúl lidi а’ /’oe'zi.r, és ki 
az ¿gaz Poeta ." mellyben а’ Кбиёрй е betiiköt megkiilöm 
bözlettem а’ Végbůl, hcgy azokot n’ Musikriban, 'én Еду а.’ 
llaugoknak finomahb niegviilafztaisailnan járatlan Ulvasó kids 
merhesse. In а’ Nyelvlixdománynak elsö lìéfzében ‚ úgymint 
a’ Szónvomozásban, több okn nézve tartottam fzüknégesnek, 

hogy e"be1‘1'it ké: равна! шеЧ\бтЬ6г:емет_ „ а) Az elsìi az, Воду а.’ özépsii ën’ Magyar fzavak 
Ilan lz ¿rtelmet vêghetetleniil nokfzor megváltoztattye. Pe'l-- 
dának okáért, valamennyi igékben, mellyeknek végsii fzô- 
tagiailzan е, ё vagy ё találmik; mert niais! lefz tilt vertëlf, 
és введите; mást 25'/f иена!‘ még akkor ia, mikor a’ НА és 
¿ik fzócskâk а ig» ellltt nem állanak; azutánn fzámtalan bir 
tokos nevekb , mint _/`zè'meÍt, oculi, és _/Èzè'/lzëk, oculul 
согит. 

Ь) Miv а’ kölremënyeklaen (Цене roffz hangeggyeŕ 
tetés volnn verseknek végeiufl, ha az eggyik hang köze’p- 
|25, а’ mási pedig zártt в hetiìbiîl állana. Így ha az elsïi 
versnek végénn e’ i`zó állana embè'rè`Íf , а’ másikbau реф; 

_/2е/‘е”е/‘, ‹ а’ hangeggyeztetés olly го“! volna, Воду még 
a.’ {Шаг is sérlené. Nagyon tanácsol teliät, hogy a’ tanúló 
liiúsńg a’ Nyelvtudomáuyban е’ betîiknek megkiilömbözteté- 
séhez fzokjon. 

с) А’ Magyar Szónyompzínnak siikeres tanitásibúl ki 
fog 'tetfzeninyelviinknek ama’ (‘Ё nemzeti tulajdonsriga, lnogy 
а’ Ilóképzésekben, ée а’ fzóragafztásokban az a hangzónak 
az e, az á hangzónak az é, az о haugzóunk a’ középsö ё, 
vagy az ò', az á liangzónak az 5', az u' hangzónok Рей; azù" ‘Не! 
meg olly állhatatosan, hogy ebbiil, mint F5 törwënylbiil, а’ г1 

~degebb regulákot is siikeresen meg lehet hatírozni. Igy е’ [zó 
képzkinek alom az elëm, az at fzóképziinek al ,et , az а]: fzó 
képzönek az ff/`z, az ott ragahtéknnk az ён vagy дн, az 
zíl képzônek pedig az {П ielel meg e’ fzrirmazékokban: ha 
talam, élelèfm ; frat, veret; vada'. „ч, me'/uf/`z,‘ vágott, 
Jberzetr, önzàn,- „еды, [гёрйд 

ol) A’ Szónyomozâsban a’ középsiï è' Iaetíinek megha 
târozísa annyival fziíkségvseblx, mivel :zt а’ Кбпутйеггыс 
köziil némellyek e' lJe'ìire változtattyík , melly élu és hůf 
zós nyifogása miatt nngyon kellemetlen, mint e’ fzavakban 
éné? bëmégyek, véemi. Мгла, ezek helyett énë? bè'mè' 
gyëk; vè'end«, lëend; mások még- б betîire, mint egà'/s 

„авт еогитд вгбВ, vena eorum; Ifezölf, manu: eorum. 
hogy 
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mellytïxl azokot а’ középsö ё betii egè`Í¢`, erëlf, kezëk elegen-i 
difìképen megkölömbözteti; ma'|ok megmeg, a’ fzónyomozzís 
nak íllancló rendtartása ellen, a’ közëpsìi ё betůnek a’ конь’ 
pa fzavakban az a haqgzóval felelnek , ‘ mint _/`;.'eÍeÍfè't ‚ ha' 
.zalfat a’ törvényes házakot helyeltg ‘ладу `l1írè'Ífè`t, papakat, 
я’ belyes papoltat helyett. - 

з.) .Az ò' és ii hangzókot, mellyekkel némeilyek, am- 
mint csak imént emlitettem, on is élnek, д’ hol nem lœllene, ‘ 
maisok ellenbenirgalmatlanúl üldözik, ’s_ a’ fióképzökben', 
és fzóragafztékokhan, slit mëg г’ gyökérflavakban is, а’ bol 
vaak könnyen lehet, al e, ë, É és i haugzókkal felváltyák, 
’s l1il1etiS,_ mivel af Dezik ё: Görög nyelvekbeu sem б sem 
ü liangzót nem találnak, laárdolatlan ’a útálatos bangoknak 
tartyák. «Innen támadtak ‘а’ következenxlö és hasonló fzavak 
gäzem, g¿îzed,‘f¿izem,fíized, lrà`ltez/fedik, pérely, idò”, 
ée ennek ‘быт Ггёгтайёйай, _/"zeg, gfep, idueggég, ¿get 
Еду, ìgjfekezet, illii' inne/J, ismér, imeg a’ kövelkezew 
dö nemzeti hangú fzavak helyett giîzöm, gŕïaöd, fö`zò'm, 
j'âzò`d, kò'ltò'zltò'dz'I¢ „pö`rò'l_y', üdb”, {ад}, g_yò'p, iidvò'zse'g_, 
íiget, Еду, ů'g_yekezet, ù‘lö` iin_nep, òlsmer , ů'mò`g„_ Ide 
tefzem én az Analiticábúl Part. z. pag- 441. ama’ példait, 
mellyben az ò"é1 ii ell1agyatvaÍn~¿ u.’ fzóejtél a’ magyarúl 
befzéllö Czigányokéhoz hasonlít. 

Vullfânus’ legénnyei- a’ m1'ÍzeÍ_ybc’bff'menvën, leve' 
vélf a’ /lzegelfríl ímageiket , éc Нас! gyzíjlattak. Finel 
дел! már G’ míhely’ .lfirte'je, erésen vefjlék az ilŕn pé 
relyek-lfel a’ uasat, mikar- a’ feldmiuaselt elfreilfkel a.’ 
mezelfre ‘магния. 

\ 

A’ mit e’ nyelvnemzetiaégdek re11tói_(El&il`zó. 11.'§.«d.) ц 
az ò' és ù' haugoknak kellemetlenségériil monclanak, azt а’ 
Maaika, mellynek regulái az rzéstudománylaan az emberi 
terméfzetre vnnnak épitve, vilígoaan megozáfollya. Ha a’ 
Magyar hangzók, a’ legmélyebb hangůtúl lzezdvén, felfelí 
terméfzetes rendliern monßlatnak ki: _ ` 

г ú. u. ó.,o, î'>'. ö. ii. а. а. е. ë. é. i. í. \ 
olly haugvezetìi támad belìillök , melly д’ Musiczibm a’ Sca 
la chlamatica паче: viseli, és {Щ vagy ferttily hangonkint 
emelkgdik, Tudgyuk perlig a Görög nyelvbiil , hegy chroma 
{сидит , 6| a’ többes fzzimban c/1ra/nata mlxsikabëli fes_te'se 
ker, és ékeaségeketytefz, mellyekbiil az’eg_yma'sba olvacló 
lxángoknak kellemeten folyamattyai támaclnak. udgyuk to 
vaibb 1’ Munikábúl п: is, hogy 
mellyek fél hangok nélkiil fzïàkölködnek, mivel a’ magosabb 
rendů mnailnbéli miiveknek elöaláiairn. _‚ mellyekben 'ltl1_1l¢"‘lni ’ 1 1 

tati... Ытмн egek, mk, hmz. m.gv..'\.rf¢.:k, i 

az afiéle l'1angI`zeri`zámok,' 

/ 
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illik a’ lwngellenkezënk, avvagy.tlissou|,11tia'k ëclesen kifëjtìidnek, 
vagy a’ talphaugbúl akzír az ötödikn, avvav quintâra, 
akár más vnlnmellyikre, de kivált a’ kexnénybu a’ lígyrn, 
‘иду vifzonng, kellemetes ¿tmenetelek vannak, tellyusággel 
alkalmatlnnok, méltán 1’ tökéllezlen hnngfzerfzímok közé 
fflímláltalnàk Az embprí nyelv hangohbúl fill, mellyek- 
nek kiilömbiéle vegyïiléseibiil és (olyamattyaibúl ama’ term6- 
Гаги: harmonie avvagy hangeggyezés timed ‚ melly a’ musi 
cnbéli inelodíánnk nvvagy dalnak talpfala, ‘аду legalcibb' 
Бездна én legalsó gnraîdiccna. Könnyìî tehát még я’ hang 
tudominybnn jiratlnn tudóe embernek is ítlátni , hogy« а’ 
molly nyelvben az egéfz hangok n’ fél és a’ fertály l1a_ngok~ 
kal ‘felvíltxtnak ‚ az vnlóban oll' tökélletes |nuail1lfzeri`za'1m- hoz hasonlít, melly nem csak a’ Ie’l hnngpkot, mint az orge 
па , hanem meg а’ fertály liangokot il ki tudgya fejezni, 
mint a.’ iekviï sí?, vagy д‘ hegediì. ' 

4. MiJze’p Манила]; fel a’ mdssalhangq 
zo beuik? I 

Fezelei. А’ mâssalhangzó 'beam ketféieke. 
pen ofztatnak fel, úgymint elöfzör külsö forma. 
‘jokra nézve, azutânn pedig a.’ fzóllásnak М!’ 

’ delmëvel kivältkép formâltatnak, 
_lömhféle fzérfzámaira nézve, mellyeknek, segev 

a) Külsö »formáikra nézve némelly mâssal. 
hangzó beiůk eggyeseh, mint Ь, d, f; nyolcz 
Pfâdig Öfäveieit beîů , ligymint cz, cs, gy', ly, 
ny, ty, fz, zf, mellyek azonban, valûmint aß 
eggyesek, csak eggyùgyîi hangokot jelentenek. 
Valamint a’ c és y beti'1kkel.magányosan a’ 

’Magyar fzavakban so_ha sem élünk, iigy a’ hol' 
fzlí I' betüt magányosan soha se irjuk, a’ göm 
bölyüt pedig а,’ ‚а bet'1'ive1a’h0Íl`z1'1 Í.he1vett‘soha_. 
pe függeífzük öfzve. Akkor azutânn a’ betůknek 
elválafztâsáraj nézve, mikor olvasunk, ‘аду 
5111111‘, illyìfö regula támad: valamint az y be'-1 
tiiit az elötte álló 5, 1, п, t heti"1kti"11, úgy a’ 
с berät az utánna âlló s vagy z. betäti'i.1í_ ¿S а‘ óf# 



за’ 
hoffzú f betůt az utánna vagy elötte álló z Afbe. 
ti'itì'il, sem а.’ kimondâsban, sem az írásban, 

° soha sem kell elvälafztani. 

Ь) A’ fzóllásnak külömbféle fzérfzámira, ‚ 
nëzvefîle/llyeknek segedelmével kiváltkép Гоп 
máltatnak, felofztatnak a’ mássalhangzó b_eti"1k а’ . 
következendö felekezetekre, úgymint 
a’ nyelvbetůkre: d, 1,11, t. 
az inybetükre; gy. ly. ny. ity. 
a’.fogl>eti'ikre: си. сз.~з. fz. z. zf. 
az ajakbetïikre: Ь. f. m. nf p. v. 
а’ torokloetůkre: g. h. ik. r. л ` ` 
A"tíz hangó betů ai á. e. ё. é. i. о. öfu. а’, 
fzòllásnak fzerfzâmára nézve, mellyel kivriltkép 
.formáltamak ‚и; tüdó'betü'neÍs~ ís neveztetik. 

Jeg_y'z¿s- Hogy а’ miíveltt nyelvnek íráaábau is fziiksé 
ges az értelmesség, és az egyfprmaság, az Elìifzónak 17. 
iban megmutanam. Kiki rudgya tcvább, hogy elejénre a' 
Mngyarok a’ nyomtatott könyvekben pufzta Derík «betiikkel 
éltek; mert akker még a’ kiilönösen, és ammini: fzoktuk mon 
dani, mongva öntött Magyar betiik nélkiîl a’ nyomtató mii lielyek te yességgel fziikölködtenek. Kiki tuclgya azi: is_,` 
hogy a’ Deákban а’ _Ít , y' és z ritk’a'n , az ò' pedig e’s ía' so 
ha sem jön eltï: a" nyomtató mìïhelyekbon tchat akkor ò' én 
ù' eggy sem, lf pedig¿ y, és z csak egynehány volt. Tud 
gyuk ve'gte're ан п, hogy fzinte ezen öt betiî a’ Magyarban ' 
fzámralanfzqr elö keri”1l'.~ Ezekben kell tehât, és nem »nagek 

` ban a’ régi Magyar könyvfzerzìiklaen , keresuí annak okxít, 
l1o'gy a’ régi kiínyvaklaen az ò' és ù' helyett ,i во, еи ‚ vagy 
eggy parányi e betiivel feliìl megjegyzett ruée и laetiìköt, 
iidövel mikor mir vonatlau б és ii öutetett, a’ hoffzú ё és ‚ 
il' helyett' eò', ей laetůköt, a’ sqkvy helyett, mint az illye 
neklaen alylya, honynya, kínyrzyfa, találylya , áztaty- 
ryu, j berïic, mellyuek _hangját а. Némer könyvnyomrató az 
_y liangjátúl, mint e’ fzavakban anyu és anja, meg nem 
tudta- kiilömlaöztetni, а’ It helyett реф; с‘ betiit, és töbla 
¢_Íf'¿le betíiaurragátumolíot „ниши, mellyek köziil_nêmel~ 
lyek még а’ mi csínosahb б; fzemesebb korunklxan is elhatal- 
masodtak. A’ Deákban a’ c az a, o , _u elìitt úgy han _ 
zik, mint a’ Görög тягу Magyar Íf; de az e és ì el tt 
Ízifz¢gi5 hangja van, mint e’ névhen Cicero. A’ Magyar ‚ ‘ an 
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han e’ törrényt nem Маме‘: fzabni', тег: vmnult fznvaink , 
mellyekben д’ с még az a, 0, и е1бп. is fzifzeg, mint caf 
rang, comb, сайт’, és "давай еЦепЬеп ollyanok ia, mel 
lyekben még az e ée i ellitt sem fzifzeg, mint ce/et, cima 
да. E’ zavarodâst efzre ve've'n kónyveikben д’ régi Magya 
год, а’ l`zíl`zegi'j_ г: ulánn z betůt kezdeltek külömbgégnek 
ok_a'ért tenni. Udövel, nem tudom , rni okra nézve, az Irók a’ 
с betůt, melly fzinte olly deák, mint д’ többi , mellyek- 
kel most il ëliinli, a.’ Magyar iraialaůl egéfzen fzalmltivetettëk , 
’a belyene a’ cz ё!’ es haugoknak kifejezésére. а’ Nëmet’ 
'példája fzerént, a’ t betiit válafzlolták; a’ minek nzonban 
una’ roffz 'következése lett, hog a’ Nyelvtnnitó nem ké per tanítvínyinak hizonyol regulär fznbni, mikor kell az 
olvlsásban és al írásban а’ 1’ bezůt a’ Z vngy в betiivel eggy 
lungnak mondani. és mikor nzoktúl ellenben elválafztam,_ 
és kiilön „мы? E’ fzavakot atzél, дню! „п; volna igy 
{пай , és kimondani: at-zél, át-sol; виде: pedig átzuhan, 
meghíltség hibásan írnánk és ejtenénk Еду; a'-t.'.'uÍ1an, meh 
Ílit-t.9e'g. Illy regulär az öfzvetett _/`z betîire nézve még an 
nyival inkáhb nem adßat, lp csak a’ holfzúf betůvel meg 
nem kiilömbözteri, тег: а’ göfnhölyů s betiït ix némellykor 
el kellene válafztuni a’ z hetiìtfil, mint 1/arzrir, némellykor 
pedig nem, mint ua'-.vzan_y_ Igy van д’ dolog а’ z_/' öfz- 
veteu betûvel ís, ha gömbölyiì s betüvel íriuk. Ezeket 
fzükségeanek ite'ltem_el`r3adni a’ végbül, hogy az imént n’ 4, 
§. a) alatt fzabott regulának helyes voltát megmutassam. 

-r _:›. Minémiï rövidltéssel e'lünÍt az irás. 
ban, mikor az òfzvetett nyolez betüt meg Лед 
dupláznunk? 

Felelet. Mikor az öfzvetett ńyolcz betůt cz, 
cs , gy , ly, ny ,— ty, fz ,_ г!‘ meg kell duplâznunk, 

‘ elegendö mindeniknek utólsó betiijét csak egy 
fzer írni, mint ccz, ccs, ggy, Ну, ппу, tty. 
Ка, zzf; de a’ kimondâsban úgy ke1l’e1`teni, 
mintha imigy volnânak írva: czcz, cscs, gygy, 
lyly, nyny, tyty, [`z[`z, zfzf, Példának okáért: 
е’ fzót haggyuïi nem így kell ejteni hug-gyuk, 
hanem így hagy‘-gyuÍt', e’ fzót affzony nem 
így as-fzony, hanem így а]: -_/frony. 

_ в. 5. 
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6. ~1Vlike'p kell az idegen nev_eÍfet, es a’ 
„Яд! jllagyar Fqmílíálinals пеней lrnií’ 

Felelet. Az idegen Ineveknek, és a’ régi Ma 
gyar Familiâk’ neveinek irâsârúl ezek a.’ regu 

' ИК. 

а) А’ fzemélyeknek, orfzágoknak, vara. 
soknak, helységeknek, hegyeknek, folyóvizek 
:nek tulajdon neveit, ha nincsenek közönséges 
fzokâsunk áltßl megrnagyarositva, olly betükkel 
kell а’ Magyar könyvekben is írnunk, a’ mi 
nökkel sajât nyelveikben íratnak. Illyenek Ci 
cero, guintilianus, Xerxes, Socrates, Wallen stein, ßint Cloud, Young, Mont Blanc; nem 
pedig Cziczero, vagy éppen Tzitzero, Hvintili 
anus, Iifzerkfzes, Szokrates, Vìallnstájn, Szen 
вы, Mon вып. Mit mondánánk mink Magya 
rok, ha a’ külsö nerńzetek a’ töllök kiadott 
könyvekben vagy újságokban a’ mi neveinket — 
hasonlóképen megidomatlanítanâk Ё’ ’ 

Ь) A’külsi'>' orfzágoknak, várasoknak, és 
folyóvizeknek Deâk neveivel tanácsosabba’ Ma 

ar kön vekben élni, mint sa'âtt aikkal, mi ЁУ У l __ У _ 
vel azokot а’ Magyar Nemzet ]obban ösmerx. 
Így a.’ Magyar jobban ösmeri Helvetiât, mint 
Svajczot, Patâviumot, mint Pâduát, Primislo- 
viát, mint _Prenczlaut, Ratisbónát, mint Regens 
bur ot, Se uanát, mint Szaínét, 'Li erist mint g Ч g ’ 
'Loárt, Mons Albânust, mint Montobánt. 

с) А’ шеПу ти1а]‹1оп_ nevek ellenben meg 
vannak már magyarosítva, azokot magyar be 
tïikkel, és magyarúl kell írnunk, min Ba) R» 
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nem Rénus, Olomucz, nem Olmicz, Bécs , nem 
Vién, Nagy Sándor, nem nagy Alexander , De- А 
ák, nem Latin, Cseh, nem Bohém , Lengyel, 
nem Polón. 

\ 

<1) Az idegen nyelvekbůl kölcsönözött, és 
megmagyarositott közös neveket, avvagy ap. 
pellativumolsot ‚ magyar betůkkel kell irnunk. 
Illyenek Herczeg, nem pedig Herczog, kvâr- 
tély, nem quártér, filozoiìa, nem philosophia, 
czigány, nem cigan, f1zika,~nem physica, kap, 
nem cap., mivel a’ Deák c'apiQ igébül van vé 
ve, kapitány és nem capitan. 

e) А’ régi Magyar Famíliáknak, göt még 
a’ helységeknek neveit is, kötelességünk úgy 
irni, ammint ai Diplómâkban talàltatnak, mint 
Forgach, Kesseleokeoi Majthényi, Sághy, nem 
pedig Forgács, Kesalököi Majtényi, Sâgi. 

7, Mikor Ítell a’ Magyarban a’ Ízezdet 
betülxöt nqgyolinak írni Р 

Felelet. A’ Magyarban a’ kezdetbetůköt 
csak а’ következendö' esetekhen kell nagyok~ 
nak írni. A ‹ ‚ 

а) A’ tulajdon neveknek elsö betüi nagyok, 
akár а’ fzemélyeknek, nemzeteknek, orl`zâgok- 
nak ‚ várasoknak, faluknak, akár a’ hegyeknek, 
vìzeknek, vagy bármellyféle helyeknek tula}~ 
don nevei legyenek , mint Forgaeh , Anidl., 
America , Be'cs, Soroksdr ‚ .MâlJ‘fI, Duna» 
Rcŕlros’ mezeje, 

1)" 
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_ Ъ) Az illendöség hozza magával, hogy a’ 
méltóságoknak, tifztségeknek, és hivataloknak 
печей! nagy betůkkel kezdgyük, akár a"válafz- 
tástxíl függienek, akár a’ fzületéstůl .‚ mint Csá- 
fzár, Kìrály, Herczeg', Эту‘, Bclró, Püs- , 
pölx, Fóìspány, Szolgabiró, Esliücltt. 

с) Még а’ tifzteletmutató neveket is ладу 
laetiíkkel illik kezdeni„ akár fönevek legyenek, 
mint Ur, Affzony, Urji, Kisaffzony. Hegyel 
med. [íelmed ’s a’ t. akár melléknevek, mint 
Felseßges, Kegyelmes, Méhóságos, Nagysá 
gos, Fótffztelendö, Telsíntetes, Vite'/z, Nemes , 
Nemzetes ’s a’ 1:. 

‹1)Е2еп esetekenn kivůl a’ fzónak elsö 
laetůje csak akkor iratik nagynak, mikor a’ 
fzó й] mondâst vagy kerek befzédet kezd, azaz: 
minden mondâsvégzö pont utánn, vagy a’ kér- 
dö és felkiáltó jel utánn is, mikor eíek а’ Ье 
fzédet úgy végzik, mint a’ pont fzokta. ' 

J 

8. §. Miltép Ítell a’ fzavalmalt tagjait az 
írdsban, ès a’ Ísímonddsban elválnfztanì? - 

Felelet. Az írásban, mikor a’ sornak ve' 
génn a’ fzót ketté kell fzakafztani, de még a’ 
kímondásban is, imigy kell a.’ fqavaknak tag 
iaìt -eiválafztani. 

1) Ha két hangzó jön özve, az utóbbik а.’ 
következendö fzótaghoz tartozik ‚ mint róstij Ínlt. 

2.) Ha három hangzó 'ön Мне, а.’ középsö 
magânyosan marad, min különös fzótag, és 

ÍÉY 
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igy а’ там kettötůl elválamatik, mim ii-.. 
id, mi- e- ink. 

A’ két 'hangzó között álló mássalhang. 
zó az utóbbiklioz ragad, mint a-g‘a'r, a-czel, 
vd- fzony, hol el nem kell felejteni, hógy a’ 
nyolcz öfzvetett betùiiek mindenike csak eggyet--_ 
len eggy mássalhangzó bètůt tefz, mivel csak 
ollyan eggyes hangot jelent, a’ minöt akármel 
lyík egyéb mássalhangzó beti'i. Eggy. fzóval, 
ama’ kétkét betiit, mellyekbiil az öfzvetett be 
tůk cz. cs. gy. ly. ny. ty. fz. zI` âllanak, egy 
mástúl soha sem kell, sem a’ kimondasban, 
sem. az írásban elvâlafztani. 

‚ Ha. két vagy hârom mâssalhangzó öfzve, csak az utólsó ragafztatik az utánna kö 
vetkezö hangzóhoz, mint dl-tal, varr-nali. 

5.) A” megduplâzott öfzvetett mâsaàlhang. 
ШК így válafztatnak el: c-cz, c-cs, g-gy, 
l'Iys n'ny7 1—1у‚‚./—/‘›‚д—ё/› mint ‘1/1/10113/ _ 
taldl -ólyon. Ezeknek helyes kiejtésérülaz 5.§ban 
fzóllottunk. ‚ . 

6.) Az öfzvetett fzavakot úgy kell elválafz 
tani, ammint öfzvetetettekf mint Iáb-ìlfra, 
meg-trágyäß. meg- дуба, dt-_fz'ńÄíÍ£, és eze 
ket úgy is kell ejteni, ammint az öfzvetevésenn 
МИН hangzanak. E’ regulát mindazàltal `a’ for 
'm-'í|t_t, vagy ragafztékos fzavakra. ki nem kell 
terjefzteni, mellyek az elöbbenî regulák »alá van 
nak vetve, mint ha- talom,fell€-geÍt, nem pe~ 
dig hat -alom ,felleg___- ek. 

Jeg_y'- 1 
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Jegyzés, Az Elôfzónak 17. §álnn , a’ mísodik Regula 
На!‘ eliïtenjefztettem mxir a’}` betüvel való helytelen élést; 11’ 4. §. 
utzinn való .legyzésben pedig az 55. old. okeit adtam, mért. csú. 
fzott be hajdan az _y helyett а’) az eŕiiélékben иди, han 
ja, kinja, ta/_a'lja, dztatjq а’ Magyaros eÍ¢é.û»a1_y1y¢, 
lmn_yn_yn., Ífínfnya, tala'l?yÍ_ya, ¢iztat_yt_y'a helyett, mel. 
lyek mar most ЕЩЁ; ’riividítternek meg: a/lfa, Ízonnya, 
Ífínnya, ta a'll_ya áztattya. Itt máx- ezen írásmódnak 
helytelenaégét egg / й} és felette sükerea inditó okkal még 
világosabbań niegniutathntom. Ногу az igaz Magyar még е’ 
helytelen orthographiályan is, a’ j betïit az 1, п, t uzánn, 
hizonyos esetekben, ůgymixit a’ bilrtokos ŕ1evekben_ és д’ 
mutató 1'gŕkl1en,_mindenkor ůgy ynëzi, mint jelét annak`, 
liogy az 1_, п, t, lvetiik а’ kimondáslaan megleigyiitnssnnak, 
azaz lf, nf, if betiikre változlassannk , azutzínn pedi 
megduplâztassanak, senki bizonnyära nem kételkedik. A’ 
Duminntúl valók, kik sokfzdr oda is tefzik a’ lágyitaist а.‘ 
dupplaizzigsal eggyiitt, a’ liovai nem kelleue, mintI?e'll_yom, (Байт! д’ Mando/at’ uégénn a’ Fù'ggele'ket) я’ ik a’ lair 
tokos' neveklaen? e's a’ mutató igékben sokfzor sem sem _y 
lretiîvel nem élnek , a’ duplázaist csak ugyan még is megar 
tyäk, mìkor igy fzóllanak: találla, taíálluk , talrillátok, 
talállák. 

‘ 1». 

Ezek igy lévén, forelúllyunk az imént a’ 8- §l1an |118 
adott 4. Begulához, melly imígy fzóll.: Ha hét vagy ha' 
rom ma's.s-alhang‘zá jò'n òjlwe, csak wz мёда raga“/'z'ta- 
й!‘ az uta'nna~lfò'vetÍfez5 hangzo'/ioz, mint ál-tal, varr 
nak. E’ regula olly LerméfzeLes_ és a’ józan éfzbiil olly 
hiz‘ony'osan folyik , hogy Európában eggy miiveht nyelv 
since, melly а’ két hangzó között :ílló Её: míssalhanŕzóg {Еду ne offza fel, hogy ‘a’ mánodik míssalhangzó az ut and kö 
vetkezö hangzóval tegyen eggy fzótagot, mint e’ Deák I`z6- 
ban an-te, е’ Frangzia fzólaan por-ter, ezen Olaiz fzó~ 

„lian por-ta-rß, ezen Angius fzóbau on-ce, e’ Német 
fzóban Jr-beit. Mär most alt kérdem. 1’ betiivel ezen 
esetekben ixelyteleniil 'élài Nyelvmüvelökliil, ha vlallyon a’ 
fzófzakafztâaokmil, ё: в’ kimondáslaan a’ betii az 1, п, t, 
lxetiikhöz tartozike, mint ezeknek lágyitó e's duplázó jele, 
vagy sem? Ha hozzájok tartozik, el nem kell azz tïillök so 
hn vaílafztani, iiauem az emlilett, ё: а’ hozzaijpk l1as0nl6 
fzavakban уйду igy irni „у“, h0-_nja, Ín'-n]'a, tala'~l]`a 
ázta-tja, иду imígy alj-a, Íion}`-a, kin/'~~a, találj-a, az 
tatj-a, melly írásmódok кат , пеш пи1ох11дте11у11се: ne 
vezzém tezméfzetlenelolanek. Ha ellenben így kèll azokot 1'r- 
ni al-}'a, Í_1on-ja', ` kinja, tala'l-ja, rírztat-ja , ammini; e’ 
Nyelvmüvelök valóban 11‘ja'k, mikép kívínhattyuk okosan а’ 
Тшй16:й1,_1:1ч61: az"ideg'eutiil_, hogy a’ betiînek kälönön ' u1~ 
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‘hangar ne adgyon, az Zï, n, t betůköt peůig meglágyítsa. 
’s megduplzizza, eggy fzóval, hogy az efféle fzavakot db 
jß, han-ja "г a’ t. nëmetelen ne ejtse ? 

Ugyanazon Író, а’ ki a’ minap’ azoknt, kik a’ j be» 
(nivel ezen esetekben nem ,élnek , tudatlanolmak mocslaolta _, 
az ìnxént elöadott és hanonló ellenvetéseket akarvaîn megelöz- 
ni, arra a’ k-iilönös aillítaisra vetemedett egyfzersmind, hogy 
tnnícaosahb nekiink az efféle fzavakot Жду írni „На, han 
ja, kín-ja , talríl-ja, áztal-ja, és németesen ejteni, mivel 
az íllyen kimondaíst lz idegenek könnyelrben megtmúllxav 
t ak', mint ím’ e’ magyarost (Иуда, honyn a ’s U’ t. Ígoldog laten! mjcaoda mondafs ez eggy Nye vmüveliîtiil, 
eggy Hazafitúll О telxít lnyanyelvünkòtneni azért befzélli 
és iria, hogy azzal nemzetiinknek csinositísát megel`zközöl~. 
lye , táplállya, elömozdítn, amniìnt az Elöfzónnk 1. б: 2. 
§§aiban mondottam, hmem см!‘ azért, hogy azzal, mint 
eggy f`el.Jerézett bíbbal, az Idegeneket diicaekedósbiîl meg 
kinálhassa. (Elöfzó. 14. 1.) De tudni kellene neki, Воду 
а‘; idegen nyelveket senki sem tanúllya, hnnem иду fziik 
séghiil, ‘аду ama’ fontoa igazuigoknak, és érzékeny feste 
seknek kedvéért, mellyek hennek, a’ kiilsö nemzetek reinos 
aágának gyíimölcsei gyanánt, tnlálratnak. A’ Ведя nyelv, 
mind kiilsö, mind belsö cnínouaígara nézve , a’ Görögnek 
talín csak árnyékajs nllig le’llet: és Európáhlu még is a" 
Deák lett közönséges csupa Ãfziikaégbïil, hogy azonn a’ Ró 
mai Birodalonxnak romladékaibúl támadtt, és többféle anya- 
nyelviî Orfzäglások egy_mássv_.’l könnyebbenîanícskozhàssanak 
és fzövetkezhessenek. §Úd`c'Svel a’De:«ik nyelv helyett a’ Fran 
czù lett e’ végbïîl közönséges, mivel ennek 1’ környiìlállások 
a’ seré: fzázadokban legiobban kedveztek, noha bizonyos, 
hogy azt_kiila'<i kellemeteségóre nézve az Olal`z, helsö culmi 
rájára nézve рейд; az Anglun meffze haladgyn. Illy végbiil 
a’ mi nyelviinknek terjedését okosan um kívánni, lem re 
ménleni nem lehet. Ha рейд; а’ benne nlálkozó fontos igaz-_ 
nágok, é`s érzékeny festések által nkariuk nyelvünkögaz Щи 
genekkel úgy megfzerettetni, hogy legalább könyveinket örö 
mest olvassák, tegyiik elöbb az egyiormasaig Юга! ёпе1тез^ 
nek ‚ az indúlatos festéaek által éŕzëkenynek, a’ nélkìil hog] 
nemsetìségét megrontsuk: «inert egyóbaránt а’ fontos igu 
sâgok és az indúlatos festések úgy lefznek benne elrejtve', 
mint a’ fzemetdomb Ли: а’ jóféle gyöngyök. 

Ногу az illyén Nyelvmiivelìi anyanyelviinknek nemze 
tiségét az Idegenek’ kedvéért megrongálni tanäcsomak hirde-» 
ti, вы, пеш tuůom, ha neki nz igaz Hazafì megbscsáthat-v 
суде, vagy nem? lllyformán а’ többi Nyelvmiivelök in :zt 
tanácsolhatryák, Воду а’ Tómak kedvéér: buéllyiink» imggy: ' т : 
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mlinár, hlucqár, ínn_y'i__,_ aludn ì, ò' nem 'tugya ma 
gyarúl; а’ Deáknali éc az Olafznn kedvéért vessiik ki nyel 
viinkbiìl az д, й, és lx bezükös, а’ montani Európai nem 
zeteknek kedvéért Pqdig hagg uk el az igeragdztásnak, 
avvagy con/'ugatíonak mutató urmaiját ‚ skit még а’ bino 
Ко: nevek lmelyett is háza/n, Лёгкий, Ízriza monclg uk az 
enyím. há:-, a’ tìéd ház, az ò`vé Мёд, mer: láme! Еду д’ 
.Mag _ar__È1_ye_`l\_ret az Idegenek könnyebben ói hamarább» _-meg или ya . ‚’ ‹ 

\Az tudni illik a’ aiikeretle _/Jhomokra épitett véleke 
déseknek terméfzete, hog milxel fontes okokkal ostromel- tatnak, fzorúlttságbúl а’ (egfényesebb igazaágot is lábokkal ta 
podgyâk, а’ legnemeaebls liafznokot feláldozzák, ной ellen 
fedi , kik fzemek’ elfébe fílnlyait tnrtanak, gorombaságrn.; aka пай, ciak Воду ká ító tündérlégeket fenntnrthasiák. 

9. .Micsoda reguldi vannals а’ .Magyar 
jz_ótagme'rte’ÍineÍs È’ ’ -fl 

Felelet. A’ Magyar fzótagmértéknek, av 
vagy prozodìának mind a’ befzédben, mind а’ 
mértékes versekben következendö regulái van 
nak. - 

1) Mindenik hangzó, а’ mellyikenn törvé 
nyes vonás, avvagy accentus fekfzik, mind а’ ki 
mondásban , mind a’ versben hoffzú. lgy e’ [`za- 
vakhan vdsa'r,fze'pít а’ fzótaggk mind hoffzúk. 

2) A’ vonatlan hangzó ellenben mind rö 
vid, mint altar, elesìk; kivévén, ha két más 
salhangzó .1 utanna, mint hangos, melly l`zó- 
ban az elsö fzótag hang hoffzú. .Lásd errůl a’ 
5. §ban az а) alatt fzabott regulát is. 

5.) A’ végsö fzótag, melly azonnkivůl, 
hogy vonatlan hangzó van benne, csak eggy 
mássalhangzóval is végzödík, akkor hoßfzú , m 

kur 
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kor az ,utanna következö fzó mássalhangzóval 
kezdödik; de röyid ellenben, ha е’ fzónak elsö 
hetùje hangzó. Igy e’ fzó тли! hoffzú, ha ma 
cslta jön utánna, rövid рейд’, ha utánna em 
Ъег következik. " 

4) Mivel a’ 4. fzerint az öfzvetett be 
(Ш: cz. cs. gy. ly., ny. ty. fz. zf. csak eggyügyů 
hangokot jelentenek, mint а’ töbhi mássalhang« 
zók, soha sem kell azokot kétkét mâssalhang- 
zóknak nézni; és igy а’ 2. Regula alá nem tar 
toznak, azaz: а’ rövid hangzót, melly elöttök 
áll, hoffzúnak soha sem tefzik. Így e’ fzavak 
ban aczel, recseg, agyag, helyes, anya, 
aiya, tafzít, az elsö fzótagok mind rövidek. 

II. S,zakafz_ 

A’ Magyar fzavaknak a’ hangrend fzerint való 
formálásárúl , és nemeirûl. 

1o. _Mindmiï regulák ald пей а’ пет 
zeti hangrend a’ Magyar fzavaÍmaÍsformála'- 
М: dllallyában Ё’ V 

Felelet. A’ nemzetí hangrendg avvagy eu 
phonia ( Elôfzó 15. melly а’ Ьапчб betůköt mélyhangúakra a., á, о, ó, u, úfközéphan 
gúakra ö, ö, ü, й; magoshangúakra е, ё; és 
éleshangúakra é, i,í felofztya, ammint rnár 
а’ 5. §ban a’ Ь) alatt lâttuk; fzintazon i'elek¢-4 
zetekre ofztya a’ Magyar fzavakot is. Mélyhan 
gli fzavaknak nevezi azokot, mellyelmek végsö 

Ázótagjában mélyhangúíulngzó ta1áltatik,‘mint 
agyag 
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ngyag,-‘fzaladg vdr', fen. fog, fa, f|1l,f„¢_ 
läözéphangúak azok, mellyeknels végsö I`zótag- 
jában ö, 6-, ü¿ й találtatik, mint tör, [лёд 
.fzüÍi¿ Щ. Magoshangúak azok,'mellyeknek vég 
sö fzótagjában e vagy ë van , mint fzeg, em. 
'bè'r'°-,»fzëd~. Az éleshangúaknak végsö fzotagjâ 
ban é., i, уеду i találtatik, mint fzél, fzépit, 
mí, И. ’Ez meglévénàta’ fzármazék fzavaknak 
a.’ gyökerekbůl való ~formálásära olly gyönyörïi 
rendet fzab., hogy a’ fzavaknak kimondás-âbúl 
némïinémii hangeggyezésneiq avvagy harmonia 
hak ke-ll tâmadni, melly a’ musikabéli rhyth. 
ïnusbkhoz sokkal jobban közelít, mint а’ 119,1. 
lunk ösmeretes iilégen miiveltt nyelveknek akár 
‘mellyikében-. Е’ gyönyörü rend a’ következendö 
l`ö regulâkbúl âll, mellyék az egefz `nyelvben.A 
‘semminémů kivéteit nem fzenvednek. 

/ 

_ 1’. Regula. A’ mélyhiangú fzavakhoz, mi 
kor azokbúl újakot akarunk I`zárm'aztatni~, min 
'tlenkor csak mëlyhangú fzótagokot, vagy belü 
köt kell függefzteni. lgy tâmadnals e’ mély han 
gú fzóbúl orfzág а’ következendö fzármazékoki: 
,l`>r'_‘fz_¿1'g`<>1=, urfzdgos, orfzgigtaldn-, orfzdguizk 
5 al tg 

д; Règula. А’ középhangú, és a’ magos 
hangú fzavakhvz lehet akárminémü fzótagokot 
és betůköt' függefzteni, csak mélyhangtiak ne 
legyehelń Igy tâmadnak е’ középhangú fzóbúl 
íör a’ következendö Iìârmazéliokg törö', tò're- 
déís, tò`rede'Ífeny, törés , töretlen ’S a’ t. e’\ma- 
goshangú fzóbúl `embër lpedíg ezek: embërül, 
embërlsëdils, embërség, embërtelen. 

MAGY/in NYm.v'rUn. E 5 
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5. Regula. Az e'leshang1í¿,~fzavak felofzë 
-lanak а’ két elöhbeni felekezetre', az eggy I`zó- 
tagbúl állók ugyan a’ bevett fzokás fze 
rint, melly maid alább elö adatik, mikor а’ 
neveknek többes fzámârúl, és az igékr`1'1lfzól- 

~lunk, a’ több fzótagbúlallók реф; ama’ fö 
regula fzerint, hogy a’ mellyekbeifa’ végsö' 
éleshangú fzótag elôtt mélyhangú fzótag м; 
az elsö regulát kpvessék, a’ többiek рейд; а" 
másodikot. E’ fzerint hasíte'Ít mélyhangú fzó, 
mivel két végsö éleshangií fzótagja гады а’ mély- 
hangú fzótag ha áll; _fenyitélt реф; az ellen 
kezö okra nézve a’ második regula alâ taf 
tozik. Amannak fzármazékai tehât :1haslte'Í1_oÍi 
hasíte'Íios ’s а’ т, emennek pedig fenyltelsëlfg 

jènyìtéliës ’s а’ t. Е’ regulât mindazáltal az öfz 
vetett (‘качай nem követik, mellyekben az utó1- 
zó [zó fenntartya minden _juss‘ait, mellyekkel az 
öfzvetevésenn kivi"1l bir. Igy е’ fzavakkal ‘ahór 
М, és Í1ar_/Ãzélréppen úgy kell bánni, mint ’az 

-öfzvetevésenn kivi"1l-a’ Íu' és «fze'Í¢ fzavakkal bá 
nunka 

4. Regula. Az ollyan iéleshangií fzóképzök, 
vagy ragafztékok, mellyeknek mélyhangií pár 
jai nincsenek, minden külömbség nélkïil akár- 
minémû fzavakhoz függefztetnek. lllyènek az 
e", e'Ís, és, it fzóképzök, mint: ‚гид fzegénye', 
hasadelsj jèny1'te'Íi, rút1’t,fze'píl. De ha `mëly- ‘ 
hangú párja van, akkor vele a’ hároin ‘elsö Ве 
gula fzerint kell bánni. mint az ds, es 1`zóke'p- 
zövel e’ fzavakban, vonás, Ífe'r"e's, _fzedés¿irtiä. 

11. Hányféle _fzavaklxalel a’ ßíagyar 
nyelu? _ — 

Fe 
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_ Feieiel. A’ Magyar nyelv, valarnînt a’ töb- 
bi emberi nyelvek is. ha’ fzavaknak következen 
‘Ю nemeivel él. ` 

_ 1)1v1ik0r~.v..1..1.i»a1 иду ..1......’.~.1f..«u.. 
ni akaruhk, azt elöbb bizonyos_ fzóval megne- 
vezzük, _mint Péter, Budd, Duna. Az illyen 

~I'zavako't a’ Nyelvtudomány tulajdon nevelinek 
nevezi. Mindenik fz`emél`y 'azonnkivi'il, és min 
denik V târgy Yalamelly nemhez tartozik, mint 
az ernlitetl példákban Péter az emberi nernhez, 
Buda a’~'vâras'o'knak Felekezetéhez, a’ Duna pe 
'dig a’ vízek közé: e’ fzavak tehát embër, vá 
ras, viz' а’ némeknek “аду а’ felekezeteknek a.’ 
nevei, és a’ Nyelvtudományban Íiözös neveÍi- 
neli mondatnak. 

2.) Minclenik fzerriélynek vagyitârgynak, 
mellyriil befzélliletü - yannak némelly tulaj- 
donságai, mint feier, fzelíd, vad, jó, rof/`z, 
mellyek a’ Magyarban a’ tulajdon ‘аду a’ kö 
zös'11evek’ elejébe tetetvén, az âltalok jelentett 
tárgyakot ya’ hasonlóktúl megkülömböiztetik ‚ 
mint а’ fejér te`ngeŕ,- а’ veres tenger,‘a’_f«`3Ífe~ 
1eteng'er,_/lzelid (Шаг, und (Шаг. Az illyen 
fzavakot a.’ Nyelvtudomímy rńelle'knevekneÃ ne» 
vezi. Melléknevek a’ fzámnevek is, mint Лёд)’, 
harmadílf , tz'zfe'le. 

3.) Vannak rnég ollyan fzavak is, mellyek' 
a’ fö neveknek értelméliez bizonyos kör11yůlál- 
lâsokot függefztenek, mellyek a’ tárgyaknak 
f`ekvését,' mozgását, üdejét, “аду egyéb tekin 
teteit îlletik, mint eloit, utcinn, alalt, miatß 
Ezek a’ Magyarban a’ fö nevek utânn állanak, 

E2 ’éì 
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és а’ Nyelvtudományban _névhatározóltnak né 
veztetnek, mint tegnap elölt, holnap utánn,¿_ 
az afztal alan, pehze mialt. 

4.) Hogy kénytelenek ne legyünk a’ fze= 
. mëlyekneyk, és_ a" tárgyak`nak_ печей, mikor 
‘ róllok befzéllünk, minduntalan emlegetni, van 

nak az emheriy nyelvben,‘ és így a.’ Magyarban 
is , olly fzócskák, mellyek .е’ nevek helyett mon 
datnak. Illyenek ezek ën, _te, б, az , ez, е= 
пу2’т‘, tied, öue', mellyek a.’ Nyelvtudományban 
névpótolólmals neveztetnek. 

_5) Mikor yalakirůl, "аду valamirůl befzél 
lünk, világos dolog, hogy vagy létéritl, ‘аду 
cselekecletérïil , vagy Izenvedésérúl fzollunk. Van 
пай tehât az emberi nyelvben olly fzavak is, 
mellyek létet, cselekedetet yagy [`ze_nvede'st je“ 

'lentenekg és ezek a’ Nyel ` udományban igélmefi 
neveztetnek. Illyenek a’ agyarban van, leffz, 
épit, ir, tanúl, nyavalyog, rothad', meghal. 

б.) Valamint a’ nevek utánn a’ névhatä 
rozók', úgy az ígék utáxm vagy _elöttök nérnelly 
fzavak a’ környülállâsokot fzokták meghatârozf 
ni, mint tegnap„ roffziìl., serényen. Ezek a.’ 
Nyelvtudományban ígehatdrozóknuli neveztet 
nek. Hivatallyok e’ példákbúl vilâgosan kitetfzik: 
ïegnfllp eïrlcezett meg, roffzúl van, senrényeri. 
Llïlll . ` 

Vanak továblm olly fzavak is, mellyek 
az eggyik fzót, vagy mondást а’ mâsikkal ö['z« 

.Ve kapcsollyák , és erre való nézve Ítapcsolatoß 
nali' néveztetnek, mint _e's , valamint, úgy. 
Воду, és töláb- élféle. — 3) 
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В.) Ezekhez tartoznak még az ollyan Еда. 
_ vak is, mellyek a’ beI'zéll¿')`nek»incl_1iIatit jelen. 

tik, mint ja]`!'f¢i}`daÍo`rr`1! ahha.' dh.' óh! Ezek 
indúlatjelelineïi neveztetnek. 

12. Milfeïp tdmadtak e’ [дана]: а’ Ма 
gyar nyelu.ber1.-" ’ ` 
' . _ \‘ 

’Felelèt A’ fzavak, mellyeknek nyolcz fe 
lekezete imént elöadatott, а.’ Magyar nyelvl;ien_ 
következendöképen támadtak. f 

1 ) A’ hangzó betïik közůl kettöt úgy foga_d- 
tak be Eleink az eleven , azaz , a’ világos értelmů 
fzavak közé, ammint voltak. Едут az ó, 
melly annyit гей, mint regl', e's annyit is, mint 
oltalmaz , azutánn az ö', melly а’ harmadik fzs 
_mélynek névpótolója. ' 

2) А’ többí ’hangzóhoz ~ vagy elöl, ‘аду 
háhil, vagy mir_1d.a" ke't felül mássalhaingzókot 
ragafztottak, és csak Еду fogadták be azokot 
_az eleven fzavak iközé. Illyenek a’ következen- _ 
dö_k fa, [ИЛ dg, vdr, te'l, te'p. Sokfzor lìçít 
hangzót .ís tettek így egymás mellé, mellyekbfil 
а’ két fzótagú nevek "аду ígék «знак, mint 
altar, vërës, terëm. Ezeket, és az elöbenieket 
a’ Nyelvtudomânynak ama’ réfze, melly Szó. 
nyomozásnak mondatik, eleven gyò`Ífe'r§/`zavaÍ¢- 
па]: nevezi, mjvel világos, és határozott értel 
те!‘ van. il ‘ A 

5.)_Néme1ly hangzdknak , ha mindgyárt 
mássalhangzókhoz ‘vannak is illyképen kapcsol 
va, nincs még is semmi értelmek, mint ezek 

`,- д _ ` nek: 
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I nek: ak, irg, til, jìgy, Иду, ev, mellyeket a 

fzfinyprnozás hqltç, vagy ne'ma gyöliereïfnek пе; 
vez. Amde ha hozzájok bìzonyqs es mindenült ös-, 
merfetes fzótagnk ‘аду betük fuggelztetnek, eleven, 
és vildgos e'rtelmtl fzavakká válnak, mint aliqfzt, 
irgalomì tilt, lilalom,vfìgyelem, vìgyáz, evez. 
Е’ I'za_vako_t a’ Szónyomozásforrnaltl gyölierels 
пей, ama’ fzólagokut, és betüköt pedig, mel-, 
lyemek segedelmével а’ holtt gyökerekbůl tele, 
venek_ vâlnak,_fzóÍiëp;oÍ1neÍi nevezi. 

4.) Ugyanezen _fzólfëpzölinelç segedelmével 
-az eleven és i`orm`_áltt gyökerekbůl is lehet men 
meg tij. fzavakot i_`ormálni, mellyek _/`zdrmaze'- 
_Ífolmali neveztetnek, mintfds ,_fzöUeve'_ny, dgaä ,_ 
ajsvadiy, varalfozik, varas, telel, te'pede'Íx, ma 
daraffz, teremt, leremtds, akadály, írgalmas, 
pìgyagatlan, evez_ó.° sòt még a’ I`zârmazëkok- 
bril is lehet megmeg más fzármazékokot csin1'1l- 
ni, mint ágaskodìk, varalioztat, vdrasi, tele-„ 
_le's , alfaclályoz, irgalmasság, vìgyázatlanúl. 
А’ fzármazék, mellybůl tij fzármazék formal, 
так , anyafzónak fzokott neveztetni. 

Vannak továbh ollyan, fzótagok, ищу 
fzavak is , mellyek más fzavak’ elejélíe i`üggeI`z- 
tetvén , ezeknek értelmét megváltoztattyák , mint 
leg és meg e’ fzavakban legfzebb, és meghal', 
Ezel; elöl/`z„<_i¢_:s|Íic_ìÍ_snaÍç neveztetnek. ' 

6.) Mikor a’ Magyar [zavak az eddig meg» 
НИ m_ód,ok¿ fzerint `f`or1náltatnak,’\ megtfórténik 
sokfzor, hogy olly. betïik Юлией‘ Öfzve, mel 
lyek a’ kimqndâst. megnehezítik A’ hangnend, 
hogy ezt elkerüllye, bigonyos fzótagokhgz ‘аду 

. I ‚ ‚ _ L bee ‚ 
C 
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betiìkhöz ~"_f'olya'mó<lik, mellyek 'hangrendtnn 
t_óÍinaÍs neveztetnek. Illyen az а е’ fzóban uciraÍio- 
gik, vagy-az= ‚е“е’ fzóban 'töreliedili , а’ nehéz ki-l 
1n_ox_1,_dâsú_ vc_lrÍf'ozz'Íi_ és törlieçlikhelyett. 

7.) Végtére _nyelvünkben két "аду hárgm 
eleven fzót is egybe `f1`iggefzthetii_nk , mint Íiar 
fzëk, fzemfényvefztës, mellyek ofzvetett fza 
1_._1aÍsnaÍ¢ nev_ezt_etnek._ 

д 15. Mit kell а’ [мНвёраб/гдйадойгй! в'з 
1_JetL`2`Íiru'l __fz_üÍise'gÍie'pen_. tudnunlt Р A 

Felele-t. A’ fzóképzö fzózagokrúl, és b'et`1"1k.- 
{Ы ‘а’ következendö fontos igazságokot, nem 
csak tud_nu_nk, hanem, ha nyelvünköt böcsůl. 
lyük, fzivüixkre is kell vennúnk, hogy se ma 
gunk lìertelen, érteln1et_~1, és nyelvc-siifitó l`zóko- 
holásokra ne vetemedgyünk, se másohtúl -azo. 
kot va_ktában_ el ne fogadgyuk. 

Az elsö’ _az ‚‹ hogy е’ [ай/яергбд а’ hangrend 
пей а’ 1е. §ban elöadott törvénnyei alé. van 
рай vetve'. ‚ _ . 

А’ máaodilg az ‚у‘ liogy, némellyekiközùllök 
_ a’ fzavakban, 1;n'ellye_l'».hez_ függ_e[`z.tet1_1,ek¿ vál-_ 

‘tozást ol»_z_oznak._ 
A’ harmadìk az, hogy némellyeknek ér-f‘ 

telme világos, némellyeké pedig már'homályos. 

A’ negyedik az, hogy a’ pufzta. végzések 
ti'i1_ belsö mivoltokna 'nézve külömböznek. 

` Jeg_}cze's,fEzen igazszigokotf slit a’ M_;gyar-Szónyomo Qáinak én Hangreńdnek a’ fzóformálánt illetö дога: egyf'_Liers- ‘ mm ‚ 

D 
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mind, én valólun nemscti törvénnyeit értelmeseu elôndni, 
jôzan okokkal meghatározni, ё‘: igy a’ tanńló lñúszig’ ele 
iébe terjefzteni „ цппу1шв1 fzükségexelshuek tartom, mennél 
hizonyysablv. hogy nyelvünköt sem 11’ declìnátiókbl. ás д’ ;:о11‚п;а!1‘)1‹1за , sein д’ gyntaxislìa lneçalifzolt legidornatlannbh _ 
l_1_il:1n'k olly giyalaizatosan meg nem alázzxik , olly irgalmatlanúl 
meg nem rougn'll_y~'k, mint az úi Iza vnknak атак efzevelzett, 
és nyelviinknek legdrágjlvb kir1_cs,e_iu11 kergefzti/il kocpúl gázolcf 
koliulfisa. mellyrïil az Elŕifzónak 15. Sfában a’ Ъ) с) és d) 
¿lait értekez|«.-n_1 , ’s mellynek ezerfzerte' siralmaaabb, mini 
nevetséges következénét ,‘ а? Magyar könyveknek tökélletes 
e'1~tIzezet.en.v1<'gé_t tu_d11i illik, а’ 1_l{a_r1d0__la; vil_a¿igo_n1_1 nieg 
mutatlit. ’ ' 

14. M1‘Íie'p ofztatnah _fel а’ fzóÍie'pz_öÍ_¢ 
а’ hangrendneh tör1_Je'nnye¿ _fzer1'ntP 

Felelet. A’ hangreadnek jörvénnyei fzerint 
ielofztatnak а’ fzóképzök eggyügyüelire, Índi 
çigúakra, háromágúalfra e'-s ötágúaÍsra.` A 

a) Eggyügyïi fzókßzönek nevezí а.’ Szó-_ 
nynmozas ат, 'rxiellynek végsö fzótagiâban éles- 
hangii ha__n_¿gzó.bet1'1 âll, ’s mellynek ‘mélyhangú 
párja nincseri. Ennek tulaidonsága. az, ho _. minden külömbség nélkůl akármelly fzóhoz 055 
függefztetik. Illyen аж‘ i betii е? fzavaknak vé 
génllr Budai, e'gz',földì, Egri. Lásd а’ 1_0. §. 
Dak 4. I_’1egulájâ_t. ‚ - 

Ъ‘) ‘А’ këtágli fzóképzök azok , mellyek, 
D1ï_l<Ql' mëlyhangú [`zavakhoz_ függefztetnek. 
Illelyhflngů- hangzó-1, egyébkép pedig magos 
vagy elesharigiit kívánnak. ,Illyen a’ ság, ség 

’ е’ fzavßkbaû l`mádsdg,_fe'le'nÍ:se'°'. Azonban még 
д’ l'18-Ilgzónak változtatâsa sincsen a’ kétágú fzó 
lîeplökbßn fzabad kényünkre hagyva: mert 

' A’ „mélyhangú Гаага); utánn álló ц Ьапёц 
. ч ; 1 zó 

х 
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_zónak ar’ többi _fzavakban ai i`_e1el meg, ruimt le’ 
Izavaknak végeinn háza, vere. 

Miko: a’ mélyhangú fzavak utánn a’ kétágú 
` „fzóképzölien az á hangzó all, akkor a’ többiek Y 
‚ utánn e'i_1angzót kell tenui, mint vondl, lçlél. ‚ 

Az 0 hangzónak e’ törvény fzerint a’ kö 
г .’. ._ » ' и г » » .v_ zepgo. в felel meg, шт: е’ ketaglí fzokepzoben 

alom és elëm e’ fzavak utánn„?hq_t_alom és fe'le» 
`l`e`m. 

\ 

Az ó hangzónak mindenkor. az ö felel дед, 
› rnint e’ fzavaknak véhgeinnlfzabó ,fü;.ggö._, 

Az ú hangzónak végtére az , mint. e’ fza 
wakban ладу órrú, Мёд fzemzî. 

с) А’ hâromágú fzóképzö a’ mélyhangú 
fzavak uiánn o hangzót kiván ,i а’ középhangiíak 
ixtánn ò' llangzótá a’ többiek utánn pedig közép- 
_söë beti'it. Illyen e’ háromágú fzóképzö ott, 
су, è't_t 9’ '_I`zaVakban_..ásott„ törött, e'getè't¢. 

` d) Az ötâgú fzóképzö az elöbbenitïil abban 
liiilömbözik, hogy némelly mélyhangúak ůtánn 
9 helyetl; a hangzót kíván, a’ ^ többiek utánn 
pedigynéyrnellykor а’ középsö ё hélyett zártt e 
_l1ar1got.`Illyen ötágń az os', as, ös, ës, es e’ 
lzavakban: jzámos, váras, fzórös, sebèk, 
.1§J'.ßS- ’ 

е) A’. fzóképzöknek ezen' felofztásánál el 
nem kell felejteniß, hogy sokan közůllök bizq 
nyos esçgelgbçn a’ l1angzót»egéIÍzen elvetik, '.e's» 

csak 

/ 
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csak а’ mâssalhangzót tartyák _n_'._1eg. Példànak 
okáért ' 

А’ ka aga макета gbl», ‚ьь az д és ‘е 
.végzésck utánn csak a’ bb mássalhangzókot tar 
tya. meg, az elvetett hangzót ред}; vonással pó-_ 
tollya ki, mint ostobdbb., görbébbä 

‘Х 
I 

‚ А’ hsmmágú 011,’ (ш, ën I“zók_épzö_ helyefr 
sokfzor csak .tt találtatik ,_ mint lrtt, törtt, verlt.` 

’Az ötâgú ol, al , öl, `e'l, el llelyett pedig 
csak ll beti`1t_ lâtunk, mint ka/zvál, ’ h_enye'l,fe'-_ 
stil. ' ' ` " 

Jagyzés. Hagy’ a’- fzúképzìïkben а’‹ hangzóknak illy 
ponton meghntározása sem a’ fzalaadosan 1'ró_KönyvÍzerzök- 
nek , sem д’ hangeggyeztetö I_’oe’táknak ‚ sem azoknak, kik a’ 
három e között kiilömbséget tenni нет tudnuk, tellyességgel 
neri: tetfzik, felette könnyü átlátni. De én nyelviînknek е’ 
ponzoa hangrendzartászít, ùgymint valóságos nemzeti _/hép 
sïgét , a’ zavarb_|'1l kifçjteni , és meghatározvg elöadni _, haza 
ñúi köteleslégemnek ищет. 

С 

Hányfe'-le'Íi ~’an‘rœ’~ fzó_Íre'pzö`Íi, mel 
lyeïi a’ fzavakban, mikor .ho/ç,z_áj0Íijïi1g`g'efztet-__ 
nek, változdst olsozpak P. ' " il ‘ 

«._»,..`f 

~Felelet. А’ Ггбйёргбк,“ mellyek а” fzavak 
ban, mikor hozzájok függefztetnek, változást' 
okoznak, hâromfélék, úgymint a’~ nyomosítóli, 
a’ Ítò'z_bevet_‘o"Íi, és э?‘ 1{eïgÍ:u_rti»tóÍi.’ 

‘а) А’ nyomosltólt г" fzónak végsö betůjét 
megduplázzák; mint sassa; de. mivel a’ nyelv-__ 
betůk a’ lâgyúlâs nélkïil a’ duplázâst -n'ern_`Ífz`e-__ 
retik, ezek elöhbf ínybetükre változnalg, mint# 

* ' acze'l- 



¢1cze'llya_ ‘аду a’ ’régi irásmód fzerint avzëlylya; 
az ollyan betůk рейд, mellyek ваша’ lágyú 
l_â`st, sem а’ duplázást nyelvünkben el 'nem Го 

‘ gadgyák, ezek helyett magok utánn j lietîit ki 
vannak , melly azonnkivül, hogy iny_b'eti`i, olly 
tellyes hangú is , hogy majdnem két mâssalhang 

'zóval fe1_ér._ Nyelvünknek е’ nemzeti tu1ajdon- 
ságánalább majd bövebben megmagyarâzom, 
söt okokkal is megrn_utatom. 

Ь) А’ Ísäzheveiö ‘fzóképz'r'»'k, a’ hangrend. 
nek, avvagy a’ïkönn_yebb_ vagy kellemetesebb 
lximondásnak kedvéért beti'1t.va¿»;_y -fzrîtagot »vet 
nek magok» közé, és а’ fzó közé, mellyhez füg 
gefztetnelc. lllyen az em_ fzótag e’ fzóban éle 
medz`_Í»‘, melly az él gyökér, és az edili I`zókép- 
_zó közé t_ete1i_k._ 

р) A’ végïïurtftóïf a’ fzónak; mellyhez f`üg- A 
gef'/.tetnek , végsö hangzóját eltafzittyák, mint 
р’ fzavakban _fz_omorÍtodz'_l.', és barnít, mellyek 
a’ fzomorú és barna I`zavakbúl_ а’ Íiodilf és it 
fzóképzök által I_`zâr1_naz11ak.» 

ъ 

1_6._§, Mie'rt Жен а: ollyan fzókepzöliöt, 
`y11ellye7ineÍi eŕtelme vildgos, az ollyanolllůl 
meglfülömâöztetnì', mellyelinek ¿rtelme huma' 
lyosé? — ‘ 

Felelet. Mikor valamelly gyökérfzóbúl I`zâr-. 
mazékot akarunk formâlni, az mindenbizon 
nyal czélunk, hogy amannak új értelmet ад‘ 
gyunk.' Így е” fzavaknak tl_`fztlt, l1_'fztúl, tzffz 
__ta'tulan-1nindeggyike másmâst гей, mint maga. 
р’ gyökéxfzó tzfzta, _mellybi"i1 erednek.- 'Pagad 

' г; _1 . ‚ ha 
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hatatlan tehát, hogy a’ közönségesen bevett fzs, 
На е’ fzóképzöknek lt, lll, és”"l`alan bizonyos, 
és világosan meghatânozott _értelmett tulajdonit, 
mellyet minden Magyar, mihelyt е‘ fzóképzököt 
hallya, azqnnal átlât, Máskép van a’ dolog az 
ollyan fzóképzökkel , mellyeknek értelme homa 
lyos , mint alom , elëm. Egynehány fzót e’ 
fzóképzövel., mellyek nyclvünknek ifìú korâbúl 
ránk maradtak, értünk ugyan, de koránt sem 
e’ fzóképzönek ereje által ‚ hanem mivel azokot 
а’ közönséges fzókâs befogadta, mint hatalom, 
élelem. Az újakot, mint uradalom, soliadalom 
ha§onlóképen nem a’ fzóképzö’ segedelmével ét-, 
tyük, hanem az elsöt az új könyvekben unaság. 
helyett lattyuk állani, a’ mâsikot pedig vásán 
helyett megyehéli fzónak hasonlóképen csak a’ 
könyvekbül tudgyuk. Hogy az eiféle homályos 
értelmïì fzóképzökkel formáltt fzavak valaha М» 
zönségeà fzolidsba yôijenek, azzal magának sen»_ 
ki se. hízelkedgyeng mert ezt nyelvünknek i`érj-, 
fl kora, és а’ fzokâsban Мг?‘ iobb fzavak, 
fzügségtelennek, söt még lehetetlennek is teI_`zi. 
Lásd az Elöfzónak 12. és 15. ' 

17. Micsoda külömbse'g van a’ fzólsep-. 
¿öl? e's а’ pufzta ve'gze'seÍ; _Ítò’.zò'tt.ŕ? " 

Flzlelet. А’ fzóképzök, és a’ pufzta végzé'-. 
sek këzött az a’ külömbség, hogy a’ I`zóképz`c'>'-. 
nek mindenkor van. vagy bizonyos, és világos, 
‘иду legalább homályos, és határozatlan értel-„ 
me; a’ pufzta végzésnek pedìg tellyességgel sem-_ 
mi értelme sincsen. Kitetfzik ebbůl, melly ne-_ 
vetségesek/ ama’ Szókoholók, kik az eiféle végze’-1 
sekkel akarnak új fzavakot teremt'en`i,. mini; 

‘ irak? 
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íráh, tuchik, mdnd'¢iÍi~, mellyek valóságos' ígék, 
és az (Н: végzés által nevekké nem lehetnek , an 
nyiyalis inkább, mivel e’ végzés ‚ azonnkivůl 
hogy semmit sem tefz, csak egynéhány idegen 
nevekben jön elö, mint 1_'/_`zúÍs, tubáli, zfobrák. ‘ 

16. Mit Ísell az eilöfzócslsdlsrúl tudnunlsŕ’ 

Felelet. Её: Magyar 'elöfzócska van, mel 
~lyek, mivel magokban semmit _sem tefznek , 
hanem csak az öfzvefüggefztës âltal adnak а." 
fzónak új értelmet, а’ fzóképzölg közé tartozni 
lâtfzanakâ úgymint leg és meg e’ fzókban leg 
fzebb , és megvár. A’ többiek valóságos ígeha 
târozók, mellyek k‘ózůl_ kilencz, mint gyökérfzó 
az igével elöl öfzveiratik., ’de az ’ige utânn ettiil _ 
kiilönös fzó gyanânt elválafztatik, mint: dimen 
{еде mdr a’ Duńdnni’ Tegnap тете]: a't raj 
ш, hol az elôfzócska cit az elsö mondásban a’ 
тете]: igével öfzvekapcsoltatik, a’ mâsodikban 
ред}; tölle elválafztatik. _ A’ kil'encz_ elöfzócska 
ez: dt, be, el,_fèl_, ln', Ze, òfzve, [мёд иЕДЬа. 

_ Az dt helyett az álíal névhatározóval élni nem 
tanâcsos', а’ fzët helyett pedig a’ fzélt, _/"ze'llyel, 
vagy [задай fzavakkal élni hafzontalanság. 

19. Mit e'rtünÍs а’ _fzaizaïxnak formdld 
édban a’ hangrendtártó betük dltalŕ’ 

Felelet. A’ hangrendtârtó heti'-ik а’ fzavak 
на!‘ formálâsában a’ kimondâst könnyebbitik , 
тягу ékesítik, és haron:`1félék,- úgymint a’ hö.: 
bevetett, а’ haßzzzo, és a’ voncispótoló betük. 

’ ъ а) A” közbevêtett betůk, ammint шёл‘ а’ 12. 
ё. а.’ 
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ё. а’ 6. fzâm alatt, és а’ 15. Ё; lv.) alatt emlí-' 
tettük ‚ а’ könnyebb kimondzisnak okáé_rt a’ fzó 
és a’ ['zóke'pzö közé tetetnek., mint е’ fzótag dm 
е’ fzóban futrlmodili. Ezek korânt sem ‚Ещё‘ 
nek fzabad kényùnktùl, sŕvt azonnkivùl a’ l1ang- 
rendnek törvénnyeit. is követik. (10._Aze'1't 

' az f."lemedz`Íi fzóban nem ат, hanem erf: а’ КМ‘ _ 
bevetett fzótag. 

ь) А’ imrrms 1..-.1-.'-.k а‘ fzó’ wsgéhsz akarz. 
tatnak, mima acldiglan , méglen, majdari, тё 
gyën ezek helyett: addig, mög, majd, megy. 
A’ h0[l`z1'tó betíiköt tetfzésünk fzerint el lehet 
hagyni, kivévén az ik fzótagot, melly а’ _fzemeï 
lyetlen, а’ fzenvedó, és sok középrendù igék 
ben a.’ gyökeret, vagy az anyafzót а’ ШЪЫ fzé- 
mélyes , és müvelö igéktùl megkülömbözteti~,~ 
mint esili, veretìk, bálorodìlt. Mihelyt azon 
Ьап még а’ fzemélyerlen, és a.’ középrendii ige 
is új fzóképzŕit ve[`z magáŕa, а’ 110112116511 Гид‘ 
tag elesik , mint eshet, bátorodhat. Csafg a’ 
fzenvedö ige tartya meg azt még ezen esetlsën 
is, mint verethetìk. 

с) ‘А’ voncìspótoló betůk ritkál1,_’s a’ kö 
zépiiclöbéli könyvekben jutottak llnzzânk. Illye- 
nek az l, j, és п l.1eii'1k е‘ fzavakban últ vagy 
által, oÍt, ojt, dönt, döjt, dölt ezek helyett ät, 
or ‚ daz. 

ao. Micsoda ‚едим‘; _fzerínt kell a’ Ma 
gyar fzavaliot òfzvctenni? 

Felelet. A’ Magyar fzavakot a’ következen- 
<18 ŕegiilák fzerint kell öfzvetenni. ` ` 

а а’) 
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— _ а)—А’ f8 neveket a’ rideg, avvagy eggyes 
fzůmnak neyezö esetében kell öfzvetenni. Igy 
azutânn az elsö az utólsónak értelmét határozzá 
meg, az utólsóhoz pedig csak magához füg-' 
gefztetnek -_a’ ragafztelcok; nnint arrznygyapjú, 
aranygyrrpjúnalx, nem реф; агапупаддуардй; 
nali, jaj.ze'ls,._fzc_5f`o_1_,'radó, z'sten_fe'ló, fzavahihw 
tó, igazsr'1'gfzeretó‘, töruényfzerzö. 

› _ A’mèl1éknevèt înelléknévvel fzinte azon 
kép kell öfzvetennìf, mint lcigymeleg, sa'rgqfeje'r. 

fe) Aira петег az „шт következö meilék.. 
`név`ve1 ö[`zve\1ehet tanni, mint hQ/`eje'r, tenger 
zöld, libazöld. De az elötte âlló xnelléknévvel 
'soha sem kell yöfzvetenni-, mint hideg nyár. 

_ dl ige ígével a’.Magyarl;1an scha sem füge 
gefztetik öfzve; mert amaz egyuehány pe'ldâb.an„ 
mint d1ì_If`úl; jdrhel, az úgy nevezett titkolás 
avvagy ellipsis által az e's kapcsolatot kell kö 
zéjek gondo1nunk._ Iiitetfzik ez abbúl, hogy 
mind a’ kettö megkívânnya а’ ragafztékot, dill 
nak, fúlnak, jdrtunli, Íteltünk; mire nézve 
helyesebb is azokotihorgos pontocskâval meg 
külörpböztetni dúl,fúl , és jdr, Íiel. 

—е) Hogy az elöfzócskâk, mìkor az ige e1ö_‘tt 
âllanak, ezzel ö[`zvef`üggeI`ztetni, egyébkép pedig 
töllök elváfztatni fzoktak ‚ mint megdll, Cilly meg, 
а’ 18. §ban mar megmondottam. 

f) A’ réfzesůlö 'névvel a’ ragafztékost nem 
kell ‘öI`zvetenni, mint tíizet hányó, vìzet gátló, 
:innig iqrtó; kivévén, ha пай: erre régi jussa 

van, 
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van , mint közbenjdŕó. De' a nevèzö esetben ö['z-" 
ve kell a’ neveket a.’ rëfzesùlökkel imi.- mint 
túzhányó, uízgdtló. tínratartd. 

g.) ígeharározó rma. es kapcsslmk be 
ven akadnah elö а’ Magyarban , mellyek az ö[`z-‘ 
vetevés által úi értelmet is ‚шишек, mint деду‘ 
sem, minlhogy, alrármilfép. De э.’ fö ‘аду’ xnel-‘ 
léknevekkel azokot öfzvetenni felette ладу hìba; 
mintfelettenagy, igenjó, a'Ísárembè`r,' aÍiúrdl= 
Zat, ' 

A" neveknek formälásàîrtîl. 

21. Ha'r`zyfe'le'Íi a’ neveÍ_fne`Íx formäldsärd 
_fzolgdló eggyügyü' fzóképzök Р “ 

Felelet. A’ neveknek formâlâsára fzolgâló 
eggyügyîi -fzóképzök háromfélék, úgymint a’ 
valóságosak: e', Ля, 1', ik, ne', nyi, azutánn 
a’ rendhagyóls: bell', e'vì, féle; és ji; vëgtêre 
a’formdló /`zavaÍt:fe'l,forma,fÓ', valö, mel 
lyek az eggyügyïi fzóképzôknek terméfzetgít kö 
vetik. - - 

.feg zés. Magok egyńehány Tańító, _Uràk_, kilt a’ Ma 
gyar nye ‘щей tulajdonságit velöselzben átláttyzîk ‚ megkfvân 
ta'k tïïllem _, hogy az' Epitome Instit. Gramm. Linguae Hurl 
`gar'. neviî munkiímban а’ fzavaknalt fzókëpiöirůl a’ leg`fzük~ 
ségesebb tanítást el ne haggyam. Megcselqkfzem én ezt itt is 
annyival örömestebio , mivel e’ rövid regulák magáuak az I{iú- 
azlgnnk hathatós fegyverek gyaneint fzolgálhatnak ii_d5'vel arra', 
lwgy az :ìdomatlanúl kolxoltt Magyar Ízavakot okosan meg 
Íiéllicsse , és nyelviinklxůl kiignzithasn.. A’ ki ezekrïilybövebr 
ben fzeret értekezni, folyamoclgyon az .Ainlytica I. Réfzánele 
5. Sakaffzához az 56. és köv. old. 

22. 
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м. .Mit Ícell tudni a’ valósdgos eggyü. 
дуг! _fzóÍte'pzò‘Í£rú'i e', e'Íi, Ё; ik, ne', nyi.” _ 

Felelet. A’ valóságos eggyügyù fzóképzök. 
till a’ következendö jegyzéseket kell tudni. 

1 ) Az e' birtokot jelent, mint e’ hciz а’ bz' 
róe', és változás) nélkůl marad akkor is, ha а? 
birtoknak neve a’többes fzámban van, mint e’ há 
zak а’ bíróe'. Mikor а’ bìrtokosok is többen 
vannak, a’ többes fzámnak képzöje Е az e' elôtt 
all, mint е’ hcizak a’ bírólie', ‘аду е’ háx а’ 

‘b¿róÍte'. A’ famíliâk neveiben az e' а’ Í: elött áll 
ván , az egéfz familíát jelentì, mint Pa'ljìe'Íi gaz 
dagabbak, mint Pe'terjie'Íf. Mivel. nevezö esetet 
formal, а’ ragafztékokot mind elfogadgya, mint 
akârmelly egyéh név, mint а’ bz'róe'naÍf , a’ bi 

А мы; a’biróÍie'hoz, Pa`yie'Im1l, Péœrjiehhez. ' 

д) Az él. rzfsképzevel ещё „к formale gyra. 
lsértaláltatik nyelvünkben, mint fuze'Ít', derek, 
1Jide'Í¢, tajte'Íi,fene'Ís, melle'Ít; eleven nevelabûl 
fzârmazék ,is, mint a'gye'_Í¢, drnyék az erny 
gyökérbïil, kere'Íi à.’ hör gyökérbůl,-és az ad 
vagy ell végzésü, és egynehány egyéb lfözépren_ 
(Н! ígékbůl, minden közbevetés nélkül, .mint 
akadéli, fakadék, söppedek, ДНИ‘, hujlek, ve 
rz'te'Ít, _feste'Í¢`, vezejdlf, terme'Íf. Mikor е’ fzókép. 
nö közbevetéssel jelen meg elég fzárnos ígékbůl 
formâltt fzármazékokban, zt tapafztallyuk, 
hogy a’ közhevetett betük m`nden állandó re 
gula nélkůl veltoznak. Találunk ad vagy ed 
közbevetést egyllehânyban, mint hulladek, _fo 
gyadék vagy_fogyate'Íi,`mënede'Ís, nevedek (nem 
nevend‘e'Íí). Az egyformaságra. való terméfzetes 

MAGYM Nvmnvrun. F \ iß 
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törekexlés ”‘ nyelvünknek ifiú. korában. a’ hůll' д 
fogy, magy, nö', és (бы) eiféle gyökereketg. 
hasonlókká akarta tenni az ad, és ed végzésŕi 
igékhez, mellyek utánn az ё’: fzóképzönek 1eg-' 
yilágosabla', legalább legfzokottabb értelme volt. 
De’elib`1"1l fonákúl fordúltt fllozoŕia volna azt kö 
vetkeztetni, hogy e’_ fzavakkal is hullad,fo 
gyad, теней, neved fzintúgy lehet ígék gya- 
„дивана, mint a’fzoÍsott igékkel ldltacl,-faïlad, 
söpped. Talâlunk némellyekben al vagy el köz- 
bevetést, mint, ázalélf, fózelék; ńémellyekben t 
betůt, mint e'rte'Ít, m`e'rte'Ís; némellyekben az al 
és el helyett pufztal Ьеъйс, mint niosle'Í:, úgy 
fzinte az cid és ed közbevetés helyett is csak d 
betůt, mint nyomdék; némellyekben а’ gyökér 
mássalhangzó változik ollyanra, 'mellyet az e'Í£ 
elött könnyebb kimondani, mint aja'nde'Ís,fa- 
radelf ezek helyett aja'nle'Íi, fárage'Ís;l néme1-« 
lyekben а’ köz nép az e közbevetett be`ti'i helyett 
ö betůt mond, mint esöle'Í£, Íiötölék а? rendkö- 
vetö eselék, és ÍtQ`tele'Íi helyett. Ezekbůl kitetfzik 
mind az, hogy az _ e'Íi fzótaggál' való formâlâs 
tétovâzó., és regulátlan, nem tígy, mint az ele 
ven értelmů-I'zóképzö"kkel _való_formálás, am 
mint alabb világosan meglâttyukyazutŕtnn pe 
dig, hogy az éh fzóképzönek éŕtelme is homa 
lyosabb, hogysem vele új fzavakot formálhat 
nánk. Maradgyunk meg tehir; ama” törvénynél, 
_hogy meghagyvân nyelvünkbën az iñú 'ltorábúl 
reánk maradott e'Í£ végzésů fzavakot, ne koho1- ~ 
lyunk vele újakot, kivált mivel bizonyos, hogy 
ezen új fzavak helyett jobbakkal, I`zokottabbak- 
kal és‘értelmesebl>ekke1 élhetifnk. Vessük ki, 
nem csak érthetetlen és e'rze'ketlen, hanem még 
úìálatos fzemet gyanant is az ellent¿Í:,jegy 

I zak 
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'¿e‘Ís, e`mle'Ís, }_iopricsla'Í:, löllyedéls, fzuradék, 
un1de'Í1_f`zavakot, `és mondgyuk helyettek, 
mint cddig, ta'rgy,-`~jegyze's. emléhezet, dióhaj 
vagy ha мы!“ Ífopács, vìzfzalsadds, ‘аду 
vlzrohanás, pont, únalom. л 

Jegyzés Az ¿Ä fzókeipzìiriil kéfzakartva 'adtam 015 
bövêbben a’ Szónyomozäsnak okûskodásait, mellyeknek ‚е. 
'gedelmével minden egyéb fzóképzörlllc, éc nnnyival inkább 
1’ pufzta végzésnek értelmètlenségët, fzokatlanságát, iidöt 
lenaégét, és így az й} fzavaknák furmálíßára való alkalinit 
linsâgát if .kónnyen lçitańúlháttyuk. 

_ 3) Az z' fzóképzörůl jól fzivünkre vegyük 
a’ következendö igazsâgokot. 

A’ fö nevekbůl mellékneveket formal, 
tnellyek helyet vagy над: yelentenek, mint Pek 
ii’,föld1°, tegnlzpì, holnapz'. Аз‘ eggy mennyei 
kíván e _közbeve'te'st,- _ talán hogy a’ ìnennyi? 
fzótúl könnyebben megkülömböztessük. Az а és 
е végiëseket vonâssal meg nem élesiii; valamint 

iéhát Budaì és Becslnfi helfyett год: volna Bu 
dáí, Beslzëì mondani. úgy roIl`zůl ’mondgyuk 
a’ mdl fnót a’ mai helyett. A’ familiâk’ nevei- 
hen azi helyett у iratik, és hogy ez az elötte 

’âlló g, l,~ п, t nyelvbetiiköt meg ne lâgyit 
bassa, a’ fzokâs h betüt vet közéjek, mint òdg- 
hy, nem pedig Еду)‘. “ л 

Ъ) А`2 Ú végzés _ ezen í elött esak a’ követ 
\kezendö nevekben жён: в before változik, üdei ' 

vagy ìdei, erdeì, efztendel'. és mezez'. Akár 
ezeket a’ regula fzerìnt 1,;.»_y ejteni íidöì, erdóì, 
efztend01',mezm‘, „м; vifzontag más nevekhen 
is az а végzésre berůre változtatni, mim апогей, 
hímlei a’ jobb és meg is fzokatlnn dücsöz“, hímlói 

‚ F я helyett., 
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hel у‘, eggyenlö terméfzetlenaég "оды, melly 
n elvünknek nemzetiségét megrútitaní. 

c) A’ középkurtitó nevek Кбит? mellyek 
tudrii illik а’ fzenvedö' ragafzték elött, és, az 
egéfz többes fzâmban hangzójokot elvefik_, mint 

"berëh, berliët , berkëlt, а’ következendök fogad 
gyâk el hasonló kurtítâssal az 1' fzóképzöt: be 
rëh, berlxì, Eger, Egrzß, ielek, ММ! , le'leÉ, 
Iellnz'. 

d) Az idegen fzavakhoz, kivált mikor в.’ 
valamihez való tartozást akarjuk jelenteni, és a’ 
mesterséges fzavakhoz, az i helyett sokkal jobb 
és fzebb a.’ be'li fzóképzöt raga[`z_tani_, mint filo 
logyiabéli, jizìÍiabe'lz', Ásídbélì, Áfricabëlì, ’s 
а’ ъ. Legalább az ia végzésïi idegen fzavak 
utânn nagyon magyartalan az i fzóképzó, mint 
jilologyíai, ásiaì. 

e ) ’ Némelly й] könyvekben , és kivált fzótâ. 
rokban annyira megy a’ Nyelvmüvelöknek,_nem 
mondom tudatlansága , hanem csak I`zörnyi"1 gon 

A datlansága, hogy a’ Deâk fzerint még a’ I`zèrek- 
nek `neveit is , mellyekbül a.’ tárgyak le[`znek,’ 
vagy kéfzittetnek, 1' fzóképzövel formâllyâk, 
mint. aranyi, ezüstz',faì vagy éppen fái, am 
mint efzekbe jut. Mondgyae valaha a’ Magyar 
aranyi láncz, ezüsti Ífanál,faz' fze'Íi ezek he 
lyett aranyláncz, ezüstÍ1andI,fafze'Íi. Még akker 
-is, ha tölle’ azt kérdezem ezüstlfanálë vallyon 
ez? nem igy felel ezüsti, hanem így ezüst. Ha 
_sonló terméfzetlenség az is , mikor az Е Г261‹ёр— 
zöt a’_t_ulaìdon nevekhez függefztik , mint Cice 

_rói irásmód, Cátói homloh, Calüinai hadaÍso- 
ICIS 
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.ads ezek helyett: Oìcerónak ìrdsmvódgya,/Cd 
tó’ homlolm , Catilina’ ¿hadalxozdsm De még a.’ 
régi jó Magyar fzavakot- is legázollyák nérne1- 
lyek az 1' fzóképzövel koholttaknak kedvéért, 
mint a’fe'rj]1`.úz' nem, feìjfiúì [Щи ~ez9k helyett 

jërjjinem, fe'rjj1`.as fzív. -‘ 

4) Az ik rendet jelent, mint harmird_ik, 
negyedilf, a’ jobbik, a’_/`z_è'bb1'Í£,~ az utóbbils, 
mellyìliŕl a’.m¢ůiÍs, ollyz' . ~ 1 ' ‘ . 

I 5) A’ ne'..('zóké'pzt'i a’ nö névbůl ered ugyan-, 
de ettůl még is gondosan meg kell. külöm-` 
höztetni. Varró nö annyit téfz, mint varró af 

‘_/`z`ony, v-arrónekpedig a’ varrónals feleségét je 
lenti. A’ nö' azonnkivül a’ hailgrendnek a.’ 10. 
§bar1 elöadott mdsodìk Begulájá; követi, mint 
n'o"neÍs,‘ nöhöz, nötiìlgf a’ ne' pedig a’ harma 
dik Regula alá tartozik, mintfzabónénali, fza 
bónéhoz, fzabónétúl, ellenben рейд se('fózö- 
nénelx, serfózónéhez, serfózönëtül. 

6) A’ nyì fzóképzövel mellékfzayakot for 
mâlunk a’ mértékeknek neveihïil, inint öt ldlí 
nyi, hat ölnyz'. z a és e végzëseket megvo’n- 
nya, mint hét okkanyì, _tlz z°ccze'nyi.\ Ezekhezi, 
ammintklátni, rnindenkor fzámnevet kell adni. 
Száicnnév ne'lk_i'i1 van nyelv-ünkbenv eggy két mel 
léknév, mint parányi, pdrányi helyett, és mor 
„»,f¢inyi,~ és egynehány névpótóíló, mint ann.yz',¿ Ä . 

. mmyi, ymgnnyi, mellyeknek gyökerei az, ez, 
és mi?) De ezek fzerint újakot formálni nem ta 
ná(_§§0§„ Az anyányff éfti, de а’ ki.' il 
'ki ’nevetip Y ‘ 

I 

25. 
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25. Mit tanit a’ Szónyomozds a’ _b_e'l¢'j, 
¿1Jz',_fe’le, ее]: rendhagyó fzóltépzólariìl? 

Fezazef, А’ ьеи, ev},f¿ze, е; а гецаь-‚дуд 
fzóképzökrůl a’S1zónyomozâsnak tanitâsai a’ kö 
yetkezendök, ‘ ` ‹ 

1_) A’ be'li fzóképzöt mindennémü fzavakf 
hoz lehet а’ hangrendnek a’ io.' §ban elöadott 
4. Regulája fzerint függefztenxi :‚ de a’ 5. Pnegulátúl 
çltávozik, шеф: mélyliangú ragafztékokot maga. 

’ шёпп sohn sem fzenved. Így e’ fzónak va'rbe'li 
mélyhangií ragafztékokot snha sem adunk, ha. 

'xiem igy be[`zellünk: vdrbélitůl, várbéliels, nem 
реф; vdrbelitúl, warbëlìuk. Ez bizonyos jele 
annak , hogy bell' nem a’ be'l, hanem, a’ bel fzó 
túl ered, es hogy fazok, а’ kik vonâs nélkiil 
imqndgyák, helyesebben be[`zél1enek,mint várbç 
1.1.: Q 

` д) ,Az ¿vi fzóképzö sem fzenved magg 
irtânn mélyhangú Tzótagoknt, mint harmade'- 
piek, nem рейд; hurmade'viaÍx. Csak egynehâny 
ofztó fzâmnevek ptánn, a’ harmadiktúl kezdvén, 
mohdatik Ísöz_,o‘nse'g«-san, mint negyedévi, ötö 
devi; a’ nagyobbaknál inkâbb így Fzóllunk hú 

_fzadìk efatenclóbeli, mint hi'¿fz,ade'vz'. Az elsö 
fzámot így éjtyük: п; iìdei, agy Мед, a"má- 

. войди): pedig imígy a’ lavwlyi, еду taualz'. E’ 
fzóképzö az e'v névbùl eredett ez рейд; а’ deák 
uevum fzóbúl, és e[`ztendŕ`1t_ ielent, de nem olly 

_ közönségesen, mint az efziendó. 

5) A’ féle a’ fe'l fzóbúl ered, :nelly негр 
esakfelet, hanemjèleltezetet is «м, ’в mélyl1an- 

gu 
Ч 
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gli _fzótagokot maga utânn, fzinte úgy mint az 
elöbbeniâk, nem _[`ze11ve_¢‘1ó,_È.’ sarkI_.`záÈnokh_oz p<;_d_ig, es egyne any nevpoto о; raga z,tatvf,„_:'1, e е 
kezetekre való ‘ofztást jelen»t~, mint Íf.e'tfe'le,fzdz 
fële, soÍ_:fe'le, ánny_z'}"e'le. 

4) A’ji név gyanânt is I`zolgál'j1`.z'L helyett, 
mint az öjia dere'kji. Mint fzóképzö az_utân- 
na álló ragafztékokra nézve nem követi a’ kö 
zönséges regulát, hanem a’ következendòt. Mi 
kor elötte’ mélyhangú hangzó all, mind az eg 
gyes ‚ mind д’ többes ’fzárnban me'lyha_ng_ú fzó 
tagokot kiván-, mint Pálfi, Pdßnali., Pciljiaïi. 
Egyébkëp az _eggyes fzámban ‘mind mélyhangú, 
mind másféle fzótagokot'megfzenved, mintferj- 
ji., _fe'rjjinaÍt ‘аду _fe'r}fineÍi д [е'г1/Ёи111’а5у _fè'rj 
jitül; egérß, ege'rfìnaÍ&vagy, ege'r_-fineÍs_’s a’ t. de a’ többes _fzámban A psak x_nélyha_ngu'.akot, 
mint fe'rjfiaÍ_s,_ egérg/ials. A’ familiáknak nevel 
mindazonáltal a’ közönséges regulát köwetik, 
mint __Pe'lerjz`, Peiepjfinelf, Pe'ter_'fie_]s. 

24. Minémü reguldk alá v/annals li1etve_ ’ 
_rfformáló fzav¢_1Íffe‘l,forń1a,fó, e's рама’ _ 

Felelet. A’ _formáló fzavak fel, forma, {б 
__ »és való valóságos nevek '1éve'n, rn'-_'1s_ nevekkel 

csak öfzvetetetnek , és Еду a’ 1o._ §ban elöadott 5. - А 
Regula fzerint a’ hozzâjok ragafztanfló I`zótag_ol_<- 
ra`nézve fenntartyák jussaikot. Itt _csak az ér 
telemrůl van а.’ fzó , mellyet a’I1eveknek adnak. 

1.) A’ [Ш név az ofztó fzâmhoz adatvân, 
felet tefz , mint har_mac_lfe'l, ötödfdl, tízeqlfél. 

А! 

I 
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A’ jelenvaló' üdfibéli réfzesììlöhöz függefztve, ál 
lapr->tot‘ ‘жду fekvést je`lent,` mint halcjfélben 
_ifoltg c1.;'»Ic_'>fe’lben van a’ hd_za. De ezen utólsó 
értelemben vigyázva kell vele élni. 

2,.) А’ _forma név hasonlatosságot jelent, 
mint bikqforma állat, ioronßforma épület. 

5,.) A’ [б név nem csak az âllati testnelc 
fejét teI`zi, hanem Ífezdetet , és eredetet is jelent, 
mint Íiútfó, heïfó, melly helyett most máx' kö 
zönségesen hetfü ,mondatik. Némelly âllatokrúl 
mondgya ezen értelemben а’ Magyar harmaglfô, 
negyeclfò, ötöglfö, az âllat’ efztendeinek kezde- 
teit jelentvén. Az elsö efztendöben mindazáltal 
üdeiinek ‘аду ideìnek, a’ másoiiikhan рейд‘; ta 
valyinals, vagy taualtnak nevezi. A 

/ 

4.) А’ való rérzesůla rzámfaian meiiéimeve. 
Ка! formal, mellyekrůl a’ Szókötésben különö» 
sen fzóllok, mint semmírevaló, neÍiemvaló,` 
elóttevdló, ëgetnivaló. ’ 

25. Mellyek a’ nevelmels Ífëtidgú e's ví 
Iógos érlelmú' l»'e'pzöí? 

Felelet. А’ neveknek két ágú ’s egy[`zers- 
mind világos értelmů képzöi а’ következendök. 

1 ) А’ fzóktipzö andò ‘аду endo" a’ jövendö 
'ůdölwéli réfzesůlököt képzí, mint írandó, jö 
vendó'. Atymüvelëi igékbïil fzármazvân,‘mind f 
müvelö; mind fzenvedö értelemmel birnak', mert 
írandó annyit tefzf, mint а’ Deákban akár а” 
scriptarus, akâr` а’, scribendus. Mivel ea’ Ma 
gyar a’ jövendòbéli üdöt a’ jelenvalóval értelme- _ 

sen V 
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sen ki tudgya je1enteni,~ az andó e's endö I`zó- 
képzôre nem igen fzorúlg és igy a’ mulandó, 

forgandó, hajlandó helyett bizvást mondhattya. 
múló, ‘аду mú1e'Íiony,f`orgó, és hajló. Igen 
`ritka, mellynek értelme а’ 'közönséges fzokài 
által másféle, mint ezé állandó, melly aa álló- 
lúl kùlömbözik. _._ - 

в) A’ пакета ás, es valiamennyi fgékbiil, 

.4 

kívévén a’ van. igét, fö neveket formal, mint' 
l irás, verás.- A’ micsodás ígékbi-‘J1 fzáfmaznak, " 
_ ollyan nz értelmek is, a’ müvelökbïil müvelö, 
д’ fzenvedökbůl fzenvedö, és Жду tovább. E’ ne 
veknek tehât értelmei külömbfélék : e'pü'le's ,A e'pí-- 
Ie's, e'pl'ttete's_, mivel anyafzavaiknak értelmei 
egynaŕístúl hasonlóképen külömböznek: epúl, 
e'pít,'e'pz‘ttet. A’ rendhagyó ígék utánn e’ I`zó- 
képzö v _közbevetést kiván: tè`ve's, ëve's, ívás ‚ 
alliuvds, fzövés. A’ magy igébůl menés tâmad. 

5) Az at, et fzóképzö sok igébůl fö neve 
`— ket formal ‚ там indúlat, eredet. Az elöbbeni 

fzóképzô ds, e's cselekvést jelent, ez рейд mar 
’meglett`cselekedetet, mint indúlás, erede's. Е’ _ 
külömbség rniridazpnâltal sokbúl már elenyé- 
fzett, mint gondolat, melly mind a’ kettöt je 
lenti, valamint az ¿rds is» Az ollyan ígékbůl, 
mellyekbi'il~ a’ müveltetö ígék ai, _et képzövel 
formältatnak, mint frat, Íiéret, inkább mány, 
me'ny, ‘аду ds, és képzövel kell a’ fö neveket 
formâlni .‚ mint íromány, "аду Irds, Íiéremény , 
vagy Íte're's. Ama’ különös I'zârmazékokr1ílja'r~ 
tomban, járlodhan ’s a’ t. mëntëmben, ’mè'n~ 
tëdberi, ludtommal, tudtoddal; nevetlemben, 
nevettedben, jöltömben, jöttödben ’s a’ t. lásd 
az Analyticânak I. Piéfzét, a’ 74. old. d) alìatt. _ _ 4 
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. 4) Azabb, ebb. fzóképzö a.’ melléknevak. 
`.b‘1'il, söt mikor a’ Ю nevek melléknevek he lyett 
âllanak, ezekbůl is hasonlító neveket fzül, mint 
bolondabb, bölcsebb, embërebb. A’ hangzóval 

_végzödö fzóhoz csak bb ragafztatik, melly az 
а és evégzést megvonnya , mint tz_`fzta'bb~, he 
nye'bb. Az s hetůvel végzödök eggy b betïivel is 

Ímegelégfzenek, mint halalmasb а’ rend fze 
rint való és hasonlóképen fzokott hatalmasabb 
helyett. Rendhagyók в.’ következendök jobb, 
fzëbb, nagyobb, Ítülömb, vagy különb а’ liti-, 
lönebb helyett. A’ több eredeti hasonlító лёг. 
Az ú és végzésů nevekbül, mellyeknek a.’ töb- 
Íbes fzámban hâromféle nevezö esetek van, 'az 
abb és ,ebb a’ végzést elüti, mint lffzonyabb , de 
-az zfzonyúbb és az zfzonyůabb sem fzokatlan. 
Az ú vagy il végzésïi fe'l melléknevekben, mint 
fzújú, efziï _az abb, еЪЬ I`zókép_zê'>` az elôttök ál 
ló еде]: melléknevekhez ragafztatik, mint па 
gyobb fzájú, elevenebb efzü'. A’ hasonlító пе 
vek" elejébe tetetvén а’ leg elöfzóeska, felmúltató 
nevek tâmadnak belöllök : legÍlfzta'_bb _, legfzebb, 

I Ieghatalmasb, le_gna_gyobb [душ 

5.) A’ mány, mény, úgylátfzilghogy fö ne 
veket, a.’uány, vény pedig mellékneveket fzeret; 
‘мышца: de errůl bizonyos regulát I`zabni_nen1 
lehet. A’ közbevetett. betük sem tartanak ren 

‘ det, тег‘: а’ zártt е betůnek, 'melly a’ m.e'ny és 
ve'ny elött találtatik, mint lelemény , _fzöÍse~ 
vdny, а.’ mélyhangúakhan az a fzokott felelni, 
ammint e’ [zóban halavány valóban ‘meg is 
történik. 'De a.’ többiekben rendhagyó otalálta 
tik, minttudomány, ìngovány, A’_fzöveue'ny Ike'. 
_ban az elsöv közbevetés, melly а.’ rendhagyó i;geç» 

‘ а 
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a' vëny képzötül elválafztya, az e реф; a’ másik 
közbevetés, melly a’ két v betůnek öfzveiövetelét 
gâtollya. Hihetö, Воду е’ helyett valaha _/`zö`ve'n'y 
mondatott, mellyhiil а’ söve'ny 1ett.~ Vannak régi 
I`zavair1k\, mellyek e’ képzövel gyökérfzavakbúi 
támadottaknak lenni látzanak, mint bálvány, 
Íformdny, sárìndny, zfdkmány, töruény, ’s 
mellyekben e’ I"zókép_zöknek értelme nagyon ho-h 

-mâlyos. Ha régi fzavaink vannak, ezek helyett 
е’ fzóképzökkel újakot koholni üdötlen I`zófza- 
porítâs volna.’ Mirevalci vallyon az érthetetlen, 
és fzokatlanrakarmány , bóuiìÍme'n_y,' elözmëny , 
engedmény, és több eíféle üdötlen berbite az 
alsarat, bövúlës, стада. vagy tárgy, és enge 
delein helyett, mellyeket niinden Magyar ért? 

6) Az а és а a’jeler1való- аааьеп réfzesülö 
neveket képzi., mint iró, fzölió. Ezek, noha. 
magokban csak. melléknevek, a’ Magyarban 

Y többnyire Ю nevek gyanánt -is fzblgálnak, a’ 
mi a’ 'nyelvnek nagy elevenséget ád, ammint az 
Analyt. 5. Béfzéb. a’ 80. old. az 5. fzâm alatt 
megmutattam. Illyenek a’ fúró., fzabó, Ífe'rö, 
löró , rńutató nevek. A’ rendhagyó ígék 11 köz 
bevetést kivánnak, mint ívó,fzò`vö’. Van egy 
nehány régi fzó, mellyeknek végzései e’ I`zókép- 
zöhöz hasonlítanak, a’ nélkůl hogy .réfzesïilök 
volnânak , mint savó, erô,felhö', bimbó , böcsö , 
hìmlô. Ezek fzerint új fzavakot koholni üdöt 
lenség volna. 

7)' A’ ~ság, és se'g' sok fö nevet formal, 
mellyek iölobnyire âllapotot jelentenek, mint 
baŕálsdg, fze'pse'g'. Némellykor a’ könnyebb ki 
mondâsnak kedvéért, ‘ладу hogy az elvetett vo 
nâs kipótoltasson,vagy mivel a’ közönséges 1'z`o- 

» ' 1 kás 
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kâs megkívánnyn, az ‘а vagy e közhevetés áll 
elötte, mint tdrsasa'g,’urasdg, vigaság. A’ 
bölcsesség, be'Ísesse,'g, és töhb efféle fzavakban 
az s 1_)etůr1ek'- 'clixplázása I`zü~kségtelennek lâtfzik 
lenni a’ 60'lcsese'g, és béheség helyett. Formal 
e’ képzö n»eveket_ más {б neyekbiil, mint fila 
gyarság, mellé`kn'ëy"ékbül, mintfzentseg; „наш; 
üdöbéli réfzesůlökbïil , mint romlottsdg, és egy 
nehány ïgébül, mint im`a'dscig, és egyéb fza 
vakbúl, mint ellenség, vifzontagság, felség. 
Ezen utólsókhúl és\az igékhůl újakot formâlni 
nem tanácsos. 

8) A’ tlan , tlîn, vagy talan, telen, ‘аду 
atlan, etlen fzókepzörül, melly~ fogyatkozást 

.jelentö mellékneveket eformâl, a’ következendeî 
négy esetet kell megkülömböztetni. _ 

Elöfzön. A’ hangzóval végzödö fö nevekbül 
legkönnyehb az illyen mellékneveket formálni', 
ha а’ többes fzámnak nevezö esetében a’ Í: he 
lyett a’ tlan "аду talan, és ha a’ fö név nem 
mélyhangú, a’ tlen vagy telen fzóképzöt tef 
fzük, mint aiya, atyált, atyätlan. De még а.’ 
következendö regulâkot is tekíntetbe kell ezen 
elsö esetlien venni. 

v 

a) Az a ‘аду е végzésů. fö -’nevek utánn, 
fzebb és rövidebb a’ tlan, tlen, mint a’ talan, 
telen. Illyen a’_/`zoba'tlan és elmëtlen а’ fzabáta 
lan , és elmételen helyett. 

b) Az 1', u, il végzésů ’ fzavak, ha eggy 
fzótagbúl állanak, a’ talan, és telen fzóképzötî 

'kiván_nyâk, mintbútalan, fütelen, nem реф; 
búl 



` l>1’¢tlan,*_ftltlen.. Ha pedig töbh fzótagbúlfálla-‘ 
Э nak, kivált ha rövidek“, ‘а Ilan, tlen képzöt 

fzeretik, mint Vlfocsitlan, Ízaputlan, Ífofzorú- _ л 
tlan, gyûrütlen, nem рада; 'Íiocsí_talan, _kapu 
talan, lsofzorútalan, gyü'rtitelen‘. ' 

с‘) _А’ rendhagyó 'fö nevekhiïil., mellyek" ó 
vagy -ó' hangzóval végzödnek, és Д: is v vagy 
j közbevetést kívánnak, a’ fogyatkozâst Мета? 
melléknevek imigy formáltatnak: hó', hótalan, 
vagy havatlan; jó mikor fö név, és birlokot 
jelent, jauatlan; _§ó,.sótalan, saüatlan vagy' 
sajtalan; fzó, fzótalan , vagy fzavatlan; ftó, 
lavatlan; ló, lovatlan; csö, csövetlen; Ítö, kö 

’ veilen; tö, tövetlen ,- hö, mikor fö név, hevet 
len; fd, mikor fö név, fejetlen; nö, nötelen; 
vò, völelen. f 

а) Az ‚г; „gy а ‘еёд‚ева`гепаьаду‹зж‹ьа1 
pedig imígy: daru, darutlan, уеду darůatlanî, 
hamu, hamutlan, hamvatlan; falu, falutlan, у 

falvatlan; odú,' odútlan , odvatlaii; [ш , _feu 
«vatlan , fzútalan; _enyú‘,> enyíîtlen, enyvetlen; 

‚ fènyü', fenyütlerz, feny-veilen; nyü, nyüvetlen, 
fzü, fzütelen, fzüvetlen; hü`, noha csak me11ék- 
név, hütelen ;_fü, fütelenl, füvetlen; mii, mü'te- 
len , imüvellen; bornyú, bornyútlan, bornyailan; 

_faggyú„ faggyútlan , faggyallan; gyapjú, 
gyapjútlan , gyapjatlan ,- sarnyú ‚л sarnyútlan, 
sarnyatlan; tollú, tollútlan, tollatlan; varnyú, 
‘uarnyútlan , varnyatlan; jì_ú, fiútlán, _fl`at_lan. 

Másodfzor. Noha az atlan _)és eilen csak 
az lgêknek tulajdona, а’ más'sa1`hangzóva1 végzö- ‚ _ 
43 Revek még is mind ezt , mind a’ ta 

а 
7 
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lan , telen képzöt elfogadgyâk, mint lálzdla 
1ап vagy lábtalan. Úgy lâtfzik xnindazâltal, hogy 
mikor а’ fö névnek‘„végsi'J' fzótagja rövid, jgba 
han illik utánna a’ talan és 1е1еп, mint blah-1 
ialan, nem pedig babatlan; ellenben pedig in 
kább ldl»atlan,fzájatlan, mint Idbtu_lan,_/`z.g']' 

Jalan. A’ talan, .telen képzöt,me'g a’ két más 
salhangzóval való végzések is jobbań I`zeretik¿ 
mint ráncztalan, Abércztelen. Némellykor az 
eggyik fzóképzö ezek közíil ,más értelmet ad а’ 
névnek, mint a’ másik; igy mást tei`z doballan, 
és fzemellen, és megmeg ’mást_doblalan, és 
fzemtelen. 

Haŕmadfzor. Az igékbůl csak egyedůl az 
allan, és ellen képzövel lehet efféle mellékneve.. 

‘Же: formálni, а’ mirůl ‘а’ következendö jegyzé. 
sek nem lefznek fzükségtelenek. 

a) A’ müvelö ígékbůl nagyon fzokott e’ for 
mâlás , mint lratlan ,_verellen; de a’ közép rem 
důeknéf vigyâzva kell vele élni, meghagyván 
meg is а? régi fzavalmak, nìint romlatlan, pz' 
rúlallan äsi jussokot. А’ tehetös igék utánn le'-‘ 
lietetlenséget jelent, mint irhatatlan, t12‘rhetet;' 
len. A’ fzünlelen, és untalan fzokottabbaky 
mint a’_fzünetlen, e's unatlan. 

Ь) А’ rendlxagyó igékbůl e’ mellékfzavalc 
is rendhagyók, wígymint: hl, hivallarì, rjóf, 
rovatlan,.__f|.'1,_fi’1vatlur`1;fao, _fzovellen;_fó,» 

fövetlen vagyfotelen; la,” lövetlen; nyó, пуб. 
vellen; Дай‘, ivatlan; efzílf, evelien, e'tlen, 
151912115) h1_`/lz, hìellen: tèfz, Lëtetleng vèfz, иё‘ 
tellen; vzfz, ,vitetleng allfufzils, alÍsuvatl¢_1n. 

А 



A’ мг,’ гады, és maffe igék-1-nl valók а’ regu.~_ 
lat követik: vìatlan, _la'{fzatlar_z, metfzetlen. A’ 
mdgy igébül menetlen.- ` A 

Negyedfze1‘. Melléknevekbiil e’ képzö’ inellékneveket nem formal. А: egynehâny régi 
hez tèhât', mellyek már fzokásban v`annak', mint 
tzffzíátalan, mëltatlan , újakot koholnì eröltetétt 
üdötlenség volna. 

_ . 

_ 9 ) Az 11 és képzö különös tulaidonságú mele 
lékneveket formal, mint órrú , fejiï, mellyek’ ещё‘ 
Ье valóságos mellékneveket kell гений, hogy egéfz 
értelmek legyen, mint ладу órrú , Íiìs fèjiì'. ¿Er-‘ 
rer1éz`vé_fe‘l melléknéveknek lehet azokot nevezni. A 
Tekints vi[l`za a’ 4fl1'k I"zámr'a.- Mikor sì’ fö névnek 
végzése mássalhangzó, többes fzámában az oli vagy 
alt helyett tégy _zz -betůt, а.’ шьыеъ helyett ре‘ 
dig il _bet`1'it, mint láb, lábaÍi,- lábů; Íie'z'_,_Íie-' 
zelf, Íseziï. Вы kell cselekedni akkoŕ is ,-_ mi- _ I 
Ко: а’ hangzóval végzödö- neveknek többes l`zá- 
ini т; _vagyDeÍ¢,hmi1;t lób,blov?_Íf_, Zovú;k_f¢ì,- [ш je , ejü'. e a a tö es zam' csa ezt a’_n1élyha1'1gúak_lJa(1 ja ,-_ а.’ 1;ob_biekben_ __pe«1i.g'_ 
fzotagra ke_ll valtoz_tatn1,_m1_nt_ fa, [ад fa]_u; 
elme, eÍmeÍt,_ elmejü.- _A regiiú és végzesïi. 

tö_rvényes és _fzokott fzavak va_1`11`1_ak kerfzavak, m1nt_g'yanu, lassu, sutu, три: enyti, 
betû’,~ fènyìî, _fesü`,- csöpiî. Vannak tovabb ol 
lyan mellékne'vék_is,~ mellyek az -elöbb megma- 
gyarázott' je'l_me1lékne'vek közé nem tartoznak, 
mint _do‘r’nbo'rú, gömöölyü, háború, savanyz'1,_' 
gyönyörü, könyörü, ’s mellyeknek gyökereit, 
dombor, gömböly, hdbor, sammy, gyönyör, 
könyör, elég értelmeseknek tartom arra, hogy. ` 

fö 
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ffö nevek gyanánt lassankint, és nagy vigyázâsl ‘ 
nal életre hozáthassanzfk, .Vannak végtére imin 
amott gyökérfzayakbúl is ú vagy ü végzéssel fö 
nevek, mint dg_yú,_fagg'yú , talán affagy gy_ö-. 
kérbůl, hQß“zú,\poronyú, я’ рог gyökérbůl, és~. 
gyürü; de új hagonló fzavakkal ezeket, és ад 
elôbberńeket megfzaporítani, sem nem I`zükse’- 
ges , sem az érthetlenségnek vefzedelme miatt 
nem tallâcsos. Hogy е’ képzövel_fe'l me1lékne- 
чеке‘: formâlhatunk, gzzzl meg kell elégednünk. 

/ 
10.) А’ só és ‘ад, valamínt a’ van és ven_ 

fzóképzô is, csak egynehány fzót formalnak, 
úgymint: alsó, fëlsó, túlsó, innensö', utólaó; 
a’ mâsik pedig negyveng ötuen , hatvan, het 
шт , nyolczvan , Íiilenczven. 

216. Mellyek a’ nevelineli Ка! (1311, de 
homályos e'rtelmü Ísépzôi? ' 

Felelet. A’ neveknek két ágú, de 'homâlyos' 
értelmû, és errevalónézve az újineveknek formâ-_ 
lására majdnem egéfzen alkalmatlan képzöi а’ 
következendök. ` 

1.) A'z alorfl. és clëm Ízóképzövel talâlunk 
1 ggynehány régi fzót némagyökerekbůl, mint 

irgalom ¿ fzerelëm; egynehány ígébïil 5 mint 
rdgalom,jutalom , siralom , ё’ 1ёт‚ angede 
lëm, védelëm; egynehány (‘д n vbùl , mint Ífe 
gyelëm, sérelëm, fejedelëm; de (mel1ékn¢"¢k- 
bilil és névpótolókbúl eggyet sem, тег: rútnlom 
és soÍsa_dalom újabb fzavak. E’ mindöÍ`zVeVkevés' 
fzármazékokban à’ közbevetések is változnakz 
merk fájdalom а.’ d betůt, diadalom,' és laka~ 

da 
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gdalom az' ad ‚ gyó'zedelè'n1 p”e¿lîg , jövedeïëni , és 
_ késedelëm az ed fzótagot, a”nyugodalom vég-i 

tére, és a’ bìrodaîom az od fzó:a¿ot мы közbe; 
a’ mi bizonyos jele annak, liogy az alom és 
¢lè'm képzökkel való ifzóîormálás meg régente 
sem volt rendbe fzedve. E’ fzóképzöiiek értel- 
me pedig olly homályos, hogy meg a’ régi pel. 
dâkbúl som. lehet- tñkélletesen érteni. Ezcket , 
mivel máx' régen fzokásban vannak, nyelv1'1nk- 
ben fenntartani kötelességnek itélem', de hasor1- 
ló kötelességnek nézem egyl-`aersmir1d` e’ `régí, 
és,minden Magyar elött ösuieretea, és világos 
fzavakot uraság, buzgóság.fdraLlsa`g, fsnyí 
‘ей , gyúlés, gyílleliezet, hojfzassdg, jdldÍ1faz'n_. 
fabrìlía, püspcÍrse'g, \/`zenv«»de's,j¿»_,;'.,fl«1lr1{, tdr 
sascìg, tellyes hatqlom, uralliodds, paldnldiert, 
“аду Таозйойх, «vagy пеней) hda és if/gsdg, 
vagy vígasfìg "аду mululság а’ Кёчеймгщепёб 
fzörnyeîeknek bitafngló gâznlásai ellen védf-'Imaz 
ni: uradalom, buzgalom, fa'rr_rd<1lom,fe¿:ye- 
lem, gyíìledelem, hoj]`zalo.-n , lálodf_zIom, mii 
vöfîelem , píislnöhségedelem , _,Í`zem;ed«:Íer_n, lar 
talom, tdfsadalom, tellyedelem., urallfodalonì , 
veteme'nyedelem , vígadalom. Bär imaradîßk 
“еще örökre fzülóiknek agykoponyâiban! 

я.) Az dr és e'r fzótag feltalaltatiky némelly 
gyökérfzavakban, mint aga'r, mrzddr, tánydr, 
egér, Ífenydr', Íiövér, tenyfír; igen kavés fzar 
mazékhan, mint idegensége miatt gyanús [`zóliép« 
zö , mint даёт‘ ‚ bogcir , búvdr, Íiòpar , |tiinde'1" 
a’ d közbevetéssel, fúzér, xnellyeket a"I`zńfor-- 
malâsban követni ладу hiba volna. Az _ídegen 
nyelvekbiil kölcsñnözört печей е’ végzéssel leg 
fzámosabbak, mint bodnár иду bogndr, pin. 
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te'r, ßrllajtdr, me'/`zár, molnár, moz/`ár, ol- A 
Мг, polgár, liulcsdr, z_folla"r, csafzdr; palier, 
gyömbdr , pelengér , czégér , l vz'nc.zelle'r' , 
Íiafzndr , jzamár. A’ vasar talan a’ vasnak 
drúlasdbůl tarnndt, mellynek, _hihe‘.ö, а’ vasa'r- 
nap is megfelel. 

5.) Az а]: és е]: felette kevés neveket for 
mâl eggykét néma gyökérbùl , ‘mint egefz, és 
elevenbíil, mint haltifz, fuhdfz, lováfz, egere_'fz, 
me'he"/`z, re've_'/’z , mellyek, ammint lámi, mind 
alacsony hivatalokot jelentenek. Ezekhez az 
ügyefz vngy pöréfz név âltal a’ próliátort, vagy 
fzófzóllót, _ikinek tifztsége nemes, söt sokfzor 
felséges is, kâr volt valóban Iealázni, annyi 
val is inkább, mivel íigyeffz inkábh a’ negotia 
tor és factor deák neveknek felel meg, mint az 
ndvocatus né\ nek, mivel ügy annyit гей, mint 
jzegolìum. 

4.) Az ëltony, e'Í¢è'ny'ne'melly Í`zârmazékok- 
han hailandóságot ielent, de vigyázva kell vele 
élni. Ertelmesek e’ fzóképzôvel a.’ követl<ezen- 
(ШК: hajléltony, vagy közbevetéssel hcrjladel 
Íf0")’, "0mle`Íieny vagy romladékony, gyúra- 
.ddlfony , gyúladeliony ‚ olvadekony , aIu_fze'liony 
felede'Íiè'__ny, e'rze'Íiè‘ny, eseliëny , termelfeny , 
töredelfény ed közhevetéssel, Ífe'r/xedélfëny, пе 
vede'l:eny` а’ ‘и, és_ ed közbevetésekkel. 

5.) A’ nolffképzönek nincsen párja, ’s az 
orfzâgnak fö hívatallyait jelenti, mint tdlnok, 
pohdrnolt, tdrn0Ír,- más fzavakhan e’ fzótag 
csupa végzés, és bizonyos értelem nélkiil fziiköl 
ködxk, mint putnols, csónols , dlncls, bajnols, 

— lio 
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Ítomornbïl», udvarnolf. ‘А’ _fzónols valaha, mi 
_ kor az eggyik» fejedelem a’ mâsikhoz l`zó[`zólló~ 

kot', avvagy orátorokot küldött, az orfzâgnak 
nagyohb_tiI`ztviselòi közé tartozhatott. 

27. Mellyelf а’ пеней-лёд het dgú, е’: 
minden' e'rtele.-«ri ne'lÍiu"lfz1ìÍxölÍiödó pufzta ve'g~_ 
ze'sez` ‘_’ 

Felelet. A’ neveknek két ágú ,„ és minden ér 
telem nélkïil I`z'i'1kölk¿`d"i' pufzta végzései ezek: 
a, e ,' mint csuda, görbe; cid, éd, mint galád, 
befzéd; dg, dg, mint uildg, vendég ,-_ dii, e'Í:, 
mint fzulaÍf,fen'éÍi,‘ dl, ё! , mint kanál, level; 
Шу, ely, mint homcily, feliely; dn, e'n, mint 
vtalldn, tehen; ány, e'rzy, mint bdlvdny, er 
_fze'ny_. Lâsd ezekrůl bövebben az Analyticânak I. 
Béfzét a’ хоп. és köv, old. Az illyen pufzta vég 
zésekkel fzavakot koholni, annyit te[`z_ való 
Ьап, mint az emberi nyelveknek fzonyomozâ 
sában, és kivâlt íilozoíìájában való sültt 'jâ.rat 
lansâgot elánílni. 

28. Mellyek a’ nevelmele három, e's 
ätdgú, s világos e'rtelmzZ képzôì? ’ 

Felelet. A’ neveknek három ágú képzïiiök 
csak egg van, az ott, ët, ölt tudni illik, melly 
а’ miíltt üdöbéli réfzesiìlököt f`orn1âllya,emint 
vágott, égëtt, lörött. Ezek helyett sokízor csak 
u mlálfank, mint vara, vera, fem. Az а: 
ágú, ’s világos értelmů névképzök pedig a’ kö 
vetkezendök. 

1) Az ocska, ëcske, öcslxe, acska, ecsÍ_f¢» 
G 2 д 
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а’ ЬапдядКихёпп pedig csak езда‘, vagy «eske , 
kisebbítö neveket formal, mint partocsÍia,f`e'r- 
gëcelae, iöröcslte, hdzacska , me'hecsÍie,facska, 
csz'be'c_sÀe. Ezenn kivůl,van .meg eggy mâsik kép- 
zö is, melly kisebbitö neveket formal, és csak 
Её: ágú, úgymint ha e's lie; de az eggy fzótagbúl 
álló nevekhez soha sem függefztetik. Mikor az б: 
ágúval kell élnünk, legbizonyosabb„ hogyha а’ 
többes fzxímnak Íi betïije helyett a’ mélyhangú 
akban a’ сада fzótagot, а’ többiekben pedig a’ 
cslie fzótagot, teil`zük,mint hd; , hdzalt, házacs» 
lm,férèg‘,f¿rgëÍf,fe'rgecsÍ:e. А’ ka , vagy he a.’ 
hangrendnek a.’ lo. §l>an elöadott regulâi fzerint, 
csak az eggyes fzáxnú nevezö esethez ragafztatik, 
mint angyalka, cmbërlie. Mikor keilyen -az б: 
âgúval, és mikor ellenben a’ lcét âgúval élnünk, 
a’ következendö regulák meghatáriizzák, úgy~ 
mint: a) A’ két vagy több fzótagbiíl álló ne 
veknek b, d, f, m, p, t, ty, v végzései mind, 
a’ két fzóképzöt eggyaránt elfogadgyák, mint; 

"darablia, vagy darabocslta, ebe'dÍfe ‘аду. ebs' 
decslie. Ь_) Ugyanazoknak cz, es, gy, 1, ly, 
n, ny, r, s, fz, z, zI` végzései jobban fzeretik 
a’ ka, lie fzóképzöt, mint fz\'ama'rÍsa, vadá_/`z-’ 
ka. с) А’ g e's k végzés ellenbcn a’ да, he 
fzóképzötíil irtódaik, mint vlrágocslfa, úrnyel 
Ísocslsa,/nem рейд vlráglxa, a'rnye'J1Ím. 

2) Az Oil, ëcl, òfd, ad, ed Ófztó fzâmokot; 
formâl , mint e¿¿fg_yed, Íiettefl , mellyekkel mind 
‚сайта! csak а’ tizesek, I`zázas0k~, és ezeresek 
utánn éliink, mint lizëneggyed .re_'/`z, hufzon- _ 
Íiettecljréiì; mert az egységet a’_fe'l névvel ofz- _l 

‚ tyuk fel, a’ _Äettöt perlig а’ másod névvel, mint 
másod 1na¿.¿‘<ŕual volt ott. А’ :ёЪЬ5еК!‹:е1‚ mint 

har 
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harmad, negyed, ötöd ’s a’ t. mindenütt _é 
lünk. Ezen ofztó fzámokhoz ih ragnfztatvânfa 
rendfzámok támadnak, mint harmadik, negye- 
dik ’s a’ t. А: egységnél az elsö fzóval , а’ ket 
tönél pedig a.’ másodìk fzóval élünk. 

5.) Az os, ës, ös, as-, es, és а’ hangzók 
utânn s, többnyire olly rnelléknevoket formál 
nak, mellyek t-ulajdonságokot jelentenek. Hogy 
formâlâsokban ne hibázzunk, legjobb ha. мой. 
nak többes fzâmâban а’ Í: helyett s betiit te- _ 
fzünk, mint nfzlal, afz-talolfyafztalos; láb, ld 
bak, Ia'bas;’Íie'z, Ífezeli,‘ Ítezes ’s a’-t. Az il» 
lyen mellékneveket csak fö nevekbi'il,«mâs mel 
léknevekbiil, és jelenvaló üclöbéli réfzesïilökbiil 
lchet formâlni, mint me'zes‘, sárgds, 'fzlúrós. ` 
A’ nemzeteknek és a’ polgári rendeknek nevei- 
bïil olly melléknevek támadnak, mellyek valaß 
melly felvett idegen fzokást jelentenek, mint 
franczìás, némeles, Íiatonds, pardfztos. A’ 
sarkfzâmokbúl illyenek támadmak: ’eggyes ‚ ket 
tös, hdrmos , húf/zas ’s a’ t. Az s képzövel for 
máltt melléknevekkel fzámtalanfzor fö nevel: 
gyanánt is élünk, mint dgasgfogas, ilvegësg 

_faxëltas , jegyes , bótos_, n_~yerg_è`s', ürmös , adds. 

29. -Mellyek а’: nevelmek ò`t dgů, "ё: 
minden ¿rtelem ne'lÍiü'I fzükölködö pufzta vég 
zései? ' 4 ' 

Í 

_ Felelet. A’ nevekiaek öt ágú és minden ér 
telem nélkiil fzůkölködö _végzései ezek: g, mint 
dolog,fe'rè'g, ùfzög, harag,* beteg; ls, mint: 
dtolx, _ŕemëÍt,öröÍt, csutals, e'neÍf; 1, mîntfd 
iyol, _Ífëczël-, ölxöl, 'Íinr1¿“sal, Ífebelyi ly, mint 

‘ - ч f°‘ 
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fogolyf tengëly, bögöly, tavkxly, Ifesely; т, 
mint barom, selyëm, Íiöröm, balsam, wérdem, 
n, mint hvfzon, fzigyën, ò_'/`ztön, fzappan, 
eleven', пу, mint aßzony, Íieslíëny, börtöny, 
¢1rany,fo‘veny; т, mint sógor, csupor, lien. 
dër, csömör, идут‘, ]едуиег;/`:‚ mint go 
nofz, tavafz, relugfz. Ezekkel lehetetlen egyéb 
fzavakot koholni, hanem csak érthetetleneket, 
ammint az Analytic. I. Héfz. а’ 110. ós Вт. old. 
hövebben megmutattam. Ide tartozik ama’ дед 
zés, hogy nyelvünknek iíìú korábúl ai é's el 
végzéßsel egynehâny rendhagyó igébůl formáltt 
olly értelrniì fö nevek maradtak reánk, а’ mixiôt 
a’ rendkövetö igeknek az ds, e's,- vagy az at, 
et ád. Ezek а’ következendòk: hl', hivalal; ui, 
viadal; lsßì, le'teÍ, melly helyett jobb a’ let; 
efzik, étel, "аду е1ес1е1; (Тай, ìlal; hl_'fz, НИЦ; 
vffz, vitel; jó, jövetel; mëgy, m_ën'etel; tè]/z, 
tëtel vagy te'lel,- véfz, vëlel "аду uëtel. гамме’ 
kârtékony gondatlansâg volt teháhmind azoké, 
kik al és el vógzéssel а’ rendkövetö igékbůl, 
mint hozatal а’ hozás helyett , mind azoké, 
kik е’ rendhagyókbúl at, et képzöv-el koho1~ 
tak hasnnló értelmů fö neveket, mint jövet, 
а’ jôvetel helyett. 

IV. Szakafz. 

IA’ többeá fzámnak formálásárúl a’ nevekben. `~ 
50. .Mz'ne'mi2‘ ìeguldls fzerint Ífell az 

ollyan nevelmek többvs _/`za'ma'tforma'lni,mel. 
lyek mcissalhangzóval vegzödnels? 

F_'eleIet. Az o`11yAan`,.n'eveknek tdbbes fzâfrxát, 
mel- ‚ 

I 
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znellyek mâssal-hangzóval végzödnek, a’ követke~ 
zendö regulák fzerint kell formálni. ' 

Y Elsö Regula. ` Mikor a’ névnek utólsó Í`zó- 
tagjában a, о,‘ vagy u hangzó van, mint lag, 
orjv0s,~Í£aÍiuÍi, akkor a.’ többc/es I`záxi:r ok képzö 
vel formâltatik, mint Ingolf, orvosolf, Íialtuìfovk. 
Mikor az utólsó fzótagban ö vagy ü van, akker 
a’ többesfzámnak képzöje öli, mint _tò`rölf, tò'rb'- 
kò`Íi, fiist,fïi5tò'Í1. Mikonpedig az utólsó I`zótag- 
ban e vagy ë van, akkor a.’ többes fzám ëk 
képzövel formáltatik, mint fèlleg, fellegè'Íi, 
embër, embërëlí, 

Mdsodilx _Regulà. ,Mikor a’ névnek utólsó 
fzótagiában e', vagy, i _van, а’ többes fzâmnak 
formâlása kétféle, úgymint 

a) .Az egîyeégy fzótagbúl âlló nevekben a’ ’ többes fzám ë , mint pin_ty, pinltyëli, pz'h,pi- 
hëk, be'l, be'l¿"Íf, Íiëm, Íie'mè'Íf, fzz'n,fzínè'Íi. 

Iíizßeïel. Csak a’ következendök kivánnak 
a’ többes fzâmban ol; képzöt: csík, csíltok, сад, 
czéloli, gylk, gyílxoli, gyïlk, gyillsolt, Ífln, kl 
noli, siii, slliolr, sip, slpoli, sir, stroli, zfír,_ 
.z/`¿'roÍf‘. _ 

Ь) De mìkor az illyen név két ‘аду tö‘bb 
fzótagbúl áll, akkor az utólsó fzótgag elött âlló-_ 
nak hangzójára kell vigyázni, és ha ez mélyhan- 
gú, akkor a’ többes fzámnak képzöje ok, egyé‘b- 
kép pedig ëk. Ha az utólsó elött álló I`zótag-` 
ban is e', vagy 1' hangzó volna, akker. az elsö 
fzótagra kellene erre nézve vigyâzni. f Igy e’ 
fzónak hasitëli többes fzáma ha.s‘tLe'ÍfoÍi, mivela’ 
két utólso' éles hangií fzótagok ешь ite'Ís allmiély. 

’ 311" ‹ 

\`.' 
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°hangú ha âll. Az ‚Пышма okbúl в’ fzónak-fc 
nyllék löbbes fzáma _/eny1'te'hè`Í£. 

líivdlel. E’ regula alé. nem tartoznak az 
öfzvetett fzavak, mart ezekben az utóhbik__ meg 
tartya ugyanazon többes fzâmát, melly neki az 
öfi.vetevé.,~en11 kivùl tulajdonitatik. Így mivel е’ 
fzónak _fze'k iöbbes fzíma. _fze'Í»'è‘k, e’ 
Íiarfzelr .óbbes fzáma csak Ísarjfzeliëlt, és nem 
Íiur_/`z’e'ÍioÍi. 

51. Vannalfe nevels, mellyeli a’ töblves 
fzdnmalf formdldsában az ìme'nl elöadolt re. 
gulálstúl eltdvoznalr. 

Felelet. Varmak igen is. Némellyek közi'i- 
lök a’ többes fzâmnak fzokott képzöit, az oli, 
ё}: , öl: fzótagokot megtartyák xigyan, de mag0k- 
han eggy fzótaggal rövidebbek lefznek. Némel 
lyek ellenben az ok helyett akképzöt, az ëlf he 
lyett pedig els képzöt kivánnak, és ezek лёг)’. 
félék, ugymint 'az alom és elëm képzövel vég. 
zlldök, mellyek egyfzersmiiid megkurtúlnak; 
azntânn a’ hasonlító nevek, és a’ múltt üdöbéli 
réfzesůlök, 'rnellyek csak a’ könnyehb kimon. 
dásnak okâért kívánnak als és elf képzést; to 
vâbb az ollyan nevek, mellyek az elvetett vo. 
nást az als és els képzövel minteggy kipótollyâk; 
végtére раб]; azok, mellyeknek д’ többes I’zâm.- 
ban csak a.’ közönséges fzokás ád' ak ‘аду ek 
képzöt. 

52. Mellyek ama’ пеней, mellyeli ax oli, 
.ëk„.i>'Í.- lse'pxe'st megtartyák, de eggy fzótag. 
gal röuidebbeli Ie_fzne_lt? ' 

ё ‚ ’ Fe 

fzónak is ‹ 
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Felelet. Ama’ neveknek`l'e1e'kezete, mellyek 
az oli, ëli, ök képzést megtartyák ugyan а.’ 
többes fzámban, de eggy fzótaggal rövidebbek 
lefznek, az eggyes fzâmnak utólsó fzótagjâbúl 

-az o, ö, vagy ё hangzót elvetik. Így e’ nevek 
nek alfol , gödör , berëli többes fzâmai ezek 
alzlolf, göclrölg, berliëlt. Ha az emlitett hang 
zókot el _nem vernék_, többes fzámaik ezek vol 
.nának altololf, gödörölt, berjè`Írè'Í¢, mellyek tel 
lyességgel fzokatlanok. Az illyen neveket mond. 
gyuk rövidségnek okáért Ítözépkurlílóltnali.. Е’ 
felekezet az egéfz nyelvben csak a’ következen- 
.dö nevekbůl áll. ' 

Elôfzör 11’ me'Íy hongiìali Íiöziîl. 

 

Akol. li Dolog. Kohan. Szatyor 
Alom. Fodor. Korom. Szirom. 
Alom. 1 Годы)’. Later. Szitolt. 
Arok. Судана. Maiom. Szulok. 
Átok. Gyomor. Malom. Szurok. 
Bagoly. lllalom. tllflarolc. « Titok. Balom. Hxfzon. Mocsok. Torok. 
Bamm, Horog. Murok. Torony. 
Boker, Horony. Orom. Tuldk. 
Csupor. Hurok. Pokul. Válzon. 
Czíxńbalom. Jeirom. _ Sólyom. 

- Czirom. карася. Sulyok. 
Czukor. Kapor. lSul_yom. 

Másodfzor а’ Íiözéphangůalt Лёд”. 
Biirök. Gödör. |Köröm. |Ókör, Uröm. 
(иным. Kabel. obesi. Timex, vader, 
Göhöly. Kölyök. Oköl. Tůkör. I 

Harmadfzor a’ magoshangúak Ítözíîl. 
в-гёь. Ёшь. _ Pamfeism. Решив, s„„.¿„%,..; 
E czël. Férëg. Kérëg. Retëk. ‘Гера. 
Ерёг, ‚ . Féfziïlc. Mérëg. Selyëm. Tolek. 
Erik. Kebel. _ Nyerëg. Szëdër. Vétëk. » 

Id@ 
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_ Ide tartoznak még ezek is, noha új különös. 
ségeik vannak а’ rendhagyâsban: le'leÍi,lell1‘è`Í¢; 
tehër, terlzëlt , vehëm, vemh_è'k, 

55. Mihëpformaltatik a’ többes fzám 
az alom e's elëm ve'gze'sú', a’ hásonlító, e's a’ 
re_'/zesúló nevelibenŕ’ 

Felelet. Az_alom és elëm képzök a’ többes 
fzâmban imígy kurtúlnak meg: almali és elmeli, 
mint halalom, hatalmals, këgyelëm, Íiè'gyel- 
melf. Hurtitás nélkül, és oli ëk képzövel e’ töh 
bes fzámok, úgymint halalomoli e's líè`gyelë- 
mëk tellyességgel fzokatlanok. A’ hasonlitó ne 
vekben a’ bb, vagy sb utànn, valamint а’ miíltt 
üdöbéli réfzesůlökben a" if utânn az ak, és eli 
tellyesebben hangzanak, mint; az oli e's ëli, ‘аду 
legalâbb fzokottabbak, mint;jobb,jobbaÍf,fze'p, 
fzëbbelx., halalmasb, hatalmasbalf, irait , ¿rot 
zak, iöpözz, wrözrek, egezëzz, égezërlek, vera. 
verlieh, 

54. Mellyek ama’ nevels, mellyek а’ 
vondst а’ _többes fzdmban elvetilxŕ’ 

Felelet. Ama’ neve_k,' mellyek а’ többes 
fzâmban а’ vonást elvetík, e's ezt az ak, és eli 
kepzövel fzinte kipóto1ni`lâtI`zanak, mint agar, 
agarals, egër, egerels, nem реф; agárolt, 
egérëli, niellyek tellyességgel fzokatlanok, mind 
öfzve csak а’ kövètkezendök. ` 

А’ mëlyhangúalt Ízözül . 
Ада. — Kam. \M.a.'..  

Pobzir. Iszamiir. 
Bogzir. Koszir. lllozfâr. Búcl. Ur. 
Fonál. ‚ (Luid. Nyár. \S:ír. 

Az 
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А: ëleshangúalt Ísözůl. 

 

Curé?. giennyed- Jég. Levél. Szél. _ 
Dél. séget tq/`z. Këxiyér. МЫ}. Szén. 
Dér. Fél. Kerék. Nehéz. Tehén. 
Eg. Fenék. Kevés. Név. Tél. 
Eger. Födél. Kéz. Béz. Te11_ye'r. 
Er. Genil). A Kötél. Selëla. Verél). Ей. Gyökér. Közép. Isiikér. Viz. 

 

Ev, mikor Hét, ~ |I_.e’gy. Szekér. 

lde tartoznának meg a’ he'v, és le'v печей 
is, ha a’ hö és le' he-lyett helyteleneknek nem 
tudnám. Szél, mikor hatârt tefz, a’ regulât kö 
чей, valamint du is ‚ mikor efztendöt jelentz 
fzélëk, évëk. Е’ két fzó dè`re'Í£ ésfazëk а; é be 
Ш: középsëi ë hangzóra változtatty-ak, és а’ 

у mélyha-ngúakot követik: dè'rè`kàk,faze'kaÍs. 

Az éleshangúak köziil az ëgyéb fzó is az 
ё lietůt középsö ё liangzóra válteztattya: ëgyè'- 

`. bek. 

A’ középhangúak közìil az eggy т; tarta 
zik e’ felekezethez, Швей. А’ siìv is idevaló vol». 
па, ha helyette a’ sii helyesebb fzó nem volna. 

" 55. Mellyik nevelmeli dd a’ Ä'özönsefg‘e__s 
_fzolsás a"többes_fzfìml:_¢_11_1__a_Íi, es elf Íidpzót З’ 

Felelet, A__m'a’ nevek , mellyeltnek а’ Кбъбгъ. 
séges fzokás а’ többes 'fzámban als ‘аду eli kép. 
zöt бы! az olf, б]: és è'Íi« helyett, _mind öfzve a’ 
következendök. ` _ - А 

‚ 

‘Е ' 9 1 

"г А’ те'1у hangúak Ífözül." 
Ag. Ag' All. _ Blog. V ' ’G ll ‚ Í; Agy. ‘м.’ м. ш. _ lHidy` iH_â,_ 

_ „_ 
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Hal. Kuit. Mii. ‘Копи. Tág. Vágy. 
I;_{_as. Láb. Nid. Rút, ТЫ. Vaj. 
Hit. Lágy. Nyáj. Sark. Talp. Víll. 
Ház. Lud. N"yak. Száj. Tárgy. Var. 
Hold. Lug, ‘Худ. Szíl. 'foll_ Vir. 
Hoffz, Lucz ‘аду - Nyúf. Szár. Vas. Iglz. I luz. ПОЛ)’. Szarny. Ut. Kid. Lyuk. ' Ürj. Szarv. Vad. 

Ide tartoznának még ally, de ennél az al 
fzó helyesebb, melly а’ regulát köveri; azutánn 
д’ hdr az Ф‘ helyett, mikor vizözönt tefz .‚ а’ 
irony, mellybïil а’. konyúl ,ige fzármazik, az aj, 
melly hasitékot гей, ’s mellybůl ajck fzârma 
zott, a’ mál, avvagy varrott, vagy himezett vi-» 
rég, a’ sàrny, és varny a’ fzokottabb sarnyú 
és varnyú helyett, és a’ [дат], а’ fzornjúsdg 
helyett; de ezek fzokatlan nevek. 

А’ Вбяердапдйад; Íiöz«L'2l. 
\ 

2:?)-;,'~ Маг“ SPF ‘ . . и . . ЁБНЁ Ölyv. Siily. ' Fül. Qrv. Szög, Zöld. 
Fìfiz. (На. Szïìgy. 
Haxgy. (м. эти. Köny. 101. ат. 

Ide tartoznânak még а’ csöv.e,’ Ifelyesebb 
-esò” helyett; azutánn Íförny, fzörny а’ fzokot» 
tabb Íförnyék , és _fzörnyet helyett. 

‘ с д‘ '. А’ magoshangúals ‘Кбит. A 1 
'.»\ 

BÈg)‘. ‘деду. Mëlly. Segny, - ‘ . 
Eb. Jel. Meny. Szem. - 
Eggy. - Kedv. Mëxxny. Szenny. 
Enyv. Këgy. .Nedv. Те]. 
Emy. ' llêieserv. Куст. Yen. Hìïgy Evgy. Nye Ya Вы’. ’ A _ LT/Iqîly. Nyers. 

Az 
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Az c'le-shangúalx Ífözůl als Ísépzöt In/vánnaïs. 
 

ВЦ. Hfg. Ih. I . Szíj. Viv ma. ц. . 1... lriyai. sm. “ай. 
ЕПепЪеп ek këpzöt ezels. 

Eger.. ‹ как. Nep. ‘ 1., 
Щ. _ Kéfz. Rév. Iz. ,- 
ЕР. Két. Szép. Illy. 
Ev, Q/'5¢¢nd¿" Lép. ` Veg. Куй. 

‘шут, mi.. vé.. Raval. 
Fêrj. — Móly. Véfz. Sziv. 
Kéj. Mél. Friss. _ 

Ide tartozna még éh, mìkor fzápseget гей , 
ammini: az e'Íies fzóbúl látni. De az e'Ís lìónak, 
mìkor hasító fzerfzámot гей, többes fzâma. 
e'Ísè"Ít, amrnint az e'Ííè'zâige mutattya. A’ mlv Я! 
ide tartozna, ha 'helyette mii helyesebb nem 
volna. 

\ E’ rideg nevekhez kell _mëg csatolnunk az 
os és è's végzésït mellékneveket, rnint vìlágos, 
nëmës, mellyeknek a’ tellyesebb hangzâs miaft 
ali és е1: képzöt adunk: világosaft, nê`mÈseÍí. 
nem pedig világosok, nëmè'sè`.~’f. De azös vég~_ 
zés utánn az „képzöt a’ tifzta Magyar nem.' 
fzereti: biinò's0’Ít,fiistò`söÍ:, nem pedig bü`nö-’ 
sek, fizszösek. ‘ 

56. Mißep formdltatik а’ többes [шт 
а’ hangzóval uégzódö nevelfbenŕ’ 

Felelet, А’ hangzóval végzödô nevekben a’ 
többes fzâm az eggy ls betůvel formáltatik, kíve’- 
‘мёд hiogy az а, és c végzés ìeggyfzersrxiind vo 
nással is megélesittetik , mint alma , almáïi , mè' 
gye, mëgyelk, bimbó, bímbóli, Í:apu,_ Impuls. 

_ De 
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De azonnkiviil ‚ hogy az z` és e' végzések némelly 
kivételeket fzenvednek, az 0 , 0'., ú, й! végzésů 
nevek között egynehány rendhagyók is vannak. 

57. Minëmú Ísiveïeleli ala vannak velue 
az Е eig e' ve'¿ze'se1s 5’ 

Felelet. Az Е, és e' végzvések a’ regixlátúllkö 
vetkezendöképen távoznak. 

1) Az i es ny.' rzóképzök, me11y¢k.~a1'..’ 22. 
§ban a’ Öclik és a’ 6 ik fzâmok alatt fzóilottunk , 

— ha elt'>'ttök rnélyhangii fzrìtag all, ak kéyziït ki. 
vânnak; egyélikép peclig eli ltépzöt, mint Buclai, 
Budaiali, e'g‘z`, ¿gie/i, htirom lahnyz', három 
labnyiali, Íie'l ölnyi , liet ölnyìeli. A’ ŕ\e'lf' és e'v1` 
( 25. ё.) fzüntelen 'eli képzöt kivánnak, mint 
aliliorbelìelr, harmade'vz'eÍi. A’_fì, hi, és dz' I`za- 
vaknak többes fzáma fiala', Май, dfali. Mikor 
ji, mint ltépzö, a’ familizîk’ neve utânn âll., а’ 
regulát követi, mint Päljitzli, Peïerjiel.' ,- а’_ többi 
fzârrnazékokban mindég mi _képzöt kivánâ, mint' 
fefrjjiak, egerjìals. ( 25. a.’ 4.__fzdm alatt.) 

2) A’ gyökérbetiinek é töblies l"z:'1mae"ne'v 
hen le', levelr. A’ kik nó helyett ne'I`zó\'fal, és 
На] helyett he' névvel fzeretnek élni, ezeknek il 
’lyen többes fzámot adnak ne'Ít иду nejeli, és 
lléali. A’ ne', mint képzö, az eggy "Í: betùvel min 
denkor megelégfzik.’ Az e' végzésnek ., mikor I`z.ó- 
ke'pzö,’és hirtnkot jelent, nincs tölxlnes fzáma, ’ 
mint e’ Едва]: а’ Ь/гбёэёз ha a’ birtokosok 
többen vannak, e’ haz, vagy e’ hdzak a’ bíró 
де"; mikor ред}; familiàt ieient, az eggy li be 
tůvel megelégfzik , mint Pálfiélt ‚ РыефеЪ. (23. 
§. az 1.fzdm alatt.) 53. 

l 
\ 
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lll. 

5_8. Mìcsoda rendhagyók vannalf. а’ 
többes fzdmra nezve az ó es ö ve'gze'sLl ne- 
„гл l.-o'.~.o‘zz Р ‘_ 

Рамы. А: а és в végzésïi „mk kazen а’ 
többes fzámra nézve a’ rendet kùlömbféleképen 
ezek haggyák el. 

xi) A’ mélyhangúak liözött: hó, havali; jó, 
mikor fö név, javali, mikor pedig,mellékne’v, 
jolt; ló, lovak; ó, avaÍ~:, ‘ищу 611; só, запад; 
fzó, fzavali vagy _fzóÍi,' tó, tavals vagy lóli. 

ъ) А’ k-f.„sph.ng.i.k каши be, z.¢s.-‘@1.,-` 
csö, csóveÍi,' lio", Íiövek vonás ńélkül; tö, iöveli, 
hö mikor fö név , hevek, mint melléknév, 
реф; hóli, 

i c) A’ liárom következendö j közbevetést ki 
vânzfó, mikor fö ne'v,fejeÍi, mikor рейд; mel 
le'knév,fók,' 'n`o", nejels vagy nóÍs,- 126 ,` ‘идей 
vngy völt, ’ A А 

_ Ezek és a’ következendök reánk nyelvürik 
nek gyermekkorábúl maradtak. 

59. Q. Micsocla’ rendhagyólt vanndlf а’. 
»_1 

többes fzdmra ne'zve az ú e's ú ve'gze'sü nevels 
_1so‘.~.öu.f> ‘ 

Felelet. Az ú e's tì végzésů nevek között-a’ 
töbhes fzâmra nézvë a’ következendö rendhagyók 
talâltatnak, .-’ , 

a) Az ú és il képzö mindenkor als "аду 
ek 

« 
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eli többes fzfimot kívŕm, mint magy hatalmú, \ 
nagy hatalmúali,féáfzëmü,_fc'lfzê'|n£ìeÍf. 

Ъ) Az ú végzést el/vetvén, a’ többcs fzámot 
ali végzéssel formállyák a’ következendòk, de 
úgy, hogy a’ regula fzerint való töblxest sem 
útállyâk: bornyú( némellyeknél Íiorjů), bor 
nyak, vagy borny1'eÍ.';fa¿ŕgyú,_faggyuls vagy 

faggyúÍf,-_fatty1'¢? fattyak газу _[21llyúli,-_fìů, Дай 
vagyjìúÍi,' gyapjlì, gyapjak ‘аду gyapjúk; hiú, 
та]: vagy hiúk; hqßzú, hqßzalt, ltoßzziak, "аду 
hoßzúk; фа, mikor fö név, (Дай, mikor pedig 
melléknév, ì/ìúk; sarynú ( sarjú) sarnyaůi "аду 
sarnyllli; fzomjú, fzonijak, _f.~.omjz'1als vagy 
fzomjúlt; lollú, tollali ‘аду ЮШШ; varnyú 
(идти) varnyalt, vagy _varny11lf. 

с) Az ú és il végzést elvetvén, v közl>eve- 
tést,. és ak, ek képzöt kivánnak, noha egyéh- 
kép a’ törvényes többessel is megelégfzenek, 
a’ következendök: daru, darvak иду о1аги1я, 

_/`д1ц‚]`а1^иа1я vagy faluk; Наши, hamvali ‘аду 
hamuk; odú vagy izsiú, odvali, ocl1’¿aÍt,_vagy 
odúlt; enyil, enyvels , vagy enyük; tely1'Z,(1e 
ш), tetyvek vagy tetyú`Íi;feny1'ï,fenyveÍi, иду 
fenyülf. 

d) Egynehânyaz ll, vagy il végzést meg 
tartvân, v közbevetöt, és zârtt hangú eli képf 
zöt kiván, úgymint bil', btZveln,-jìl,_fìZveÍs vagy 
röviden füvek.; hii, hiivek; hai, hzïueltg mii 1 
miïvek vagy miivek; nyü, nyiivelfg sii, süveh; 
fzíî,/`zůveÍi, némellyeknélfzůvelt. 

Jggyzégak. E’. negyeclilc Szakafzlsan töblaféle clolgoh 
ждём}: е18‚ mellyekrîil a’ Tanita’ Urakkal bìivehhon kell 
¢~’.--tekeznem. 1" l 
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.__ 1'.) l_'lf‘gy a’ `Mggynr' n’yelvne_k tanitásábnzi a’ Deäk 
Üŕammazicanak rendg)é1‘nŕ1nell_)kor num le-ht-1, nén:ell_)l<or 
fedi; _nem tanácsos pv»n¢os:\l1l\nn _n11-g1art:«ni, mrir az inaónt 
eliiadott negjerlik Szakafzlzúl is 11)-ilván |nteLi`zi'\'.' A’ tol) 

' lies fzzinlnak nvvezŕi esute а’ Magyar l‘-`i|olo,»;_\.i.'ibau plly ion-A 
tos, l'1og__v_aLtl'1l _maitlnem valamennyi S'/.ófnr1na'l.isok0t füg 
gni kílu' könn)en :Ílla'tt_yn, a’ ki г’ 1’2‹3п›о|:\а7’1ч"'н1‹ turio 
mzinnyribban valamivel já|atu.«al‘b. _De méga’ tan1ilo_Ífi|iszig- 

_ пай is' kinnomlliatatlaiiůl iagynbb könn_yehl:sr'_¿_frf|‘e_ váiik; ha 
elíire n’ tòbbes i`zá11mak _"or11i-.iltis.-ival a’Í lizon man me -ha . P у Ё 
сёгожог! regulaklińl ‘_ iól m_egösmerlu~<lvén , - avuninn а‘ nev 
rlgafztaisnak (dec//zuiflrina/f)_ её“: шобгуй niigf rovid 
pëltlzibúl megtanl'1|l1att_ya_: milifsem lia д’ НЗЪЪМ; fläulnak lor 
11"1:il;Ís-it. а’ БегЁК rendnek l€_ed_vée'rt . elmulatva'n,'1öl>l1fële 
pa1‘adigl¿4zí_1)a/,kell kïfzkiidxiie, a’ minŕik e7.ek:_f¢z_, _/'zar/- 
1/Aas ,‘ _/2:0' , tribal" , n.al0m ,_ ‘(дуги , м, u'1_‘/ì n¿yìÍ,' гид/Ё, 
fazëlf, mente , Нм“, fehën, 
gjfiïrö, r"Á'óÍ, fziï: ;‘ mellyek tiibl>nyi1'e rendhagyó nevck 
le'vé_n ,` közöns'i,';es pëldak g_yana'nt nem is fzolgzillialńak, e’ 

„mellett рас“; minrlën elffk-‘1'i'ilïî esetnek megllatfirozásárâniég ii 
elëgtelenek; és _igy allulmaxlariok is arm, lxogy a’ ta'núló- 
пак ’Ге1ёЬёп' bizonyos idéarendep fzüilyemk. 
Тапй16 а’‚ iöl1l)es fzaimot’ fornvailni tilitigya ‚ vagy ад legalzibb. 
l’.11egyed_ík Szakafzban könnyen kikeresheti, a’ ne'v1a_;ai`z-, 
tast' jzitfzva nifzgtanúllilttya, ammini: lz iilödik Szakaizbúl 
ázûnnal pleglzíttyuk.' i 

_“ ‚я. ) Mair csak ez is elege ’ "Ч okot adott._volna nekem' 
alrrau, hngy a’ többesnek nevezìî _esetét pontosabban megl1a-' 
tzirozzam.' De azonnltivîfil Vzivemenn fekiidt a" nyelvnek Hg_y-’ 
_formasága és érzŕhenysëge is, melly fzép és elkeriill1ete.t-' 
leuîil Íziikséges tulajdonságokot _lgépleleniil megzavarińk, ’s 
vëgfére egéfzen megrontyzik amaz' Irók , kik ,' an1mint_-e."z_ek- 
be iut, m:ir_ az o/f helyelti ak képzíiti irnak, "аду тйгйопд. 
tag; már meg zik helyett ek képzŕit, és' viI`zontag;`azut1inn' 
'perlig azi' ollyan hangeggyeztetö Kölffik, kik az ё és е hang-'_ 
zók kò"zìitt kiilömbséget _nem' tefznek Lzisrl a’_5 __ ytánn 
l’ Jegyzést. Turlom en, bogy az Ercléiyíek a_z ak és _ek,_ 
1’ _Dunamellékiek реф; az ok ¿s_ _äh vég-zést__fzeretik; de 
ай ia' tuflom, hogy sem amazoknak,’iem ezeknek téxovázó 
fzolczísait olly bizonyos rendbeizedni’ nem lehet, Воду гйе5-: 
liatairozott, és mindern esetre i`z0|ga'ló reguláknnk liézheasíik; 
valanìint azt is önnkint megvallom, lxogy a’ Tìi`zamellëkiek,` 
nulla’ {тягой közìitt a’ kŕizép útonn jzirnak, а’ tököl|etes_rend-_ 
ti'1l,m<‘g is több izlxen' eluivoznalfi ‚ Ezén esetben _tehsit eggy 
r§gie'1b Erclólyi tu-'lós fériiiat, Páriz Päpait . ‘мПаГцоцагп: 
közbenjírónak, és п: tettem .t'o'rvényemnek, bogy a’ melly 

'Izavaknak a beriit М, а201ы1а1‹ én_is ak többest „док; 
МХСйАв’ Птвдчдгпв} Н‘ гёзм‘ 

fe/`erí°e«'em_,' emÍ>er ,` _/kfz» ,' 

Mihelyt а’ . 

 _ « йад„



114 

к ан]: mer az ember velek nem élni, Illy 

mint nyáj, nyájas, és nem nyájos , 1еЬа1ь а.’ iöhbenlaen is 
nyájak, én nem nyófok; a’ lmcllyeknek 'o o haugzót :îd , mzoknak én is ak töbhest aclok, mint ,zj/`:'r', ,z_/`íros, zfí. 
raz ‚ gfírak; a’ mellyeknek '<3 ò' berät icl, azoknak én ¿ík 

м’ képzöx adoïc , mint aïkör , ò'krò'csk_e, à'lfrò‘h, és nem ò‘kr¢k,- 
J а’ шеПуКепеК б zártr e hangzót âd, azoknak én is zint gk többes: adok, mjn: tíîz, nïzeeske, tüzell, tüzes, tüzek 

én nem tiizök. lgy tämadtak д’ гбЬЪевгы, пет Ins munká 
'val ‚ n¢m gondolom, vagy kényem fzerint', hanem hoffzag 
nyomozíl utsînu, а’ negyedik Szakafzban elöadott regulák„ 

5_) A’ Szónyomçzásbau való jíratlansâgbúl tâmadt va 
lólun az is ‚ hogy az. Irók efzre nem vévén a’ közbevetések , 
én a’ gyökérbetük között való kiílömbséget, a’ bö, сад", hä, 
fb”, bfi, enfin", hú', hä, mii, nfii, .sii , fziî törzfökös Ma 
gyaŕ nevek helyett ezekkel kezdettek élni: biïv, саду, 11512, 
fe/', lziïv, en 1’, biïv, hüv, miiv, nyíív , _/`zù`u , siiu, hozzâjok raga ztvân gyökérbetïi gyanânt а’ и közbevetést. 

/Eg nehányat közülök az'ideger'L nemlzeŕekkel való „душе, 
ìm1gy.vált.oztalott meg: bev, Саги, heu, hiv, miv , nyíu, 
sív, _/hiv. A’ hív és fzív, söt még а’ mig/ ée n iv is, 

'mivel töhbl`zör~e1ökerì"1lnek , olïy közönséŕelek lette , hogy zokott már 1’ hí 

vës; ‘аду röviden a’ hive.: is, a’ tifztáblx és kellemetesebb, 
lnangú hiis ‘(аду híiucïs helyett. lllyen hibà törte'nt а’ hi e's 

\_/‘zi ívéknél is , mellyek helyett némellyek a’ hibís hiv 
és _/`gz'î1 fzavakkll éluek, mivel a’ hí és _/Zn' 1'g`e'k_némeHy- 
kur v gözbevetést kívánngk, mint Íxíuom., fzívvm. 

VV. Sàzakafz. 

A’ ~névraga.I`ztásrúl, 

40. .Mit èrtünk а’ nëvragàfztás ciîtalî’ 
Felelet'. Névragafztásnak nevezzük azt, mi 

1‹01:а’ névhez bizonyos fzótagokot ragafztunk, 
xnellyek értelmét külömbféleképen meghatároz 
zâk. Így mikor e’ névhez ш‘ е’ fzótagokot füg 
gefztyük nah, at, túIh,'Aés Жду fzóllunk úrnah, 
urat, йг1121,‚а‚’ fö névnek úr másmîzs értelmet 
adunk. Аз Шуеп fzótagokot а.’ Szónyoìnozâs 

Tl€‘U‘ 
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ñeiiragafetekoïinàk речей, mellyek a’ Magyar; 
‘ ban általlyâbarr kétfélék: шеи egynehány ка 

zůllök, úgymint a’ bìrtokos, melly egylzersmind 
tulajdonító is, nah, nek, azutánn a’ _fzenvgdâ 
pz, ën, т, at, er, és aŕfofzzó ml, zal , vagy wl, 
iöl; valamint fzinte а’ nevezö és hívó esetiek is, 
amaz úgy nevezettegyenetlen és egyenes esetek 
nek felelnek meg,_mellyek Európának парпуц 
goti nyelyeiben a’ névhajlítást, avvagy a’ decli-" 
nátiót végzik. A’ többi Magyar ragafztéknk az 
Európai' nyelvekben elökerïilö névha`tarr.z_óko,t,-, 
avvagy praepositióliot fejezik ki. Н‘ csak az elöb,-- 
beniek adatnak el_ö. 

41. «§.« Mire Ífell а’ ne'ura'gafztásbdn М!‘ 
lörrösejz vz`§‘yázni.-'-" ' 

Felelet« A’ ne'vragafztásb‘an a’ kö`ve`tkezfend8‘ 
dolgokra kell külön-ösen vigyázni. 

a) Maga а" 1161’ rńindenkor ragafzték n‘éli-' 
kůl áll, mìkor azzal valakit vagy ovalamit csak 
meg akarunk nevezni, mint Peter ‚ az Ürfzdg.' 
Bagafzték nélkůl all akker. is , mìkor azzal vala-‘ 
kit vagy valamit megfzóllitunk, mint Peter! Or-' 
fzág! E’ két еще: а.’ Magyar ‘Szónyomozás пе‘ 
vezó, és híuó, vagy fzóllíió eseteknek nevezi.' Mi-‘ _ 
kor valamelly' dolognak birtokossát kell meg» 
neveznünk, nevéhez nak ,— vagy nek fzótagot 
ragafztunk , xńintf ‘cz’ Iíirályrrals felsege, az Is 
tenneli hatalma, hol а’ Kirdly, és az Isten пачек: 
hez nali és' nek ragafztatik. Mikor toyább vala.-' 
Швей, vagy valaminek valarnit tulajdonit`un=k,' 
akkor ńeveikhez megmeg nali, vagy nek I`zó`ta~ 
got tefzünk; mint add meg a’ C’S'dfzdrnak,- a’ 

' H 2‘ ` mi 
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mi a’ Csrifzcìre', az Istenneh pedig, a’ mi ai 
Islene', Mikor a’ tárgyat kell. 1negnevezn1'1nk,¥ 
melly valamit fzenved, nevéhez t betiit raga.l`z- 
tunk ‘аду magányosau, vagy eleiebe meg eggy 
hangzót tévén, mintfzeresd az lslent, e's‘em 
bertdrsodol, hol az [sten I`zó utánn t, az em 
bertdrsod utánn pedig ot áll. Mikor végtere va 
lakitiil, vagy valamitûl valamit elvefzùnk, ne 
тайне: túl, vagy till, ‘аду az Erdélyi fzóejtés 
fzerint tól, tol fzótagot ragafztunk, mint- az 
atyámliìl haIlo1tam,'nem a’ nénemtül, hol az 
atycim, és ne`ne'm nevek utánn Ш! és tal áll. 

Ь) А’ birtokos és tulajdnnitó ragafzték nali, 
пей, valalnint a’ fofztó is lúl', túl, két ágií, a’ 
fzenvedö pedig öt ágú, mert”.az0nnkivi"1l, hogy 
a’ t betii magânyosan is fzolgfil, a.’ liangzókot 

`im1gy változtuttyaz ot, èl, öt, at, et. Mikor 
több tárgyníl van a.’ fzó , -nkkor a’ nevek 
nek, a’ negyedik Szakafzban elöadott regulák Где 
rint, olly képzöt kell adm', melly a’ többes [`zá- 
mot j-lenti, mint or/`za'g‘, jèlleg, orfzagoli, 

. fèllegek; azutánn pedig a’ nevekhez úgy ragafz 
сумка’ nali, nek, lúl, nil, а’ fzenvedö ragafz 
telalrúl pedag csak az ot, et, ‚б: végzéseket, mint 
б: eggyes fzâmú rìevekhez: 0r_/’zdgoÍf’naÍí,_felle- 
gëlillßli» 0P‘j;2'¢1';.f0Íilz'4l~,fellegëlilill, oijfzdgolfot, 4 

_fe/legëliëî.. A’ fzenvedö ragafzték tehât a’ töhbes 
fzárnban csak három ágú.,Mik0r kellyen pedig 
a’ nali, lz'Ll’, ot, at ragafztékpkkal» élni ‚ mikor 
.ellenlwen a’ nels, tül, ël, ät, et ragafztékokkal ‚ 
azt a’ har1`grendnek.a’ 10.'§ban elòadottsregulai 
határozzák meg, °mellyeknek hatalma nem csak 
valamennyi fzóképzöre, hanem а’ ragafztékokra 
is kiterjed. ' _ ' 

‚ 1' ’ 42. §« 
\ ‚ 
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4_2. Mit«Ífell a’ nëvmlitütó fz5cs'Í£cirúl a" 
névragqfztásban tudn1._¢_nÍií’ 

Felelet. A’ névmiitató fzócska, avvagy ar. 
ticulirs a Magy_arb_an l1ar_omf`éle_, _1i,«_§ymint' az, _ 
ez, es еду)’. А ket els_ö helyett, rnlkor «a° fzó 
rnâssalhanëzóval kezdí_'i_Clik,_'f1’,va_gy e’_ monda-\_ 
tri, _elvetven a z, betu_t, es a fo névnek els¿_'s.». 

'mássalihángzójât a_’ ki1no__ndásb_an` megduplázvân; ` 
me_rt_ e печей а ló valobanugy kell kimonda 
ni, mintha igyvolŕla 1'^r\_fa alló. E’_d_nplàzâsnak , 
es igv az elvetett _z Ьегп" klpotolasanak is jele 
a’ hiányjel, melly _nélkúl az а ‚ vagy e névmu 
там: snha sem kell írní. A,z_eggysegn_ek név_m__u_ 
t_ató_j`a гуд)’ а: töl_ib-es_ _Í`-zá_n1b_an 'ne1n.l_`zolgál_hat ,_ 
es illyenkor a nev~m1.n_den_ névmutato nélkúl» 
marad, mint èggy ember, а’ `tölil>es [`z:'zmlia,n 
emberek. A7.többi névmutatri, iigyŕnìnt az, а’ 

tez, e’ mind az eggyes, mind. a’~töl»bes 1`zám-' _ 
han rninflen_ „алмаз nélkiìl marad, valamint az 
суду névrnutaró is az eggyes fzárnlian. A’ hiuó 
eset névríiutatót nem fzenved :naga elött. A ̀  

` . 

о _ _ _ `_ 
45. §.1Ha'nyfe'le ne'v`raga_fztás van a’ Ма 

_gyarbqn г’ ‘ ’ ` ‹ 
Felelet. .ll/livel némelly ne_vek.mâssall1angzó- 

val végzödnek, nérnellyek рейд‘; hangzóval, mar 
erre né_zve is kétfele a’ névragafztâs. Mivel to 
vâbb mind a’ két felekezetben vannak mélyhanf 
gli nevek , ezek is elválnak a’ névragafztásra nez 
те a" ъььыеыах. lgy hat mind erm négyréie 
névragafztás чаи; ` 

dz elsô a’ mâséalhangzóval vegzödö es me_'ly- _ ц» ‚ ‚ I Q 
hangú neveke, m1nt_a’ lag. 
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11’ mdsodilt a’ hasonló végzésů, de nem 
mëlyhangú neveké, mint а’ felleg. 

а’ harmadílt a’ hangzóval végzödö és mély- 
hanglí neveké, mint a’fa. 

_a’ negyedilt a’ hangzóval végzödö, de nem 
xnélyhangú neveké, mint а’ csibe, 

44. Mellyik az elsö névragaïztásnakfö 
példájaŕ’. . — 

Felelet. Az elsö névragafztâsnak fö példája 
д’ tag, melly fzerint valamenyi ollyan nevek ra 
gafztatnak, mêllyeknek végsö fzótagjában a, о, 
vagy u hangzó találtatik, és mâssalhangzóval 
végzödnek; azutánn azok is, mellyeknek végsö 
fzótagjában éles ,hangzó чёт ugyan, de a’ IV. 
Szakafzban elöaclott regulák fzerint а.’ mélyhan- 
gúaknak felekezetéhez tartoznak. Ugyanezen IV. 
Szakafz fzerint kell a’ többes fzámnak nevezö ese 
tét is formálni, az eggyes fzâmnak fzenvedö ra 
gafztékát pedig ’az alább elöadandó regulák fze 
_rint. Y 

I. Nëvragafztás. 
Eggyes Szrím. Täbbes ‚Уайт. 

Nevezö. a’ tag. Neuggö'. д’ ngok, 
Birtokos. 11’ задай‘. Birtokos. a’ tagoknak. 
T,uÍ¢]'d0'1ífÓ- a’ tagnak. Tulajdoníto'. a’ tagoknak. 
Ssenvedà". a’ садах. zenuedò". ’ а’ tagokot. 
]Íí_uo'. tag Ilívo'. идей. 
Fqfzlá. а’ tagtúl. Fq/`zto'. а’ :а50\к|:\31.` 

Суа1иэг1ёзпа1сб1кёёгг ragafztassanak e’ pél 
da fzerint e’ nevek: a’ galamb, a’ harc_„z_‘,/az 
orvossdg, az ajdndélf, az a'rnye'Í¢,’a’ gòndol 

_ _la_t, 'a’fz_ú11yog,a’ bót, a’ malafzt, a’ boríte'/I. 

\\ 

7 

45- § 
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45. Mellyik а’ mtìsodik’ ne'vragafztds~ 
lnahfö peldtija? _ - - - I 

_ \ _ 

Felelet. A’ mâsodik névragafztásnak fö pél 
dája a’_fèlleg, melly fzerint ama.’ nevek ragal`z- 
tatnak E .. 1 

а.) mellyeknek végsö fzótagjában ё‘ vagy с? 
liangzó van, és mássalhangzóval végzödnek; 

b mellyeknek' végsö fzótagjában ò' vagy hangzó van, és mássalhangzóval' végzödnek; ki 
vévén,_hogy az egyes fzámban a.’ fzenvedö az 
ё! ‚Ье1уеп öl ragafztékot kiván ‚ és csak akkor, 
‘ha ia’ többes fzárn ök képzövel végzödik, a’ töb- 
hes fzâmban is, 'mint töÍ_i, iò'_Í£ò't, tökök, tò`Ífö'- 
Ítöt; 

c) mellyeknek tovább végsö fzótagjában 
élés hangzó van, és a’ IV. Szakafzhan elöadott 

_ regulák I`zerint‘a’ mélyhangúak köze' nem 1117 toznak. 

Ugyanezen IV. Szakafz fzerint kell itt is a’ 
többes fzámnak nevezö esetét, az eggyes fzám. 
па}: fzenvedö ragafztékát pedig az alább elö. 
adandó regulák fzerint formálni. ‘ ` 

II. Nebragafztds. 
 

Будут Szánz. I Täbbes Szam. 
Nevezö'. а’ feI‘leg_ Nevezö'. а’ fellegëk. 
Birtalfas. a’ fellegnek. Birtakas. a’ fellegëknek. 
Tulajdoníto'. a’ fellegnek. Tula/'doníto'. a’ fellegëknek. 
Szenvedö'. a’ fellegët. Szenuedö'. a’ fellegëkët. 

_ Jlívá. felleg. Hivo'. fellegëk. 
Fûfzlo'. a’ fellegtifil. FQ/`zto'. a’ fell.egël&i¢ůl~ 

Gya 



ь 129 

‚ Gyakov"á.=nak okáërt raga.[`zt_a._ss_anWak .e’pé.1d,g 
fzerint а’ Lövetkezendö 'nevekz а’ gyermäk, а; 
ёЬ, а’ be'rcz, а’ perevz, а’ 1122, az e'rd.:m, а’ 
Íie'm, a’ Ísincs, az e`be'd, а’ ren-gl, а’ vendég, 
а’ föld, а’ Íie'p, a’_/`zirt; a’ középhgngúak kö 

' ‘НИ pedig ök végzésů töhbes fzárnmal и’ ЛЦ/‘збё, 
а’ lò'.‘nl<`>`Cz, а’ Íföl, а’ gyöngy, а’ nyzlg, az 
ördfig, в’ dog', ‘а’ fîisz, а’ gy'_`i.no`lcs, azerkölcs, 
meliyuk mind а’ két fzzunnak fzenyedöjében б! 
rugafeçékot k__ivàr_1nak. ' 

46. Mirréoda kìmflelels ala' van vetve a’ 
];»>'t elsö ne'vrng\'1_fzta§b_¢zn az eggyes _fzdmú 
fzeigyëdò fagafztek? 

Felelet. А’ két elsö nëvragafztîsban az eg 
gyes/Qíìámú I'/.enveclô ra¿aI`zték а.’ következendö 
kivéteiek alf?. ven тете; 

д) Az" alom és elëm képzönek (55. её‘ 
gyeà Í`z>'1‘fn1í feenvedò ragafztéka alnlat és. elmet, 
111111: hatàlorp, hatalmat, Íçè`gyelè'1n, Íiegyelmet. 

2) А’› hasnnlító és а’ réfzesůlö nevekben 
is az eg;-.§ye§__Í`zán`1ú [`zenvedŕ`>'nek ragafztéka at,'« 
er. mim djoblmz, а’ fzëbbez, az ирония, ш 
ушггг, ё5е!ё'Це1.( 55.§.) ’ ‘ 

5) Агойъап is, mellyeknek vonâsa а’ mb- ' 
bes fzámban elvetxetik , ammint а’ 34. §ban 1át« 
tuk, mint agçir, agarat, de'l, delet; 

/ 

„ ‹ 4) МеЙуеКпеК а”1‹?52?$п5ё8'е5 fzokás a"töb- 
hes faámban (111 vagy eli képzöt ád, ’s 'mellyek 
2.' 65. §ban mind elòfzáxnláltatnak. Egynehány 

- ' _ kö 

"ц. 
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lxözïillök mëg ís_ az езду magányos t betůt ki 
vánnya, úgygnints dr, drt; has, hast; sill, sült ,' 
_siily, sz'il'_yt, hely , Иду: ‘(аду hclyet , jel, 
jelt, М], Ísejt, ‘аду Íiéjvt, ve_]z,- ve"/`zt, nylr, 
пули 

5) Mellyek а’ töl§bes_I`zâmb_an а’ 32. Í`ze- 
rínt megkurtúlnak, az eggyes fzámú I`zen'vedö'- 
ben is eggy fzótaggal rövidehbek, mint» malom, 
malmot, gödör, gödröt, 'e~pè`r , eprët. Ide tar 
tóznak e’-hÍ1roxn rendhagyók is: le'leÍf, lelÍiè'tÀ,‘ 
Iehër, terhët ,_ vehëm , vemhët. 

Í 
«I 

б) А’ теПу nevek az vimént elŕïfzámláltt б: 
kivétel a\á hem tario"/.nak., és l. lyfn. ny. r. 
s. fz. z. z(`. betůvel 1í‘¿y végzödnek, ‘hogy е’ 
végzés elött hangaó áïlyon, az eggyes fzámú 
fz_en\fed¿'»11en csak magánvos t betùt kivánnak ‚ 
m_l'r1t afztfzl, qfzfalt, бы], ba]-t, Ífirdly , Íiìrdlyt, 
ò_"fztò'n, Qfztönt, arany,- arányt, агапу, агапу1, 
veze'r, vezéri, Í:e's, 1.g'st, tavafz, tavufzt, viLe'z, 
vilézl, датах], darázfl. ‘ 

47. Mellyik а’ harmadili `ne'vragafztás. 
~. nalifó -pe'lda'ja Ё’ 

Ёе\1в1е1. А’ harmadik ríévragafìtâsnak П? 
példája ci’fa, melly fzerint az а, о, и végzésů 
печей; azutânn az e' vagy ivégzésůek közůl 
azok ragafztatnak, mellyëk а’ IV.'S'zaka[`z I`ze- 
rint а’ mélyhanglîakhoz tartoznak. Е’ IV. Sza 
kafzbúl kell itt is а’ töhbes fzâmot, az «alább 
elŕïadandó regulákbúlr pedig az eggyes fzámú 
_fzenyedŕït meghatározni. Vonást csak az a vég 
zés kíván. 

III. 



ma 

III. Névragafztds. 
‚Будут: Snírn. Többes Snam. 

 

ñîeucsö. а’ fa. iVeve.':¿i. - д’ fák. 

Birtolfos. ' a’ fának. { Bírloko.r_ a’ fáknlk. Tulajdonító. a’ fának. Tu/ajdonítoï 1’ fákhlli. 
Szenvedö. n’ {Ад .S'_~¢m;gd6_ a’ fákot. 
мы. _ f.. нм. fik. 
Fqferá. д’ fárúl. I«‘a_/zza'. a’ НИМ. 

Gyakorlásnak okâért ragafztassanak е’ pél 
да гшшь а.’ кмеытепад nevek :_ ax orcza , a’ 
pava, a’ ltocsi, a’ rigó, az olló, a’ kqfzorú, G’ 
bů, a’ tanů, a’ liorsó ‚ а’ dio', a’ rósa. „ 

48, Mellyik а’ negyedìlt ne'vraga_fztds~ 
naltfó példájd? ` ' 

Felelet. A’ negyedik névragafztâsnak fö pél 
dâia а’ csìbe, :nelly fzerint az e végzésii nevek 
ragafztatnak, azutánn az éles hangúak, mel 
lyek a’ IV. Szakafz fzerint а’ többes fzâmot elt 
képzövel formállyák, úgyfzinte az ö és _yégzésü 
nevek is , kivévén hogy ezek a.’ töhbes fzenve 
dôben öl: ragafztékot kívánnak, mint efztendö, 
efxtendököt. A’ IV. `Szaka[`z fzerint kell itt is 
a’ többes nevezöt, az alább elöadandó regulâk 
fzerint pedig az eggyes fzenvedöt formâlni. 

IV. Jllévragafztds. 
Eggfes «Уайт. . .Tàlzlxes «Уайт. 

N¢v€2f7- a’ csiloe. Neuczb’. a’ csibék. 
Birtokor. a’ csibének. Birtokos. ` а’ csibélmek. 
Tulajdoníta'. а’ csibének. Tulajdonító. a’ cxílslélmek. 
«5':en1.'cd`o". д’ csibét. ` Szenvedö'. a’ caibéket. 

H1315- csibe. “Шиб. csibék. Ifqfztâ. n’ çsibétůl. Fé/'sta'. а’ csibéktìîl. 
Gya 
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Gyaknrlásnakokâért ragafztassanak e’ pél 
cla.I`zerint a’ következendö nevek: а’ gerlicze, 
a’ _fì:}'fze, а’ mente, a’1jècske, а’ ki, а’ hört 
ve, altcirki, akármi, valamì, а’ középhangúak 
közůl pedig az erdö, az efztencló, а’ mezö, а’ 
betü, a’ gyiìril, a’fe's¿Z, a’ tú', mellyek a’ töb. 
bes fzgnvedöben б: гаёаГгъёЪког _kivânna.k. 

49. Minemiî Ísivételeli ald van vetve a’ 
hdrmadili e's negyedik nëvragafztásban az eg 
gyes fzenvedö . ' 

Felelet. A’ harmadik és negyedik ne'vragaI`z- 
tásban az eggyesfzenvedö а’ következendö kivé 
telek alâ van vetve 

1) Arnaz- éles hangúak köziil, mcllyeknek 
többes fzáma. als ‘аду el: _képzövel formáltatik, 
csak három ‘чан, щеПу az eggyes fzenvedôben 
at ragafztékot kiván, úgyrnint ji, fiat, mikor 
nem ke’pzö,_hì, hial, és dí, dlat. 

2.) Az ó és ö végzésů nevek, mellyek a’ 58. 
ё. fzerint-v vagyj közbevetést k1'v`â.nnak, meg 
kivànnyák ezt itt is, mint hó, hauat, ló, lovat,. _ 
só, savatvagy sót, hö, Ítövet, csö',_csövet;fö, 
fejet vagy föt, nö, nejet, vagy nót, ’s а’ t. 

з) Az а é. и végzéèü rendhagyó neva. (59. 
ё.) valamint az elöbbeniek, э.’ többes _fzámnak 
formálását az eggyes fzenvedöben is követik , 
mint bornyú, bornyat, ‘ищу bornyůt; hü, hiï 
vet', fú‘,füvet, ’s а’ _t. . 

50. Hát ama" _ragafzte'ÍioÍi_Ízal, mellyelz 
az Európaì nyelveltben a’ n__e'vhatározóÍ:naÍs 
fzolrtalrmeggfëlelnì, mìhép kell bánnunkŕ’ 

. Fe 

\ 
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Felelet. E’ ragafztékok is a’ 1o. §`han „т. 
atlott hangrendnek reguláit pontosan követgk, 
’s mind а’ két fzámban a’ nevezô esetekhez ra 
gafztatnak. Hettö közùllök eggyügyír, tigyinmt 
aa határozó: ig, és az olfmutató: e'rt. Не: kö-_ 
zïillök két âgú, úgymint a’ segíld: al, ищу el, 
melly a’ névnek utólsó mássalliangzóját. meg. 
duplázza, mint laggal, ne'ne'mmel; utoßó hang 
‘(На mann pedig v közlieverést kiván, mintfd- 
val; a’ helyezletó, ban, ben; a’ behaló; ba, 
Ье; а’ Íiihaló; búl.' bzll., ищу az Erdnelyi [`zóej- 
tes fzerint hól, bol; a’,/èlhtzló: ra, re; а’ lelza 
1Ó_Z_rúl. гид vagy az Erdvlyi [`/.óeìtéslien rol, 
ról; és а’ melle'lil0.° nal; пе’! Ушиб Veglére há. 
rom âgú, úgyinint а’ Ím'zel1'tó'.- hoz , hëz, hö`z,‘ 
e's. az a'llapíLó`: onn, ёпп, önn, ‘аду csupàn 
csak nn. A 

Ã 

‹ 51. Mellyih ci’ névhaldrozó ragafztás~ 
nal: elsófö pelddja Ё ‚ 

Felelet A’ névhatârozó ragafztâsnak elsö f`i'>' 
példâfja а’ tag, melly fzerint a’ 44. §ban elf“ 
arlott elsô közönségei névragafztáshoz tartozó 
речей ragafztatnak, úgymint: ' 

._A" névhatározó ragafztdsnalt 
I. Példája a’ tag. 

Eggyes Szám. Többes Szcim. 
 

l__Vevexb". 11’ rag. Nevezò”. ' 1’ tagok. 
_Í 

’ Eggyiigytï ragafztélsols. 
ÍÍ_üfa'rozó. a’ tagig. Ílatároza'. a' tagokig. 
Qhniutató. a’ идеи. Olcmutazó. а’ zagokérr. 

lié 
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Héïdgú ragafztekok. 

Eggyeo Sza'/n, т __ Töbóes Szám. 
Segítâ. a’ itaggal. Segítiï. a’ tagoklcal. 
Hefféztetä. a’ iaglian. He/fezletö. a’ tagokban. 
Битый. — а’ tagba. Behato’. а’ tagokba. ._ 
Ke'/:afi: a’ tagbúl, Hlfi/raid- я’ ‹‚‚‚;‹›1‹ьа1. I`e’äuló_- а’ tagrzi. Fe/Ímtó. a’ tagokra. 
Le’~ala’._\ a’ 1.-1¿¿r1'1l. Le/xa/0’. a’ tagokrńl. 
ИеЛёНб. а’ ~tagna'l. JlelÍ|.']rÍ5- a’ tagoknál. 

 

Három ágil ragafztëkoli. 
Ä’¢_'1`:eIilö. si’ iaghoz. Kò'zeÍit5. `_ a’ tagoklioz. 
«Illu/Jiló, a’ падет‘. ддтрйб. а’ tagokonn. 

59.. Mel.'yik a’ nëvhatározó ragafztdso 
nale nzásodih /o pe'lda'ja‘? 

«FeleIet. A’ névhatârozó ragafztásnak méso 
1Ígil<’f`ò____pî'_ld2':_.)a Идеи? -I`zeri11t a’ та, §. an еоа т» maso ij öz'nseg_es nevraga z as 
hoz tarïtozó ńevek ragafztatnak , azzal a’ kiv_étel-' 
lel, hogy ‘а’ középhangú fzavak, mellyeknek 
rudni illik utolsó fzótagjában o’ vagy ii találta- 
ti‘_<, a’ _három áglí ragafztékok közi'1l- az б: és 
önn fzótagokot kivânnyák, mint töÍi,’ tößhöz, 
Í__o`k6n_1_1,_wko_'_lf_, zo‘ho'l.-h_o_'z ,kzo‘l1<_>‘1ta>'n__n__._ Az roilyari ozép angiia van, me ye .-a tö es- zamot 
elf képzövel formállyák, itt az eggyes _fzámban 
öz, önn a’ töblnesl-)en peoig ëz, ënn ragafzß ММ»; hozzájok , mint tíïz, tiìzhöz, 'tú`zönn, ш= 
zelt, tüzelihëz, ti¿zeÍsè'nn. 

А’ ne'vhata'rozó ragafztásnak 
` I Il. Béldája: a’ felleg. 

Eggpeeç «S`za’m. T ó'bÍ»ë.e ».i'z“¿z’i‘ñ. 
` . 

 

A. evezii. а’ fellég. Nevezò”. _ a’ fellegiilt. 
_ к‘ i l ’ Egñ 
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Eggyügyú ragafzte'ÍsoÍ¿. 
Iüggyes Szám. _ Többea Szám. 

_ Hatrîrosó. a’ fellegig. Iílatároxo'. a' fellegëkig', 

nah harrïzadikjö pe'Ida'ja Р 

.»\-`ev¢zù’- а’ Га. 

Okmuxara'. 1’ fellegért. Okmutató. a’ fellegëkért. 
ч 

Kélágú ragafztëkol. 
 

Segítil а’ felleggel. Segítö. а’ fellegëkkeì. 
Hel ezlelrï, a’ felleglnn. Hel eztelö. a’ fellegëkben. 
Bemto'. a’ felleghe. «Be ato'. a’ fellegëkbe. 
Ífiható. а’ fellegbiîl. Kìható. а.’ fellegëkbiìl. 
Felható. а’ fellegre. Felhato'. ’ а’ fellegëkre. 

Leható. а’ ГеПеЁгЁЬ |LeÍ1ato'. a’ Íellegëkrîîl. Mcllékliï. a’ fellegnél. Zllelléklò". д’ fellegëknél, 

Három águ ragdfztélsolf. 
.K¢_`2'ze.7ító'. a’ felleghëz. Кёмдгё. а’ feìlegëkhëz. 
fíllapító. a’ fellegënn. /Illapító. a’ fellegëkënn. 

55. Q. Jllellylik а’ ndvhatározó ragq/kids 
I 

‘ Felelet. A’ névhatârozó ragafztâsnak har’ 

madik fö példája a°fa, melly fzerint а’ 47. ban elôadott harmadlk közönséges névragafztás-' 
hoz tartozó печей ragafztatnak. A" vonâst m_ind« 
azonâltal itt is csak _az ya végzés kivánnya. 

A5 névhatározó ragafztásnak 
'III. Példája: a’ fa. 

Többes Szám. 

Nevezö. а’ fák. 

Eggyes Szlím.  

Eggyiigyiî ragafzle'ÍfoÍf. 
.»’fatm'n.<.'o'. в.’ fáig. ‘ Határosá. _а’ fákig. 
Oìrmmala'. а’ fáért. 0/fmumts'. а’ f`n'ke'rt. 

_ \~ Hez 
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Hét dgú ragafzte'BoÍf. 
Eggyes Szám. Täbbes Szám. 

Segitä' д’ f`:ív_al. Segìtò'. а’ fákkaì. 
.HeÍ_ye.':tetò". a’ fában. Helyeztetâ a’ fákban. 
Ведет}. а’ fihi. Be/zata'. a’ fâkba. 
Ã’i/zato'. а’ fíbúl. Kihato'. а’ fákbúl 
1f"eI/zato'. a’ fárn, Felhato'. а’ ïákra. 
Lelzato'. a’ fírúl. Leható. а’ fákrúl. 

_/llelléklà". a’ fáknél. .MelÍe'Ã'ló`. a’ fánál. _ 

Három dgn ragafztékolt. 
.K{z'zeIílà”. \ д’ fához. _ 113311111. а’ fákhoz. 
Állapíto'. Y а’ fínn. ‘ /lllapító. a’ fákonn. 

54. Mellyik а’ nëvhatdrozó ragqfztd$-` 

 

-nali negfyedilifô peldája? À 
« Felelet. A’ névhatározó Qafztásnak Ynegyel 

dig fö példâja а’‚ сзйэе, melly fzerint а’ 48. §. 
han elöadott negyedik közönséges .névraga[`ztâs. 
hoz tartozó nevek ragafztatnak, kivévén, hogy 
а’ középhangú fz/@vak а’ -_három âgú raga[`zté- 
kokban ò' hangzót kívânnak, mint tiî, tiïhöz, 
wk , zülfhöz , tzïkofnn. 

А’ névhatározó ragafztdsnalß ‘Ё 
IV. Pézàája: а’ csibe. 

»Eggyes Ssám. ` Többea Ssám. 
Nevezö. а’ csìbe. Левый а’ caibék. 

 

Eggyiìgyů ragafzte'Íso‘Íx. 
Ifatrírozo'. а? csibéig. Hntárosó. a’ cliìäëkìg'. 
Olimuhzte'. я’ caibéért. Okmutato'. n’ ciibékért. 

Hét a'gú'~ ragafztëlíoh.. 
Seglzö. a’ cnißével. 1S'egít'o”. Г а’ csìbékkel 
Halyezt. а’ csibében. elyazl. a’ coìbékblgn. е‘ 
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Behqgá, a’ csilvïlae. lßclzahf. a’ csilaéklaé.' 
Kihato’. a’ csibébiil. :K':ható. a’ csibékbiil. 
Fel/zato'. a’ csilvfre. ` FeIha.!á. а’ caibékre. Le/iato'. - а’ сзйЪбгйП. l LeÍiatö._ a’ csibékrïîl. 
Ãle/lélflö'. а.‘ csiliénél. i Í|leIle'lrÍö`. ' a’ csibéknél. 

 

I 

Hdrom ágil ragafztelxoli. 
1 Kòbelífii. д’ caibffliifz. 'lfgízel/'lö'. a’ «ангина, 
` ¿lla/Jizó". a’ csibénn. .4lza}1íza'. a’ csibékënn; 

r 

’55. Jklicsoda leiue'lel_elt ala' van vetve az' 
állapító altallyabanè’ 

Felelet. Az áliapitó általlyában a’ követke 
zendö kivetelek ala van vetve. 

\ a ) Az alom és elëm képzö úgy rövidůl meg, 
mint a’ _tölîbes fzáinban a’ 55. fzerint. Peldá. 
pak okáért: hatalom, halalmonn, fe'lelè`m , 
fe'le/lmënn. i 

I b) A’ középkurtítók, rpellyek a’ 52. §ban` 
mind ki vannak ’ iegyezve, itl is_ megkurtúlnak , 
mint aliol, allonn, ¿'l.ò'rf òlirò'nn,fe_'fzèlt, 

fgfzlsënn. A’ léleli, leìxër, és vehëm a’ kurtúltt 
âilapitónn kivúl lelliënn. terllënn, 1Jen-‘hè'nn а.’ 
törvényest is felvelzikg le'leÍiè`mi , tehërënn , ve 
llè`n_iè_"nn. _ 

с’) А’ ló és lfö печей a’ rendèt ebben el 
_haggyákz lolonn, liörönn. 

A’ regulák, mellyek a’ IV. S.zal1af`zban« a’ 
többes _fzâmnak formâlâsńrúl, ésyaz V. Szakafz-. 
han a’ névragalztásrúl elö adatnak, a’ mellék. 

`nevekre is tökélletesen illenek, a’ minök a’ kö 
. vetkezendók: diva, gfîbe, zò`ld,feje'r ’s a’ t. 

Ezek 
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Ézeknek comparátiójan, melly a’_Deâkban a’ Ta' 
núlóknak nem kis dolgot ád, a’ Magyarban fe 
lette könnyïi,-ës ìzsak amaz egynehány regula. 
búl all , mellyek a’ 25. знай 4._/`záma alatt alla 
nak. Emlékezetre méltó dolog a’ Magyarban az ,_ 
hogy valnmint a’ 'melléknevek fö nevek gyanánt, 
ìígy ezek is amazok gyanánt , felette gyakran 
fzólgâlhatnak. 

lïegyzëh. ‘E’ Szäkáfzlnán is kerůlnek elö clolgok, miel 
lyekriîl a’ Tanitó Uraknak örömeat fzámot adok. ` 

` ._ ) мам 1’ Ьагёгоип: hema „мы ьа‚а„‚‹‘;„;„ь1_‚ , 
mint á’ hatáyrozátlàn, fzliksë`gèsnek_'tai‘toltam, ё" névrag.al`z 
ìâxnak ëldznban az az ‘аду и’ névmiztatót a’ iievek’ ещё. 
Le tenni. A’ Deäk Grädiuiáticábän n’ hië, Лиге, /we csák 
azéri: _tètetik а’ neveiö’ elejebe, lxogy a’ hévnek nuniét a’ l 
Tanúló Май; д’ töblJ1"es'etek’ elejélae pèclig nem ìetctik, in.ë1't. 
a’ так még akker is, „мы befzédgye hnámiou, @zen аг 
ticulusaal nem e’l úgy , mint a’ Magyar. Laim mikor ài’ ll/Iâ-_ 
gyzr {ку hefzéll и’ пирпд/г slígáŕaz', a’ Dezik _nem mond-‘ 
' a ezt iinígy: Ízujus -_10Iis` ràdíi, liańem èsak solis radii. Hiker a’ Deákhak laefzëdgye riiulató ‚ miüt `ez: hu/'uv .edlis — 
radii, ikkór а’ Magyar így fzöll: eizrzelt a’ ńapńalf, иду 
е’ napiu'zÍf_su'ga'rai._ Valamihi tehát h’ Dèák Gram1i1atic_aí_k- 
.laan ñàgy hiha 1’ тети, mensile, mensam utánn' a’ Ma. 
душ így tenui: ez 'az :1_/`ztal_, en`r`zek az ¿1_-/.'etalmzk, ez: 
az afztjalt, ezek lielyett а: и_/'гш1_‚ az a,/ztalnalf, и: 

‘ д/‘ШЬЦЁ; ůgy ellenben nyelvi1'n'kxlek 1`1¢lÍlielï5¿'ge't ìiägyon 
rontya ema’ deäkmajmozâs, Елену mé@ 11’ lzàtziròzott liefzécl 
ben i az из, vagy а.’ névmutatót ellinggya, nmmint mair 
Lolab lróinknak niunkáilaan ii láttyuk. Illyeñtk 11’ mëséknek ómlolcirèisai = Br2ra'n_y és fnrlfas a"D'e`ák fzerínt идти; 
et Lupus. медные а’ mi nyelvünknek¿ ha e’ névmutatót a’ 
Веды fzerint fzalnadon elhagynzink. De érrïil a’ Szókötëslaen 
zöbbéx. 

A” Deziklwád Sök ińellelcnévhek vdcativussa ~äz ad- — 
ferbiúmtúl caàk abban kiilöxnbözik, hogy amannak végsö 
е lretiiie röïlid, eze'_ pedig hoffzii , mint jucumle. A’ 110 
ńlínàtivussal ,sòkakbaxi , mint valäm`e'nny1' rieutrùmoklnn' ‚— égé 
[ген megeggyez. . A’ M_agya'i~bari a’ печей esertîil csal: ab 
lm. ьшашьнык @gy-dm, bògy и д: «gy а’ néwìniutltót 
mzgrelön meg nem fzenvedí. E"ne'vmutatót rehára’ névra 
gafztás’ p'6lda'ilaan egëfzen ellxagyni cnak ezért iem_ „меди. 

Мдсиа Nrtnvruä. I д’) 
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5.) Az eddig elöadott dolgokbúl uyilván kitetfzik, 
hogy az emberi nyelvben a’ fzóképzököt a’ ÍzóragaI`zte'koK- 
túl pontosan meg kell kiiylömlyöztetni. _ A’ Deálcbah az us, 
aria, íum, or fzóképzŕîk, mivel й] meg új fzavakot fur 
málnak, mint‘ dominua _, dominatia, dominium , dominar ‚ 
mellyeket declinálni, чад)‘ conjugxílni leitet; az um , o , os , 
is, aria, abitur реф; hajlitások , mellyek a’ {б fzónak tö 

»kélletesen meghatározott értelmet adnak, mint daminum, do 
mino, dominos , dominìs, damínaris , dominabitur, niel 
lyeket sem declinálni többé, sem conjugálni nein Iehel.. A’ 
Magyarbnn is tehát a’ Izóképzö az, melly úi fzót formal, 
a’ ragafzték pedig az, melly a’ Izónak értelmét tökélletesen 
meghatározza. 

4.) Prolůdiumornlsan valnha az nkint, én u'l, ill, va 
llmint a’ still, still fzótagokot is, a’ névragafztékok közé tet 
tem, de hilazisan. A’ ragafzték csak nz, melly maga elött 
az as. ‘аду и’ névmutatót megfzenvedi, ’s mindennémii név 
hez illik. E’ két tulajclonság nélkûl l`ziîkëlködve'n az еш 
lírezt fzótagok, az 1'gehat.irozóknak képziii kózé tartoznak, 
mint falun/sint, 0'/‘alnÍf¿nl', rilclozatúl , bülztelésill, há 
zaatúl, he/‘tè`sliïl. 

5.) Akzirmikép forgassuk а’ dolgot, ama’ ragafztékok, 
mellyek а’ tdbbi Európai uyelveknek praepositióir lzoklák a’ 
Magya1'han ‘kif`ejezni, ’s mellyek itt al 5odik §túl fogva az 
55kig el5adattak, legkísehla tulajdonságban sem kiilömböznek 
azoklúl, mellyek a.’ Duik casusoknak a’ 4o. fzerint meg 

'felelnek. Az tehát, hogy ezeket amazoktůl elvailafzlottam, 
csak azért történt, hogy a’ Пей; declimuiókhoz Покой; Ta 
nitfi Uraknak kedvezzek, а’ Tanúlóknak kedvét рай; a’»ra~ 
galztékoknak nagy lzámával meg ne rémitaem. 

б.) Az eggyes fzámú fzenvedïit a’ tölabesnek nevezö 
esetéhez többnyire hasonlítani liítván némellyek , а’ Deákbúl 
pedig tuclván , hogy a’ genitivuslaúl formailtutxiak mind a’ 
kél: Iizafmnak töblri esetei, azt kezdették fefzegetni, ha az 
eggyes Izeimú fzenvedti fzzirmazike a’ Magyarban a’ többes 
nevezöbúl, ‘аду ez amabbúl? De ezen tudós férjiiaknak 
meg kellene gondolni штат azt,_hogy a’ Deák печей azért 
aiztattlk fel ot declinzîtióra, mivel azoklaan ötféle genitivus 
találtatik, mellyet 'tehát méltán is lehetett a’ formátiók’ 
vezetékének nézni; másofl/1101' pedig azt, Богу я’ nevek- 
nek ‘Рейс hajlŕtása, és а’ Magyaroknak ragafztása között fe 

. lette ладу kiilömbség van. Amalzlsan a’ genitivttslxúl, ‘а; 
› az igékben a többfóle anyahajlításokbúl többnyire еде z 

fzótagok езде!‘ el , hogy más fzótagoknak helyt ad 
gymak; a’_ragafzta'sban psdig felette ritkán _, ‘аду talaín ao 

ha 
4 
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ha sem esik el cual: еду betiicnke is a.’ gyökérfzóbúl, ан: 
а’ nevekben az eggyea fzâmú nevezii eletbiil, mint tag , 
az igékben рай; а’ jelentö módnak, jelenváló üdì'>'n‘ek, tör 
zfökös form1inak,_ ridèg fzámnak harmndik fzeméllyébůl, 
mint von, lel. Е’ gyökerekhez, ‘аду ha fzármazékok , any'a~» 
.fzàvakhoz ragafztatnak _a’ Magyarban minden kivétel ne'lki'il 
valnmennyi ragafztékuk. A’ Magyar fzoformxilásnak járása 
azt kivánnya ‚ liogy a’ fzoképzö , a.’ _minö a’ többes fzámé, 
a’ gyökérbiil, vagy az anyafzóbůl formállyon fzármazé 
kot; megkívánnya tovâlab, hogy az eggyea fzaimú ragafzték 
az eggyes Izaimú nevezöhöz, a’ többes реф; а’ többes fzá 
múhoz fiiggefztessen. Mind az eggyes fzenvedönek tehvft, 
mind а.’ többes nevezëuek, az eggyes nevezëlxůl, kell a’ Маг 
gyarlxan ereclni _‚ azazz. e’ gyökérbiil há.: ered mind az 
eggyeefzenvedö házat, mind a’ többes nevezö házak, amaz 
а’ ragafztékuíltal, ez peclig a’ fzóképzö íltal. 

7.) Regi vetekedén már az в.’ Magyar Nyelvmüvellik 
között, ha vallyon д’ Magyar Genìtivus, avvagy Némzö, 
melly msisoktúl még a’ Deákbnn is possessivusnak, ага: 
birtoknsnak ’sokkel helyesebben neveztetik, _az é Betůbiil ál 
le, va_\gy_a’ пай, nek ragafztékbúll Hogy az e' genitivus 
nem lehet, könnyiî âtlâtni caalt e’ mondasokbúl ia: a’ /zer 
czege' lfert, az emberé lélçk _, mellyek olly magyaratlanok, 
lxogy senki sem érti, De _értelmesek ellenben e’ mondásnli 
a’ herczegnek Вы’: e , az embernelf .lellte-_ A’ mit nz el 
lenkezö Решите: а Deákbúl hoz elti: ego sum Pompeji; 
/zic pìleus est patrie mei, melly mondásokot 1’ Magyar 
1'gy citi: én Pompe’/'usé uagyolfg е’ kalap as atyárrzé , 
erre ат: Ге[е1еш, hogy ez egyenesen az én állitásomot erì'isiti. 
Hol xanúllyuk vallyon ama’ Logiceit, hogy a’ copula est 
„мы: а’ subjectum nominativas, a’ praedicatum реф; ge 
nitivns legyen? vagy mellyik Európai Grauxmaticzilaan telai 
lyuk п: а’ regulát ,.\ hogy а’ verbum substnntivum хит,‘ nem 
két npminativuat , llanem eggy nominativust, és eggy geni.. 
tivuat kívánl Az emlitett, és a’ hasonló mondásokban a’ Pom-. 
ре]! és a’ _patria mei ellipticus genitivusok, _mellyekhez gon 
dolatuukkal e’ nominativusokot kell fiiggefzteniínk: Pompeji 
homo , aliens, vagy имеет; patria mei piletas; és az :il 
lyen genitivust titkes nominativussával eggyiitt fejezi ki az é 
Magyar képzìi , melly tehzit valóságos nominativas. Kitetfzilt 
ez шубы) ablìúl is,l1oîy az é képzö a’ragal`ztékokot mind elfo» gndgya, valamint a’ tö _bi nominativusok: uz at_ya“me'1zalf, az 
atyámét , az at)/ámétúl, az atyziméig, as al_y¢¿me'ért 
’s a’ t- Mikor a’ Пей: igy fzóll czzjus est hace Лапша? ezt 
minden bizonnyaŕl e’ helyett mondgya cujus domus est дива‘ 
domus .7 A’ Magyarban is „м: е’ kérdés lfié e’ /zzáz? an 
nyit гей, mint Мне!‘ и’ luisa , ‘аду hi’ /niza e’ hala ? Eb~ 

I 2 ' _ biìl 
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‘tok’ nevéhez a 

biìl :ehh világos -, hqgy e’ так; kié ezen euerben annyíc 
tefz, mine lfinelt ’ а’ háza? és hogy következelldïiképeu a" 
genítivnà а’ nomìnativunaal öfzve van benne olvafzxvn. Il 
lyen nominativas a’ magânyosan álló birtòkoa névpótoló il 
az ävé. 

8) Minekutzînna Nyelvmiivelíiink a’ declinátíóknnk Dea'l¢ 
«Fs Magyar példáiban az é genizivust torkck’ fzakadráig vé 
delmezik , a’ fellyebb említett Бег“: ellipticus genítivusuak 
fordirásánn kivïìl, а’ töbhi véghetetlenìîl fzâmdsabb 'esetekben 

~ а’ közöusëges Dczík genitivnsokot aknrvän fordítnni . а’ nali, 
nek ragafztékhoz viffzafzorúlnak, és így befzéllenekz a’ 
herczegnelf fsertye, a„~'emberr.1ek lellre: de fájdálom! а’ 
deákmajmozín .ököt in is megmeg.új hibâra cla'ln'|.tya, 
melly nyelvänknek fzép'nefmzetì|égét,régí sarkaibúl egéfzen 
kifefzítî. ‚ _ 

Könnyiî tudni illik ál}a'¢ni_; lwgy a.’ Magyar dativuat 
genitívusra csupán ciak az.Á_ltnl- változlattyuk, mivel а’ hir» 

_ ’ hmrmadik fzemé'ly1\»ek birlorkos képzöjét füg 
gefztyiík. Е’ dativus a’ Ílerezegnek, melly ‘г’ birtokoa’ по’ 
ve, csupa dalivus marndx'1a,~ ha é’ fzót adnínk hozza' Лен; 
de geníiivusra vállozik, mihelyt így fzólluuk: a’ hervzeg 
nek Ífertye. Mikor töhb birtokoshnz tartozík eggy bírßnk, 
eddig.ezr а’ tifzu Magyar így ejrene: а’ herczegelmelf 
hertye; de moat már в’ Deák syntnxisïańl kölcsönözött' 
concorzlanlia numeri áltzl elcsaîbínazvín, azt mondgyák 
Nyelvmüvewińk, hogy ezt ŕgy kell ejtení: a’ herr::eg¢k- 

,nels lfertfek. Mikor mind a’birtokoa több , mind- a’ bir 
wk, eddig így Fiöilotz a’ Magyar Nemzezz а’ _/zerczegels-_ 
ne/c Ífert_9~ei¿ de most már а’ Deákas Nyèlvmiivelök így 
aknrják: а,’ herczegeknek kertyeík. Eggykér Magyar Író 
tudni illik ‚ д’ ki al oœk0laÍ1e'}iDea'k Gramnlaticálíll’ ШИН 
„мам: scha seìn tanu'lt-, azt találza felkiáltani, l_xegy 111: 
а’ Deák fzerint, melly vajmi miiveltt nyelv ám ! Ia’ fzámn 
kot meg kell çggyeztezni, A’ többieknek legnagyobb réfze 
ezen zîllítáynak süveget vert; mort а’ Deákut majmoznì kön-' 
nyebbnek érzették, mîńt nyeìvünknek nemzeti tulajdonsí 
gait oka‘il4ka-l- eggyüsç az irtóztsrtó nehéz és mgffze ter)`ed'c'ì« 
Szó`n'_yomozásna}; ve:1.,ér§€ae fzerint kitanfrlni, és rendbe l`zed~ 
ni. Némelly jobb Irôk lem az 'eggyik`, sem а’ ‹т1з11‹ réfzt 
nem akarván megbzîntani, máx' így máx amúgy írnak , és ha е’ miatt fzzímot kér az ember 1551161: , azt fzeretik felelni 
Жду is nlonllgyák, amzígy is ! \ Ezek tudni illik azzal а’ 
gazdálkodással akarnak élni, mellyel hajdan Hómfa élt_. hai’ 
kor a’ megígäzolt népekńek babonáit mind helbgadtä, hogf' 
o' népekec »mgához édenitsqg elörev nem látván, hogy éppen. 
ez leffz valaha végaö romláeának julesebla kútfgje.- A’ '1`mí,- 

’ ‚ ‘ te ' 
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‚а сим, шаоёп , Дмдер 'g°„¢1°1x<°an.~.k, е; ‚к 1.zs»«¢¢1<«m. 
d'6 talpigazsígokot jól nxegfontollyák inkább, hogysem n’ fzs* 
bidon téwvázó,ser¢g 4xta'nn indúllyanak.»_ 

а) A’ Magyax; bir_tokos nevekben kétféle tölsbes [zint 
:karl elönkbe, úgymint a’ ,birtokos _/kemélyelré, melly,' 

'mint n’ névragafzranaklaan, in is I: betiìvel 'jeIemezik; azu 
'tänn a’ bìrtoko/fé, mellyçkuek jele.az\i betiì. Eze“ ign. 
sígrúl tökélleteaen meg kell gyözôdniink. Példának okáérzg' 
taga_m,.'tzzgod, tagja csak' eggyès birrokost , és eggyes 
lnirtokot jelentenelcj, tagan/f, tagoìçk, tagjak шёл‘ több bit 
tokos fzemélyt, és csak rideg Lirtqkoz, tœgjaim tagjaiaíf 
tagjaì az i betü miatt több birt_`okot , de csak eggy bírto-_ 
kon; végzére tagjaínk, tagjgitakg tagjailf, mivel in mir 
nem сад: az ì hanen: а’ k is megmeg xpondatik, több Ыг- 1 
tokòa fzemélyt, és több birtokon is. Igy van a’ dolog а’ 
magányosan :îlló birzokds névpórolokban is. Ezekben az é birto 
Ко: nésfpótolókox formal az òf, te, én, ô'_k, tik, mink Í`zem¿- 
1_yesekbi'ì1,úgymint: övé, tiéd, „ум (e'néf_n helyetl) ò'z/ék. 
НИИ‘, mìénk. 'Az elsö három eggy birtokos fzemélyt, él' 

‘eggy bírtokct, a’ maîsik }Ã:írom рейд tóbb birtokost a’ Í¢ 
miatt, él csak eggy lsirtolwt jelent. Az enyímek a’_ köz 
regulát követi, és ide már nem tartozik: de az ò'uéi‘és a.' 
Мед! (tiéid helyetz) az г’ míatt több birtokot, én csak еда,‘ 
hirto_kost jelentenek; а: ó`z/¿ik рейд, а.’ tl`e¿tek_,_és mz?, 
zink, mivel bennek az i beziinn ШИН а’ k is elá' jön, iöbb 
birtokot, és {бы} birtokoat egylìersrnind. 

y . 

Fofdůllyunk mir molt viffzlz п.’ F6 ké1°de'sl\ez. мин): l ll 
én így fzóllok ez’ Ízerczegeknek kertye , ‘аду а’ herczegek’ 
йегвуе, а’ birtokos fzemélyeknek, ůgymint a’ herczegek~,| 
nek többségér a’ k hetiïul e’ fzóban hercsegelmek már v1`lá- 
gosnn kiielentemg mirevalb I`zapa_ríta'à tehát az, hegy а’ kar 
tye utánn is eggy й} k bet vel ugyanazou többséget megmeg 
mâsodfzor jelentsem? НИ’: и а’ Deäk sem cselekfzi, mi 
knr így fzóll: prìncipum ortus. Е’ mondásban a’ her 
czeg¢Ífnek‘hert_yei ‘аду ‘а’ /zerczegek’ kert_yei>, ugyan 

.azon’lf betïi е’ fzóhau /zerczzegek a’ birtokos fzemélyeknek 
zöbbaégét megmeg vílágasan, a’ kertyei fzóban Рей; az i 
betiî а’ Ьйгъой9йпа1ъгб1т1йзбдёс fzinte olly világosan jelenti. 
Mírevaló tehát itt is a’ kertyei utánn й] k betïìvel a’ hiru 
,kosoknak ugyanazon tölalaségét megnjneg НЕЁ teriefzteni? E' 
betiîfzhporígásl, azonnkivñl hagy hafzontalan, és törvényte-„ 
len , .egyfzersmind kellemetlen is а’ sok k miatt: a’ Ízerazt 
gelmek kertyelf, `kertyeäJf, amminr az Analyricának 5. Bé 
fiében a’ 1zo_. а’ б. fzzím alatt a’ 480. és követ. bld. 
megmutattam. lu» valóban а’ sok hafzontalan k nem csal: 

‘а 
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a’ nyelvnek nemzetiségél, hànem még a’ józnn éfzt qs sërti _, 
melly a’ lnfzédben a’ rövidsëget én I.’ folyadékonylágot 
fziiklégea fzépségsknek nem ok nélkül tertya. 

Ъ) Elllagyom én itt ama’ ke'te| értelmů mondiiaokot, mel 
lyek a’ /¢ lxetünek terméfzerlen úiitsisaîbúl támadnnk, mint 
a’ julia:/kok’ ò'Írrà`k, a’ msj'/`zára.rak’!ulkok ezek helyett a’ ju. 
lla:/‘zak’ ökre, a' me:/`:a'ra.sak’ tulka, "s mellyekrïil, Tek. 
Nem_` Vefzprém Vármegye az |807. efzt. kinder: Efzre 
1/ételelelfben и’ Magyar llfyelvnek a’ polgári igazgatás. 
ra és tó`rve'nyÍ1eze'sre valo’ alkalmaztatásárúl az 51. 
olel. felette siikeres és bar:itsa'gon, de fíjrlnloml foganatlan 

_ intést bocsátott közre; ’s ezek helyett inkálnb egyneliány tür 
zfökös Mngyar mqndâsokoz lwzok elö, mellyekkel magok 
ezeu Deákos Nyelvmiívelök saisit regnlájok ellen mindeddíg 
e'lni kénytelenek lévén, vilzigosnn megmutattyák, hog de 
íkmajmozó regulíjok а’ Magyar nyelvnek terméfzetéve , és 
nemzetilégëvel meg nem eggyez. 

E15:/`zò`r. E’ mai napig mindenůtt, még a’ legůjalab 
râmíra erlifzakosan ‘они nyelvů` Magyar könyvekben is, 
Жду befzéll a’ Magyar Nemzet: Ezelmek’ Irrel!)/‘ìÍfe't alfa 
rod? Vz'ra'g/'aìmnak leg/lzebbíkét adam nelfed. Lovaid 
пи]: eggfikéért .sem aduám pari/1a'mot. Bizouyos pedig, 
Воду в’ fznvnkbnu mellyìkét, leg;/Isebbikét, eggyíkéért 
cggy csöpp tölabes fzám sincsen , nella a’ velek öfzvefiiggefz 
lett nevel: ezeknelt, virágjaímnalf, és louaidnalf mind д’ 
többes fzámban állanak. A’ mellyìl:,_/`zebln'k éq eggyik 
fznvaknak birtokos képzélélniil: mellyikcrn, mellyìkeal, mel 
I_y_-ìke, mellyikürzk, mellyiketek, mellyíkek; fzebbihem, 

_/`zebbiheal,`/xebbike, _/'sebbikìink ,__/'zebbik¢tek,„/kebbilfek; 
eggyikem , eggyiked, _egg:_yìke, eggyikìink, eggyilfetek, 
eggyikelf, vìlâgonan knerfzik, hogy п’ többea fzámú bir 
tokon hnrmxdik fzemélllyek ezek : mellyihelr, fzebbikek _. eg yikek. A’ деда‘: yelmüvelfíknek tehát „Н: u'i reguláiok {гайки д’ fellyebb elöadottjörzfókös Magyar mondásokot así. 
nnsan így kellene ejteni: Ezelmak mellfikehet akarad? 
I/irágíaimnak legjlrebbikeket adam neked. Lavaidnalc 
gggfikekért se_m adnzim par-iprimot. Me‘lly irtóztat6`cs1'» 
nouág, melly terméfzetlen fzépség ez nemzeziségétïxl meg 
fofztott anyauyelvlinkben ! ’ 

Мйь-оф/‘гог; E’ közönsëgesen fzokott mondziaokban: 
én ò'nnò'n magamnak leg/`obb ba'ra’tt_y¢z uagygk .~ fg дд 
nà'n magadnak leg/'abb baráttya виду ; mink ò'nnò‘n ma. 

_gunknali legjnbb baráttyai vagyzznk; tik ò'nnó`n maga» 
toknak Iegjobb baráttfai vagytah; äh ò'nnà`n magok 
nah leg/'obb baráttyai valzak, több fzemhetiinö дм; van , 

mel 
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niiellyekbůl a’ figyelmetea _Szónyornozó nyelvünknek kiilönöl 
cggy nemzezi tulaidonszigát és fzó)ár:isát világonn kltanńlhnt 
гуд. 

Az ‘Лаб iz, Воду а’ сёЬЪез fzämban a’ k а’ Ъатсёггуиё 
fzóhoz nem fíígefztetik, ammini: a’ deákos Nyelvxnüvelöknek 
nj „дну. megkivánná; mert magok е’ tudós Fërjfiak sem 
befzéllenek így: mink önnön magzmlmak legjobb barrit 
tfaik voltuxzk; tik ò'nnò'n magatolrnalt legjabb barcittyaík 
voltatokg jólleliet magunknak és magatolmak fzinte _dllyan 
többea l`za'm , mint Magyarokrzak, mikor 'tik ezzel igy l1:ín-’ 
nak: a’Mag~arokn kk' 'll k, If' 'll a'k, Ч" -‚ zfökös Magyaiiîrend haelye1’tr(iz”’]/l;ag_;zl§¢’i’Ííní»”Íi’ Ãi';‘¢z"ll'_y¢zavaog”y 
Í«'Íl‘tÍÍÍ)fal',' 

A’ másadik az, Воду д’ dativusnak genitivusra, való 
vältozlatâlában а’ nemzeti fzójárás , “н; idiotizmus, csak 
egyediil а’ harmadik bírtokòs fzemélyt k|va'nnyn meg akkor 
За, mikor а’ loirtokonnak neve nz elsö ‚ vagy a’ míwdik Гц. 
mély , mint itt magam , magad, magzmk , magatolrjî mel 
lyekhez e’ laarmadik fzemélyelc fiiggefztetnek baïáttya {в 
baráttyaz'. Ebbììl következlik 

A’ Ízarmadilt, Воду е’ mondások: én magamnpk leg 
jolmla l1ara'fom vagyok; te magadnak legjelala банда‘! vagy;, 
mink magunknak legiolßb ba1‘a'tt_9faìnk vagyuuk; tik maga 
toknnk leg-jobli baráttyaítok ‘аду barátilok vagytok, tel 
lyeasëggel helytelrnek; mivel a’ tökélletesen haaonló birtokoz 
képzök mind a’ lnirtoknak, mind a’ lnírtokosnak nevében, mint 
az m e’ kettìiben magam, barátom, a’ al ezekben magad 
barátocl, az nk e’ kettëilien nmgunlf, bara'tt_y'aink, ‘аду 
barálinlf, és a’ tok ezeklaen magatolf' e's barálitok, a’ bin 
toknnk печей: Im.ra'tom , óarátad, baráttyaìnk , barzití 
tak tehetezleneknek tefzik arra, liogy e’ dativusokot' magam 
nal: , magadnalf, magunlmalf, magatolmalf genitivusokra 
változtassák, melly erïivel csak а’ baráttya , és baráftyai 
birnak. Világonan következik~teha'|;, hogy e’ mondásban is: 
¿ik magolmalc leg/'Obb baráttyaílr a’ lf képz'<'i, melly a’ ma 
golf fzónnk végzéséhez minclenkép lxasonlit, telietetlennek tefzi 

‚д: / 

.е’ fzót barritlyaìk arra, Воду е’ dativust magolmak geni- _ 
tivusra változtasna. Hz peclig nem változtattya , е’ mondris is 
б!‘ magoltnak Íegjobb balwittyaik fzinte olly- helytelen _, mint 

J nz _elölolaeniek én magamrlak Íegjobb barrítom uagyok , в’ 
а’ 1. Helyette tel1a't minden laizonnyal igy kell magyarúl tilz- 
tán fzóllammk: ¿ik magolmak legjobb baráttyai, 

9 уйду a. miro. keu hat 1’ 1.im.1«_.. ‚темы ‚’ л 1--. 
Ш; ragafztnni ? Cask akker egyecllil, mikor e’ nevekraêdliw 

Z - 
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fzédben magínynnan íllanalc. A’ ki az emberi uyelvnek щ. 
doinrinnyriban csak egg Китае: ja'rato1_, könnyen a'tla'ttya n’ 
ltiilömbsßget, melly a’ .-fze’rlben a’ fzavaknak fllagánfos e's 
társasdgos állapoltyai kózött van, ’| mellyek deíkúl a’ 
:talus ab.s‘aÍutu.1, és .status can.etruclu.s~ ‘аду conjunctivua 
:nevezetek all!! ösinerétenk.' A’ xnagányns :íllapot az, mikor 
a’ fzónhlr hatzírozolt értelme mais fzónak társasâgátúl nem fiígg ; 
mikor pedíg ещё! liz' g, akker :illapottyn társaságos. E’ [zó alta e’ deák moudialîan haec turris non est alta magányua 
íllapolban van; e’ moudáaban pedig; alla лит!‘ facile 
ruit târauägnban. E fzó patrie ttirsanígos e’ mondíslnnz 

‚ patri.: итог, mageinyns рейд‘ ebbeuzflizla nonfacile ob 
1i_vç'.ycìtur patria. E’ fzerint mir kbnnyïi me érteni ama’ re 
gular., hogy , mikor д‘ birtokos név a’ befzé en magányoaan 
¿ll , 11’ k bz-tüvel meg kell benne a’ birtokos fzemélyeknek 
tö_hhse’ge',t_ „Китай. Pélrlfinak okáért: _ 

в) Mikal' így fzállunk: a’ Magyarnk’ királlya a’ 
táborba ment , dè Ifírálvnŕ/'ak atthon mnraolt, e’ névbeu 
ltirály1;e'juÍf 1’ li- 11L-tï'\ Éillal a’ birtokosoknnk, úgymiut а’ 
Magfaroknak többsëgét К: kell ielenteni , mivel a’ 'kirril_y 
ne'/'alf fzó mellett lz ö neveket elhallgattyuk. ` 

bi) Nyelviinlçnek e’ n_emzeti järása meg viliigosalalnn ki. 
“Кий; д’ van ige mellett lévö birtokoaukbùl. E’ xiiondziaoltlamx _ 

Tegtvéremnelc van д" knlimirnál pénze 
‘Testvëremnek vannak a’ kelmârnál pénzei 
Testvéieimnek van a’ knlmámál pénzek 
TeqtvÈrei11_n_1el¢ yannak a’ kalmärnál pe'n_zeik 

a" Iairtokosokj pénze, pénzei, pénzek, pénzeik magaiuyesnn 
íllanak. és Яд; а’ tealuéremnelf és tastuéreimlzel' dativum- 
kot genitivusokkâ nem vâltoztattyák: germano mea est sua 
pecunia арт! mercatorem, azaz: germanus meu: habct 
apud mercalorem pecuniarn. Ez az Мн, lioîy e’ Её; birto koabau pe'nzeÍt'¿s pfinzeik a’ k hetii Ли! а’ irtokos fumé 
lyeknek löbblégët ki kell je|enteni_ Megtörténik ez, valaliánys 
fzor a’ шт ígével a’ Ведя haben Ígél; akarjuk- kîfejeznì. E' 
mqndâsokbau vifzonlng- ‘ 

х 

_Testvéremnek pénze а’ kalmârnál van , ’ Я 
'I'estve'remnek_ pénzei а’ kalm_a‘rna'l читай, ’ 
Testvérelmnek pénze а’ kalmairnál van , 
'I`estvéreimnek pénzei д’ kalmírníl vannak, 

а’ bìrtokosok pénze 6» pénzeì tírsaaígas íllapotban állanak e 
[zavakkal lastvéremnelf, és Itçstvéreimnek, mellyek мы: 

1 

9 

Valé 
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‘шпагат ’s а’ 1. Ez az oka, hogy itt a 
vnlóaslgon genítivusok: peczmia germani meg' est арт! mer 

’ 1‘ betìîvel az imënt 
megnevçzelt hirtokosoknalc töhlnségët újra jelenleni l1afzonta- 
lan betüfzaporítás, söt а’ nyelvnek nemzetí járáaával ellen 
Ещё fzarvas hib: volna, Illyenkor a’ pan ige a’ Delîk sum, 
св, est, ígét fejezi ki. 

10) А’ Magyar hangrendnelv' törvénnyeit дадут: _lét 
р} ama’ rendetlennég in ,‘melly al többes fzaflnú fzenvedíînek al 
la zírtt hapgú et ragafzzékot М, mint ar_'/Erágolfat , házakat, 
ma/nmka( , ò'l,frà`/cet, erdiïlfet, keztyüket ’s а’ г. Én errïil Жду ér 

rtellezek. Harmiucz ’ezfztendejénél több már, hogy |n_y¿nycl- 
`viinl¢nel< nemzetl jzlrísni utánn fzemesen, ammint töllem csnk 
kitelheteu, és fzorgalmntoun vfisgílodván, a' Magyar Szó 
nyomozzîst fziintelen gyakorlom, а’ nélkìîl hogy csak eggyet 
len eggy példáz tnláltam ìûlna, melly l’ következendö Её: 
igazszîggal ellenkezne: 

Elê/`,¢ó`r, bogy а’ három ägú fzóképzöknek és ragafz 
tékoknak rencltarlâsa fzerint, mihelyt а’ тЫуЁппЕй fzavnk 
utánn о hangzó a'll, а’ középlxangúnk úláxgn б lxangzónak, 
a’ magoslnngůak идёт: pedig a’ középsö ë hangzóuak kell 
állani , mint {го}! ,«z6rön, égetëtt , vagy ba/:rogar , hi¿l- ‚‚‚ 
dögel , z'/ztëget , vagy irdûgál , xïldägél , 1uendè`ge'Í. E’ rend- _ ’ 
tartáarúl méltó megtokínteni a’ fellyebb elöterjefztezt 14. §t. 
bol azz is feltalálni , hggy az a hapgzónak minrlenkor а’ zírtt 
3 felel mog. ' 

Másaaßor, Воду egéfz nyelvünkben csak eggyetlen 
gggy magos hangú név sem raláltarik , mellynek többes fzámů 
fzenvedŕìjében az ё! rlgnfzlék középaö ëhangzgíval ne volna , 
ming embërëkët , népe/rët, egerekët ’n a’ t. E’ xörvényr паб; 
ama’ középhangúak is fzoronan követik, mellyek а’ cöbbçs 
fzímban ck képzöt kívínnak, mint tiizelfël, âseltët. 

Е’ ké: igazaägbúl „на világosan következik, Воду д’ 
mélyhangú fzavak utzînn sulla sem állbat е’ ragafztëk at, ha 
nem mindenkor csnk at fzótagbúl, „és hogy a’ középhaxxgúak- 
x_1ak б’. rngafztékot kell adni: or;/`/zágokot , háqakot ‚ mal. 
maltot , ò`Í('r_ó'hò`t , erdó'kò`t Лед! iîlröt, Мы’ г, En anynnyel. 
viinlmek illy fzép renclt rtríso búl álló nemzetíségeit olly 
mëlyen pífztelem, qlly gyönyìirködéssel érzem, Воду sérel 
meikeç ellenben érzëkeny _epekedés nélkûl a’ Magyar köny- 
vekben nem nézhetem. Minden rend fzép, söt mindert fzép 
aégnek eggyetlen eggy kútfoje а’ rend. 
_ п) Az álla ító ragafzzékrn nézve is ann, ënn, бпп ‚ 
пл nkadnak elönk e a’ Magyar könyveklaen rendetlenségeky 
llgellyeket az „egyformasâgrlak törvéxmye ala'. kell hozni, 

Ä) 
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а)1\1ёме11уе1‹ tudni illik ama’ nevekben , mell ek nz sgg en fzenvedöben , és az egéfz többesbeu а’ von.1'st elyyetìk , 
в’ zóngoz az állapító ragafzték elôu in megkurtíltyák, de 
csak némellyekben, mint agaronn, fzekerenn e’ helyesek 
helyett. aga'ronn,_/`zeÍre'rè`nn. E’ hihi: a’ többi 111101116 ‘Гид 
vaknak példáibúl kell megiobbínni , min: télänn , hétënn , 
jégënn, mlzenn. 

Ъ) Mísok а’ lâ 61’ а’ Ífö neveknek példâjn uta'nn índúl- 
vín, mellyek е’ ragnfzzékrl Vne'zve a’ rendez vnlóhan elhag- 
gyák lovonn , Ífò`uò`nn , egynehíny hasonló nevekben is el 
haggyák n’ rendez, és így fzóllanak csöì/ò'nn, heuënn, en - иёпп. De e'n ezeket inkrîbb, д’ többieknek fzámosnbb 1111; 
1‹е2е1ё11е2 1нрс1о1от , ’a mìvel' illyen fzóragnfztxíssnl havann , 
javonrz, avann, savonn, [вешать tauorìn, falvonn, 
dar:/ann ’s a’ t. nem éliink , hanem helyette inkríllb e’ rend 
követövel, hónn , jólzn, ónn , sónn, fzónn ‚ tónn, _fa 
lunn , darunn _‚ amazokot is inkäbb így. ejtem : csönn _‚ hö'nn , 
enyünn_ ’ / 

VI. Szakafz_ 

А’ Névhatározókrúl. 

55. Mi, ё: hányfële а’ névhatározó? 1 

Felelet, А’ névhatârozók olly fzavak, mel. 
lyek ‘а’ fö neveknek értelméhez bizonyos kör 
nyïilállásokot függefztenek, hpgy _a.’ tárgyaknak 
fekvését, mozgását, üdejét, ‘аду egyéb tekin 
teteit meghatárqzzâk. Az illyen fzavak а’ Ма 
gyarban kétfélék , az eredeti névhatározók tudni 
illik, és а’ kölcsönözöttek, Qnellyek fô nevekbůl 
erednek. E’ két felekezetenn kivůl van még~egy- 
nehány ígehatarozó is, mellyek ide csak azért 
tartozhatnak, mivel magok melléfagafztékos 
neveket kivânnak. Az eredetiek megmeg k.e'tfé- 
lék, mivel némellyek а’ nevezö eset 'utánn álla. 
nak, némellyek pedig ragafztékos печей utânn. 

§. 57. 
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57. Mellyek az eredetz' ì1evhaltározók,\ 
mellyek а’ nevezö esetek utánn állańak? 

Felelet. Az eŕedeti névhatározók mlellyek 
a’ nevezö esetek utánn állanak, mint az afztal` 
alatt, а’ hdzak elött, mindöfzve a’ következènf 
Clök :' ' 

/_»I ‘ ‚ I. 
` Algtt, ай, alól, által', ellen, elött, elöl , 

fëlëtt "аду hëgyëtt ‚ fëlïil, melly а’ fël -gyökér- 
bïil ered, fele', felül, mellyek a’_fe'Í gyökérbül 
fzárrnaznak , gyanánt, helyett, irânt , köxfül ‚‘ kö 
zött, köze', közůl, megé, megett, megůl, mel 
lett, melle', mellůl, miatt, múlva, nélkůl, fze. 
rint ,_ utánn. 

‚ за. 5. _Mellyìk @reden nevhazám.-.fszf azza 
_ nali ragqfztëkos nevels utánn? . 

Félele_t. Az eredeti névhatârnzók, mellyek 
ragafztékos печей utánn âllanak, mindöfzve ezek : 

\ 

Alól és felül az állapitó utânn, mint az б A 
háza a’ fö útfzâban а.’ templomonnjïälül, а’ mi 
énk pedíg а’ templomonn alól fekfzik. 

Eggyütt a’ segítö utánn, mint kiment az 
erdöbe gyerjmekeivel eggyiitt. 

Fogva а’ fofztó utánn, mint három пар 
tůlfogva ro[l`zú1 van. А’ melléklö utánn más ér 
telme van, mint hajánál fogva. hurczolta haza. 

He'pesÍ a’ nközelítö utânn, mint báttydhoz 
képest angyalnak rnondanád. ` 

' Hi 
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Iííuül az állapító utânn, ’mint a.’ vdrasœirl 
Май! sétáltunk. 

Ne'zve a’ _felható -utânn, mint efztendeìre 
nézve nem gyermek. 
' 59. .Mellyeli a’ „ltölcsönözött névhatára 
.zóltP 

Felelet. A’ kölcsönözött névhatározók ,ruel 
lyek fö' nevekbïil erednek, többnyire birtokos 

‚печей egyfzersmind, mellyek az elöttök ‘аду 
utánnok álló tulajdonitóbúl birtokost csinál- 
пай, úgymint.: ‘ 

Ältalellene'ben a’ templomnalt, ‘аду а’ tem 
plomnalx általelIe.ne'ben, ‘аду а’ templom’ dl 
talellenëben. 

'ezejebe „тамады: ьы‹‚1«„ utânn ‚ан, 
mint a’ bíró’ elejébe. Egéfz birtokos elött is 
állhatg mint eleje'be a’ birónalr. 

Fëlébe ‘аду hëgyebe a’ va'rasna_ls,`vagy a’ 
vdras’ fëlébe, ‘югу а’ várasnak felébe, vagy 
hegyebe. ‘ ` 

Irdnnyában "аду ar`a'nnya'l>an _a’ paleta' 
. д I - г › 9 _ nali, vagy a. _palótanak 1ra.nnyaban,vag_v a palo 

м’ irannydban. 
_Javdra a’ jìdnalt, vagy jidnal.' jautija, ‘аду’ 

jìa’ lavdra. 1 
Hedveert az atyámnak, vagy az at)/ám 

па]: liedvéért ', "аду az atya'_m’ lfe'dve'e'rt. ._ 
‚ Közepenn a’ várasnak, "аду а’ vdŕasnals 

lzäzepénn, ‘аду а’ varas’ ltözepénnn 

Le't 
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Lei канала; l_`zókötést.l1ivá_n.- Felkéfzitve 
mani illik а’ binokßs képaikkel leem, миль; А 
le'te, le'1u‘_n_k, Мишей, le'zëk,.me11yekhez а’ fel. 
ható ragafzték r’e függefztetik, mindenkor csak 
eggyes fzâmú nevezö utánn all, ‚дам ne 
veltt gyermelt le'te're nagy hibát követett el; 
igaz hazaji. le'tedre ezt cselekedned nem kellett 
volna; Ífatona(nem рейд’; Íiatonák). le'tëtè`Ísro 
a’_ hidegtńl féltëk? ` ’ 

Módra és módon mindenkor csak az eg 
`gyes nevezö utánn âll, mint bilfa módra "аду 
bilta módon l1ögni_ Ezeket öfzvetétt nevek gya 
nânt öfzve is lehet irni bìliamódra, biÍaamó- 
don. De bìka’ módgyára xnár valóságos Ma 
gyarlairtokos, avvagy genitivus. 

Oltáért mindenkor csak rövíditetlen birtokos 
ragafztéli utânn all, mint pe'lda'naÍs oÍiáe'rl. 

Számra nevezö utánn áll, mint f`ont_/`za"m~ 
ra adgyák; melly esetben öfzve is lehet írni: 

_j`ont_fzâmra. De _fzámára Magyar birtokost for 
mál, mint dz atyám’ ‘аду az atyámnali _[íd 
mára, vagy _fzcimdra az _atyámnaìn 

Tcijban mindenkor csak_ eggyes fzâmú ne- ~ 
vezö utánn all , mellyel öfzve is lehet írni , mint 

"_de'l tájban, vagy deltájban. Tájdnn vagy mja' 
Ísánn mindenkor megröviditett birtokos utánn 
áll, mint Buda’ tájánn ‘аду ta'je'Ísá`nn sok fzöl- 
lö fekfzik. 

'Trucczá-ra ‘az ~egél`z vildgnalì, vagy az 
_ egéfz vildgnals trucczára, тегу az egéfz vïlág’ 

trucczára. 60 
х 
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60. Az igeìzatdŕozóß Ísözül mellyeïx tar» 
toznak ide? 

Felelet. Az igehgtározók közůl azok tar 
toinak még ide, mellyek magok mellé ragalì. 
tékòs neveket kivánni I`zoktak,~ úgymint: 

\ 

а‘) Szenvedö ragafztékot Íiz've've'n,. mint 
mindnyájan jelen volnúnk, tégedet Íiivévén. 

távůl; mint Íiíilön jár а’ tò'bb1`eÍitLll5 а’ Dund 
túl nem mqßze lakik. ` ` 

с) Segítövel állanak egyetëmben, mint az 
ellenség az örizettel egyetemben tört be a’ vér 
ba', fzemliöztl, mint az ellenséggel [дешёвых 
állottakg tele, vagy teli, mint borral tele (telve) 

Ь ) Ро1`2т6"‹61 állanak Ísiilön, és mqffze vagy 

jött haza; és valamennyi hasonlitó igehatáro-À 
zók, mellyek tudni illik bb képzövel végzödnek, 
mint eggy újnyivalfellyebb âll. V 

<1) Helyeztetövel âll bënn vagy bënt, mint 
a"`/ìobájában bent ul. 

e) Hözelítövel Íiözel, mint Ífözel а’ Duna' 
Ноя; azutánn arcczal, mint napkelethez arc 
ела! fordúlr. 

1 г) Állapítóval âllanak mz, mim ш: а’ fn. 
fzánn; innen, min; а’ Dunánn ínnenà kg 
refztül, mint kerefztül а’ mezö‘nn;_fënn vagy 
дм, mint fënn vagyjënt а.’ boglyánn. 

g) Ide tartoznak amaz elöfzócskák is_, mel 
lyek az 'igékkel némellykor öfzve ~is íratnak, 
úgymint: dt, melly helyett az Írók többpyire 

QZ 
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ai Vtlltal névhatârozóval ëlnek, ’sw melly azvá1la'- 
pító ragafztékot fzereti, _mint átúfzolt а’ Du- ' 
nánn; bè' behatót kiván,« mint bëugroftt а’ Ёетъ 
Ьгд е], шеПу а’ folìtót I`zereti,' шт: elment 
az aftyátúlg fël, melly felhatót kíván, mint 

jèlmafzott a’_fa'ra5 le а’ lehatót fzereti, mint A 
leesett а’ {йу-Ш; М, melly fofztót kívân, mint 
Íilfzaladt а’ hdzbúl; .ò_'fzv¢, melly a’ segitö kö 
růl ’â11, mint ò_‘/kvejöttem az attyával; vfßza, 
melly ‘a’/kbjzelítöt k1'vz'm.'1ya,r mint. vwzament 

„ az altycihoz. 

VII. Szakafz. 

A’ Számnevekrůl. 

61.‘ Mz' e's дсйпуд/ё’1е„а’_]`яйтпе'г? 
- ч 

Felèlet. А’ 'fzâmnevek olly melléknevek, 
mellyek fzámokot jelentenek, anìmínt már a’ 
11. §ban a’ 2. _fzäm Мат‘: említettük. A’ 

_ mellékneveknek tulajdonsâga az , hogy nem csak 
а’ fö neveknek társaságában, hanem'magányosan À 
is állhatnak. Így е’ mondâsban az e're'tt alma 
egésséges а’ melléknév e'rett az alma névhez 
tartozik, és így ennek társaságában, а’ mel1ék- 
név ege’sse'ges pedig magányosan áll. Illy tu. 
lajdonsággal birnak Va’ fzámnevek ís. mellyek 
ötfélék: а’ sarkfzámok tudni НИК, а’ rendI`zá- 
крой, az ofztófzâmok, а.’ helyrendfzámok, ё! 
а.’ gyüjtöfzímok. 

Q b/ f 
62. Mellyek а’ sarlsfzámolf, és mit kell 

rólloïi efzre vennünli? r \ 
Fe# 
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Felelet. A’ sarlsfzámòk ezek: eggy, kettů, 

mikor magányosan âll, két pèdig, mikor utám 
.na (‘ё név következik, mint _Íre't ember, három; 
négy, öt, hat, hét, nyolcz, kjlencz. ' 

Tíi, tizeneggy, tizenkettö, ‘аду mint fel. 
‘ 1уеЬЬ tizenkét, tizeqhárom , tizennégy, tizenöt, 
tizenh-at, tizenhét, tizennyolczy. tizenkilencz. 

_ Húfz, hllfzoqeggy, hufzonkettö vagy hu 
fzonkét, hufzonhárom, hufzonnégy, hufzonöt, 
hufzonhat, hufzonhét, hufzonnyolcz, hufzonki» 
lencz. » 

‘ Haìmíncz, harminczeggy, harmînczkettô 
vagy harminczlçét, harminczhârom, harmincz- 
négy, harmínczöt, harminczhat, harminczhét, 
harmin_cznyo1cz,' harminczkilencz. 

А’ Harmíncz fzerìnt függefztetnek öfive az 
eggyesekkel a’ következendö tízesek ís: negyvenf 
ötven, hatvan, hetven, nyolczvan, kilenczven¿ 
és а’ fzâzasok, és ezresek: fzâz, kétfzáz, ’s а.’ 
t. tizfzáz vagy ezer, kétezer, hârom ezer ’s а’ t. 
fzâiezer, kétfzázezer , hâromfzázezer ’s a’ t. ve'g-~ 
tére ax’. milliom, Её: milliom , három milliom ’S 
a’ t. ' ` 

Е’ sarkfzâmoknak nîncsen töbïxes fzímnk; ‘ 
meŕt nem mnndgyuk eggyek, Ífettòlf , ha'rn*r¿zÍt , 
„e'gygl,-, nfulf, híg/`zaÍf,_./_ÍaázaÍi, häremfzdzak/5 
1,-evezgrelf, még mikor fzamlalunk ls. l.îz. az 
Oka, Воду utânnok-mind а’ Гё névnek, tnlnd az 
ígének áz @¥§ïY@5hf7¿5m]wa'n 1‹е11 máradhi, mint' 
hdrgm/`za'.z Íiaiona ërkezett, nem pedig hcir0`m-=‘ 

‘ ' ¿fzdzf 
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fzáz. kat0na'_k eïkezytek; mert az illy befzéd 
deâk, vagy német majmozás volna. Csak mi 
hor mint igeh' 'rozók magányosan álìanak, 
többes fzámú ígé, is kívánnak magok utánn, 
_mint а’ hegyenn h\íŕman_voltunk, A 

65. Mellyek а’ rendfzámok? 

Felelet. A" rendfzárnok, mellyek а’ sark 
fzâmokbúl erednek, ammini; а’ яааак §nak 2. 
fzâma alatt említettük ,‚ а’ következendök: 

у ’ Eggyedik és kettedik csak а.’ ’й2езе1‹‚ fzâza. 
` sok, és ezresek utánn, mint tizenèggyedik, tízen- 
kettedik, fzázeggyedik, ezerkettedik, egyébkor 
ezek helyett az elsö', és másódik rendfzámokkal ‚ 
élünk. А’ többiek rerìdkövetök, úgymint haf 
madik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedík, 
nyolczadik, kilenczedik, tizedik, tizerlharmadik 
’s а’ t. hufzadik, hufzoneggyedik, hufzonket 
tedik ’s а’ г. harmincza-dik, harminczeggyedik, 
harminczkettedik, harminczharmadik ’s а’_ _r_. és 
е’ fzerint а’ többiek is: negyvenedik, 'ótven- 
edik, hatvanadik, hetvenedik, nyolczvanadik, 
kilenczvenedìk , fzázadik, ezredik ‘аду ezeredik. 
А’ millíomnak nincs rendfzáma.- Ezekrůl két 

dolggt k`e11 efzre veqni, úgymint ' 

a) Hogy az öfzvetett nagyobb fzámokban I 
csak в.’ tízest mondgyuk rendfzárn gyanánt; az 
elöttevalókot ред}; mind sarkfzám gyanánt ej 
tyük. Így а’ most folyó efztendönek rendfzámát 
nem mondgyuk а’ Deák fzerjnt igy: az e/zere 
dik, nyolcyzázadik, tizennyolczaclik efzten 

MAGYAR NYELVTUD. К ~ ¿Ü 
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'di`>'ben, hanem igy: aa едет 11у01сг_/2с111&.тап“ 
nyolczadìli efztendôben. ‘ ~ 

b) Hogy magányosan állvíin , a’ töblies .I`zá.. 
mot elfogadgyâk, mint az elsölt , a’ másodikoli, ` 
a’ harmadilsols ’s a’ t, éslhogy mind а’ többcs 
fzámnak formálâsában, mind a’ ragafztélmkrn 
nézve a’ IV. és V. Szakafzokban elfiadott re 
gulákot követik. 

~ 64. Illellyels a”he1yrendfztìmok':" 
Felelct. A’l1elyrendet a’ következendö ne 

vekkel jelentyük: V elsó, vagy légelsö, Àutólsó 
vagy legutólsó, alsó vagy legalsó, felsö vagy 
legfelsö, belsö "аду legbelsöbb, külsô ‘аду 
legkülsöbb, hátúlsó ‘аду leghatiilsó, középsö, 
túlsó, innensö, vagy leginnensölib, nem pefl1_.«_>. 
innegsö, meri az innen hatârozóbúl I`zâ1'mazik, 

65. §.\ Meliyeï.- а: qfztó_]`z1irnolf.»" 

Felelet. Az ofztó fzálnok kétfélék, mellyek 
tudni illik az egëlznek réfzeit, .avvagy a’ töredé 
Кейс: jelentik , azutánn azok, mellyek a’ ne 
также és felekezctekre való `fel0I`zt5.st mutattyák. 

a) Az egéfznek réfzeit jelentik ezek: fél, 
harmad, negyed ‘газу fertâly, ötöd, hated, 
heted, nyolczad, kilenczed, tized, tizeneggyed, 
tizenkettefl.; hufzad, harminczad, negyvenetl, 
’s a’ t. fzázad, ezered. Hivévén a’ fël ésfertály 
neveket, a’ tölibiekhez a’ ref: nevet fzoktuk atl 
ай, mint harmad „р, negyed re'fz”s a’ t. Езеп 
оГ1Ъ61сКа1, ha hozzájokfél ragafztatik, a’ fele 

Ее: ` 
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két is jèlentyük, mint hèzrmadfél, negyedfél ’s 4 
а’ t. azaz: Íiettö és fe'l, hároni e'sfe'l. Az eggy 
тсёф‘! tâvozik el е’ regulátńl, mivel nem mond 
gîuk máso<;1fe'l. А 

В) A’ nemèknék és felékèzeteknek jeÍenÍë- у 
sére а’ sarkfzámokbúl formâîunk душе képzövel 
ofztó fzámokot, mint egy/`e'le`, Íie'y"e'le, háŕom 
jéle, tlg]"e'le, fza'zfe'le, ezerfële. 

66. 'Mezllyek a’ gyújtó' ¿fzdm¢_1Í& P 
I Felelet. Az eredéti fzárjrxnevek а; páŕ, 

нести, ës áomma. А’ fzârmazékòk kétfélekéà 
pen formáltatnak, úgymint: 

fj а)’ А’ 1201‘, [лёд fzör képzöíyöz adván waz 
i kefpzöt а’ sarkfzámnkbúl, migt eggyfäeri, 
Íielfzerz“, háromfxori ’S а’ t.' 

Ь) Ugjäanazdn këpzöhöä iràgj а’ sàrkfzás 
mokhoz azz s képzöt adván, mint. eggyfzeres, 
‚аду eggyes, kétfzeresïvagy kettös, `háromI`z<.v- 
ros vagy hâŕìgas, nefgyfzéres ‘аду négjes¿ tiza 
fzeres ‘аду mes, húH`zoros_ ‘аду húfzas. Az egye- 
nesen а’ sarkfzámokbiîl támadók, úgymint eg 
gyes, kettös, hârmas, tizes ‚ húfzas ’s a’ t,' fzo. 
Akottabbak, és többnyire fö nevek gyanánt is 
âllanak, kivált mikor а’ pénzekrůl vari àz°'fzó. 

Jegymelf. А’ VII, sìakarzbm ha ат; ;1‹ас1 em, 
tnellyek nz újnbb Magyà1~ könyvekbeń izyelviinkuek réfzént 
egyformasaígát nagyon gáLollyák,_ réfzént nemzetiségét régi 
siikerébìîl _ kggyetleńììl kífbrgattyák Az eggyik az eggj” 

-fzónak külöŕnbkële írâaa; a’ másík pedig а’ sarkfnînlok „мам 
"e'_aló Пей!‘ éá Német többes fzámnak majmozása ,- z'n'el1y- 
riil mir az Elŕifzónak 11. §ban„a’ d) Мат: l`z6l»l»oL£?\‘l- Vif* 
äállfult mcg mind ù’ Еепбг. _ 

K в _ 1-3' 
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а.) Az eggy Гиды“ régi már a’ vetekedéa, ha М: 

betůvel kellyene lzt,írnunk, ‘аду csak eggyel? Alkalma\- 
lan tudni illik sok Iróxxknak nz öfzvetett cz , cs , gy ‚ ly, 
ny, ty, fz, zf bezůköt, mikor hanginik а’ kimondâaban meg 

„ duplâztamak, kétfzer írni, ‘аду а’ haìmincz efztendö elŕîtt 
a’ majdnem elaiî nyelvmüvelöktïxl kezdett rövidítéssel ccn , 
ccz, ggy, Ну , nny tty, Пи, zzf megelégedni : azért in 
kább n’j betïibïîl á ó sllrrogátumhoz folyamodnak, ‘аду, 
ha könnyen lehet, а’ duplízáanl nem is bajlódnnk. A’ 

’ Deákhan ‚мам nngyobb tifztelettel e's fìgyelmeteuéggel vi 
aellemck ök д’ belúduplízáshoz, ‘аду д’ kimondâsban elfi 
kerülö hnngoknak fzorgalmatos kíjegyzéséhez , nem gondol 
va’.n azznl, hogy д’ nyoxutatánt talán elcsúvfíllyák, ‘аду 
lnogy a’ kímondáxt megnehezítik, ‘аду hogy давай, а’ ki 
fulyvánt olvaaní :kar , alkalmatlnnkodnak; д’ mik vifzon- 
tlg д’ lV|.ag_yarl>an legfzokçxtabb fzínfogásxík, Нет fzerelik 
ôk nz expo/in , exto , extrun , .en_/lo ígéket exspolio, er 
ll_o. eral/"uo, e's auf/o helyett, hol három, лёд)’ más 
callxangzó in áll egymás ulánn; az etymoldgia ezcket nekik 
rolïzallyal Nam fzenvedik meg anus, aufoca, conecto 
fzavnkot ezek helyett annua, szgfoco, connecte: a’ pro 
„(На ezek által a’ Poéziasal eggyiiît nagy vefzedelembe )'u_t- 
па! De д’ Magyarban minek nekik nz adcuratio, minek az 
etymalagia, minek n’ prosodia? Elérzi a"Magyar Olva- _ 
nó az б гешёпуцёей fzerínt, akár Еду írjuk, |ka'r amúgy. A’ mértékes vers en , ha р’ fzónnk eggyenlò" elsö fzótng- 
ját a’ Poéta róvidnek vefzi, és Еду ifi» egyenlö', nézze 
az Ol`vuó licentìa'nak,` én elégedgyen meg vele !!! 

l Én n’ mi anyanyelvíinknek nemzeti és valólnn fzép 
tulajclomâgirúl illy kö1_m‘_yen\ gondolkodni nem tudok, én h, 
azoknak mindennapi rongáláaaíl: meg nem gâlolhatomiaa 
legllább д’ nyelvtudományrúl írtt könyveimben fìgyelme 
tessé tefzem reáiek Nemzelemet, egyéb munkáimlxan рейд, 
а’ mi fzépet él kivált nemzetit nyelviinkben hoffzn n_yo-‘ 

- mozánim utann nlálum, azt hiîven fenmanom. 

Az eggy és еду között én nagy külömbséget :alé 
lok. A2 ßgy, ‘Иду amminc vnlaha írník ìgy, nnosŕmár 
fzokadan gyökérfzó , e's több eggyenlů réfzekbül Álló eg)/~» 
aéget, Иду inkább gyiileményt щей, mellynek fzármazé~ 
kâit teluït csak eggy gy betïivel (кот, ammint tudni il 

‘ни д’ kan 1„rz¿_db¢â 1. mk ‚дул ‚мета rzoxmk ulye 
nfk IZ ёеуёщ Vlgy ìgyën; ëg_y‘è'ne.s ‘аду igyënes; 
èg_«y‘è'nge_t, ‘иду igyënget; ëg_yë.e иду vëgyëa; де!!! 
Иду’ vègyít; ëgyäl иду uègyül; ëgybe , ëgycdul , 
ëgyeb , ëgyelít, elëgyít helyett; ëgyház , ègylfor, ägy 
más, ëgynëhány, ëgység. ‘ ` 

Az 
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Az ëgg ellenben а’ fzámoknak tölalre enlîî eg - ségre felofzthglatlan, és fzámlílható kezdetéëgî ŕinciplgm 
numeri) jelemí , mellynek telnr fzármazékait, va amint du 
pla gy hanggal mondgyuk, úgy én mińdenkor duplával 
írgm: ëggyëggy, è`gg_yè'nkint`,‘ ëggyes, ëggyesít, ëggyes- 

_ seg, è'gg_7r_e:, êggyügyzï, èggyütt, г; yenlít, ëggyem 
lâ, A’ кафе: tehár ' Analytic. Réfzé en д’ по. _@ann , 
ëggy hizonyosf tekintetbìîl , az Irókuak kénnyëre hagytam, 
azokbnn én a’ törvényektůl, mellyekre nyomozásim ‘еще!’ 
tek, mikor Magyarúl írok , el nem távozhatok. 

я. ) А’ Dealk többel fzámnak ma}'mozaíua't,‘melly nyel- 
vünlmek mind nemzetiségét., mind д’ sok lf miatt fzépaégét, 
kegyetlenůlrongállya, nz Äna`Í_ytica'ban több helyenn meg- › 
támadom olly okokkal, mellyek е’ deákos Magyar befzédnek 
képtelenségét világosan megmutlttyäk. IU; ezeket röviden 
eggy tekiutet ala'. 'gyïij¢,öm,_ 

£75:/`5ò'r. AlJl1úl,- hogy a’ Deák fznmnevelmek uin 
csen eggyes fzámok, hel eseń következtettyíik , Воду п utânnok álló neveknek és ígféknek is a’ ‘был: fzámlnn kell 
állxnî. Ellenben tehât abbúl is, hngy a’ Magyar fzámnevek 
nek niucsen többes fzámok, helyesen következtettyiik , hogy 
az ńtánnok ílló neveknek és -1'géknek ia. az eggyel fzámban 
kell lenni , mint Íuírom ezer katana érlfezett; e’ kalapot 
Вы]? forintonn vettem; „щ pedig jzárom eser Лишний: 
érkeztek; e’ kalapot hrz:/bforintokorùz vettem. Ногу pe 
díg а’ Magyar fzámolcnak nincsen többes, fzámok, csak ab 
búl is kitetfzik, hogy mink sohn `sem fzámlálunli imígy: 
суду , kettäk , Ízármak , tzfzek, hzff/.`zak,_f2fa'zak, kéçfzfí- ' 
zak, hárornfzázak, едете/с, ötezerelf, mint а.’ Deík ' 
ипит, duo, iria, decem, vigìnti, centum, ducentay, 
trecenta, mille, quinque millía„,- hanem mindeukor esula 
az eggyes дать“ eggy, kettö", három, На, Ьф/‘з, Дай‘, 
lfe'{/`záz, háramfzáz', ezer, ötezer. Mär nz Olafzhan 
:inca a’ сына fzónak többea fzáma: quatfroventa, qua 
drìngezzgì, négyfzáz. De mind пейте nem haitnnak az 
ollyan Irók, kik az emberi nyelveknek miivelését és~cs1'no 
sítássít nbbnu gondollyák xlllani , hogy а.’ Deík nyelvnek 
regulái ahí fzoríttáasannk., Ezekkel мы: legjobb megérer 
мы: ama' Magyar fzóllísuknnk irtóztató terméfzetlenségét, 
melly az '<3 regulájokbúl fzíikségképen követlcezik. E’ regn 
la lìerinzftudni illik imígy kelleneßsínosan Magynrúl Ье 
fzéllenünk : 

а) Hogy a’ bńza? Felelet. `Tizenhat forintok. Hit 
о’ kép lnogy? Felelet. Két aranyolt. Az Árìwánalc tizeneggx/ > forínlok méröje; е képnek négy aranyo а’ рёгч; . е. . or_ 
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‘J;>;`@£i_ye! Ablagivusaa Pincgen. 

bçruak _hxifz furinroìonn volt nlxója, Ga én Izuj}:onò'tò‘I1ò'1zq 
VPUEÍD. 

Ъ) Hífßm }’mIa_/'zkolt barokot,_ vngy haírom pal@/Ib 
Imk bon, ‘аду hamm pnlafzk bprokat çéhgy az afzlalra. hé: ]JnÍ1araI\' vigeket, vggy ké; pohaír vize et, ‘аду а’ vízgnek 
"Её: po1zar¢_¿t ittam: due focula aquàe. 

c) Bécs fononytúl tí: 1nérxŕfö`ldek. Akker lz én la 
kísom n’ xìédtïìl щи ezçr lépéeek volt. 

d) Hiram e_/`zteml¢ì,' hogy nem láttalak. ho_Inrzp- 
jaj , Воду д-тц dolggzgk. Nefgy q'1;¢ii, деду цъёппдс! vára. 

’1§s=¢«f.»\_„s- ‹ " A 

Másplgßfar. De nem csak akkor terméfzetlcn а’ Ma 
gy]Íl\;`1)e1.fze’d, ‘ища: а’ ffzáïnevek utínn a’kl1{)e:Ãk fzerinî '$25 sa zámú neve et te ziin , hanem mé# а ог is, mí 
kqr erre 'nézve a’ Редко: а’ gyîîjrö печей? utánn majmoz- 
iúk, miur: е’ falka .ïertések a’ kutyaíkxja rohantak,h"l§)C а’ se_rte'.vek/wl: e_’ Г; кар а’ kut мм „мы, н ¿rom fálkah aertések ад kutyrîkra rglxañtak. S23: méggînagokkaì 
ц’ со11ес‚хйчипчо1‹|‹а1‚ nvvqgy gyüjtö nevekkel sem kell so 
lxa az eggyes fza'n1b¢}n gílńünk; тег: сцай így lehet âm`a’ 
mi nyelvünk is olly cnínoç, olly müveltt, mint а’ Deák, 
In így befrélliinkr tegnnp c.reresxz_y¢:'l1@t 'ettiink, \eb_édkor, 
тиф; lsgzcséink ‘тиф; heri ce1ja.nz comedirnus, et in 
prandxo lentes _l;_nhu}psus.; E» rermélgetlfngégekhez ndgyuk 
vëggérg még azt п ‚ hog): а testnek tagqazrúl ne Íaefzé|lyunk_ 
olly barbare, mint eddig, hanem ege'fz`en_ a’ fzép Веды; 
fzerint: Iábaldfal zapodta fzerencnéjét; keseimbe vettem а’ 
Ícëpez; füleimet sérti; ez „/Izernelfbetzïnß dolog; lfarjaìf 
közé vette a’ gyermeket; agar' Кбит: targyag тег: eggyébkép 
a’ Вы“: cultúrn n£l,k/ifìl zůkölködö fzegény iig efogyott Ma 
gyar nem in mdní , lwgy a’ befzéllöpek ké: zîba, két ke 
ze, Ка: fiile, kh fzeme, két katja, és több foga van. 
Mit tàlálnak még n’ mi Nyelvmiivelöink д’ Deák nyelvben, 
а’ МЪцёНйЧД а’ mi_énknek csfnonítńsfít Leheterlennçk tnrtyäkî 
Fel mernék fo adn: , hogy ók a’ G6;-„iig nyelveg mak azéri; 
is zökélletlenela nek, és bárdolatlanalabrgak ne'zik_ a’ Dç,;Íkuâl¿ 

r 

VIII. 
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VIII. ‘S Z fa k а Г Z. 

A’ bixjlokos neveknek f f`ormálçîszír1'1l- 

67. Mit e'rtüAn_k lz’ birtokos nevpkáltal, 
»ís mit _kell azokrúl tudnunk Р 

‘ 1 

Felelet. A’ bìrtokos nevek által azokot ér.. 
tyük, mellyekhez bfrtokjelentö këpzïik függeI`z- 
tetnek, mellyek tizenkétfélék, úgymint sasom, 
_sasod, sassa, эдакий‘, sasotok, sassolf, sassa 
im, захват, sassaz'-, sassaink, sassaitok, sa 
зад‘. Ezekzjñl а’ következendö dolgokot kell tud» 
nunk. 1 ‘ ‘ ‚ 

а) Ezeknek kétféìc eggyes, és këtféle töb 
bes fzámok van, úgymint: az elsö eggyes fzám 
csak eggy birtokost, és csak eggy birtokot je 
lent, mint завет, зщод, sasqa. A’ második eg 
gyes fzâm csak eggy birtnkd\t,jde а’ végsö k 
hetů âltal töhb birtokost, ,niíùt sasunk , saso 
tok, sassok. Az elsö többes fzáŕß. csak eggy bir 
tokost, de azi betü által töhb lwìstqkot-, mint 
sassaim, sássaìd, sassaz'. A’ másik tölíbes fzám 
az i betů által több birtokot, és а’ végsö k ál~' 
»tâl több birtokost jelent,.mint sass».zz°nÍf, sassari 
iok , sassaik. 

Ь) А’ hirtokos képzlïk közöìt vannak öt, 
fhzwom, es ka ägúak (14. §.) muyek а’ hang 

rendnek а.’ 10. ёЪап elöadott közönséges regu 
lâit lçövetik. Vannak azonnkivůl nyomosítók 
ìs,'me1lyekr`1`il а’ 15. §\bar1 fzóllottam, а.’ mi 
n„ök sassa, sassok, és mind а’ két többes fzám 
sassaim, sassaid, sassaì ‚ sassaink, sassaìtok, 
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sassaík,lEzek a’ fzónak utólsó hetůjét megdup- 
lázzák, ‘аду ha ezt meg nem tehetik, a’ dup 
lázást legalább kipótollyák. 

66. Mellyeli a’ bìrtolsos nevelmeli lie'pzö’ì_? 
Felelet. A’ birtokos neveknek képzöi a’ kö 

vetkezendö k. 

E'I0'_fz0'r azok , ’mlellyek csak eggy birtokost , 
és eggy birtokot jelentenek, a’ birtokosnak hâ 
romféle fzeméllyefzerint háromfélék. 

Az elsö fzemélyé a’ hangzó végzés utânn 
csak m, танцам, е1те’т; ‹1е a’ mássalhang 
zó utánn öt âgú, úgymint om, öm, ëm, am , 
és em, mint tagom, ezüstöm, embè`r'è'm, há- 
zam , тает. 

A’ második fzemélyé a’ d, melly az elöb 
benihez tökélletesen hasonló , mintfád, elme'd, 
iagod, .e.züstò'd, embërëd, Идиш , tüzed. 

A’ harmadik fzemélyé csak két yágú, úgy-A 
mint a, és e,ámelly egyfzersmind többnyire 
nyomositó is, mint faja, tagja, háza, elme'je, 
ezüstye, embëre, шла. _ 

Másodfzor azok, mellyek „csak eggy bir 
tokot, de tölih birtokost ielentenek, a’ három 
féle fzemélyek fzerint megmeg háromfélék. 

Az elsö fzemélyé két ágú unl: és ünlx; de 
a’ hangzók utânn csak nl: , mintfánlt, elménlf, 
tagunls, ezüstünlf, embërünlf, házunls, tü-~ 
zünk. А A’ 
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А’ második I`z‘e,me'1yé hârom âgú, úgymint 
tok, М, iölt, mimfarok, elmérëk, fenymök.f 
De mikor közbeyetést kíván, öt ágúvá 1e[]`z, 
ugymïnt otok, è'tè'Í:, ötöh, atolf, etëk , mint ta 
gorok, embërëzëls, ezizszöwk, h¢izazol¢,„züzetëIf. 

I ‘ А" harrnadik fzemélyé hârom âgú, ’s egy 
fzersmixíd nyomosító, oli, öli, ëk, mintfájok, 
elme'jè'Íi, tagjoli, eziislyök, embërëls, ihdzok, 
liizölt. 

Harmadfzor azok, mellyek csak eggy bir 
tokost, de (бы) birtokot tefznek, mçgmeg há 
romfélék. ~ 

Az elsö fzemélyé két Aágú és nyomosító; 
aim, e's eìm, a’.han^gzó utánn pedig csak im, 
mint fdìm, elmëìm, tagjaim, ezüstyeìm, em. 
bëreim, házaim, lüzeim. ' 

\ ‚ 

A’ második I`zemé1_yé hasonló az elöbbení 
hez, aid, vagy eid, ‘аду id, mintfdid, elméicl, 
tagjaid, ezüstyeid, embëreìd, hdzaid, t-üzezfd. `. 

A’ harmadik fzemélyé hasonló az e1öbbeni- к 
hez , ai „vagy ei ‘аду 1', mintfdl, elme'ì, lag 
jai, eziistyez', embërei, hdzaz', tüzei. 

Negyedfzer azok, mellyek több birtokost és 
több birtokot jelentenek, megmeg hâromfélék, 

— két ágúak ‚ *és ńyomositók, úgymint: 

Az elsö fzemélye’ ainlz, einik, vagy csak 
ink, mint fdink, elme'inÍ:,' tagjainlf, ezüstye. 
ink, embereinlt, hdzainïs, tíizeìnli. , 

A 
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А’ második fzemélyé az`¿oÍ¿ , eitëli , vagy "sal: 
itok, ìtëk, mint fáitok, elmëitëk, tagjaitolf, 

/ezüslyeitëk, embè‘reì¢è'Í¢, hdzaitok, tüzezflëlz. 

— А’ harmadík fzemélyé aik, ‘аду eik, "аду 
csak ik , mint {ШК ‚ elmdik ‚ tagjaik , eziistycili, 
embëreik , hdzaìk , имей‘. ' 

69. Mft értünii а’ nyamos¿tó_ vdltozcìs 
dllal, e's micsoda reguldli ald van vetuçí’ 

Felelet. A’ n nmqsitó váltûzâs által azt ér» 
tyùk , melly a fzonax уедет’: törtenxk ‚ mikor 

lhozzá. nyomosító birtokos képzö függefztetik. 
Igy е’ fzóban sassa а’ nyomositó változás az 

~ imólsó s betïinek megduplázása. е’ цЁчЬеп sas. 
Regulái, mellyeknek minçlazáltal sok lkivételeìi 
vannak, а.’ következendök. 

Elsö Regula. Mikor a’ nëvnek utólsó Ьо 
‘lůje fogbetů cz, cs, s, fz, z, zf, ‘аду íny. 

‘ betïi j, gy, ly, ny, ty, ez а’ nyomositó ke'p- 
zök elött megclupláztatik, mint sas, sassa , sas 
sok, sassaim, sassaid, sassai, sassainïs , sas 
gqitok, sàssailí. 

Másadìk Regula; Mikor а’ névnek utólsó 
het'1"1)e` nyelvbetů 1, п, г, ez elöbb in_vben’1re 
vâltozlk, azutánn рейд; ше5д11р1ё21ай—1;‚ mim 

' acze'l, acgéllya, aczéllyols, acßéllyaim, ac,;¿l. 
lyaid, aczéllyai, aczéllyaìnls, `a<`:zé'llyaitßÃ:, 
aczéllyailf. De ha е’ végsô betůk elött eggy más 
salhangzó áll, a.’ duplázás elhagyatik, mint 
Íŕert, Íxertye, -Ísertyëlsg Ífertyeim ’s а’ с, ‚ 

Наг 
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Hñrmadik Regula. A’ cl nye`lvb,eti'i ufánrx, 
#Sek gy f`ü¿5gel`ztetik, mint ndfl, nádgyaâ mid» 
gyoli, nádgyaim, ndclgyaid ’sl q.’ t. ' 

Nègyerlik Regula. Az aiakbetůk Ь, f, m, 
p, v, а’ tprokbetůk g, k, r, h, és а.’ tüdöbee 
ШК, avvagy ‘а’ hangzok а, е, é, i, о, ö, u, 
ii sem lágyitást, sem duplázást nem fzenvedf 
hetvén, mind а’ kattöt het-ůvel _pótollyák ki, 
„мы а’ j betů eredeti‘1'nybet'1'i , és erös hang- l 
‘jára nézve а’ dnlplával Рыбы‘, mint: dab, dobja, 
dobjolf, dobjaim, dobjaìd, dobjai ’s a’ t. А’ 
hangzókkal .végzödök а’) betïit osak az eggyes 
fzámban fzenvedik meg: fdja, fdjoÍt,-a_,’ töbf 
bçsben soh_a sem: fa'z'm,faz'cl ’s ra’ t. 

70. Milsor Íiŕván a’ tok, tëk, tök ‘юры 
Ãözbevetést P ~ 

F_elele¢. A’ tok, tëït, tëk képzfèi езда akkor 
kívân 0‘, ё, ö közbevetést, mikor а’ névnek utó1- 
só mássalhangzóia а’ t betïivel a.’ kimondâsban 
alkalmatlanságot okozna. Ebbïìl tehát а’ követ- 
_kezendö regulák önnkint tâmqdnak. 

у) Mikor а’ név k_e't mássalhangzóval Vég 
zöclik, közbevetést kiván, mint gond, gondo 
zok, gyiimölcq, gyilmölcsögojk. hüpelylç, hi¿'~ 
velylfëtëk. ’ 

2) А’ Ъ, cz, cs, d, gy, h, t, v, z yégzé- 
sek közbevetést kívánnak , mint dobotok.,« le'czè` 
tek, атомной, eb.e'dè'tëÍi, òf§vegyë¢ëk,ju.hntpÍ¢, 
fzógaíoiok. ‹ ‚ ' ` 

з.) 
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5) Az eggy fzótagbúl állö nevek, mellyek 
g, j, k, 1, ly, m, n, ny, p, r, s, fz beti`1k- 
kel végzödnek, közbevetést kívárinak, mint ba 
bajotoli, sasotok; ünnepèïëli pörötöli, 

4) Af több' fzótagbúl àlló nevek, mellyek 
k, 1, ly betůvel végzödnek,' а’ közbevetést el 
fogadgyák, de nem kívánnyák, mint ablakotok, 
vagy ablalftok, angyaloàtok ‘аду angyaltok. 

5) Az atok és вы?!‘ közbevetések csak az ol 
lyan nevekben jönnek elö, mellyeknek többes 
fzáma ali vagy eh képzövel formáltatik, amf 
mint alâbh megláttyuk. 

71. lwbllyek a’ rencllfövetö birtolfos nef 
yeh’ formálásdnahfó példái P 

Felelet. A’ rendkövetö birtokos печей’ Гоп 
mâlásának fö példáit а’ Begulák fzerint, mel. 
lyek а’ 69. §ban állanak, négy felekezetre o[`z-. 
tom, azutánn mindenik felekezetet а’ hangrend 
nek а’ 10. §ban elöadott regulái [`zerint,hârornra. 

I. Feleïfezet. Ame’ neveknek, mellyek а’ 
69. §ban elöadott elsö Некий! követìk, és igy' 
jv gy? ly: nya 1У‚ vlhgy Cz» C59 5’ fz: is zr 
betůvel végzödnek, {ё példái, ha mélyhangúak, 
а’ SGS, ha középhangúak, а’ Göz, ha magoshan- 
gúak, a’ Méçs. Az éleshangúakrúl tudgyuk а’ 10. 
és 50. §§b1íl ‚ hogy némellyek közïillök a’ 
mélyhangúakhoz_, a’ többíek pedig a’ magos 
hangúakhoz. tartoznak. Е’ példákhan Va’ kétféle 
eggyes fzám egybe van vonva, valamint а’ két- 
féle többes fzám is. 

_ Eg, 
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Eggyes Szám. h 

 

Завет. 6626111. _ Mécsëm 
Sanod Gîîzöd, ‚ _ Mécnëd. 
Sassa. Gözze. Mécése. 
Sasunk. Gözíihk Mécsünk. 
Sasotok Gôzötök Mécsëtëk 

Méccsëk _’ Sassok' ' - Gözzök. 

Többeè , Smm. \ 
Sassaim. Gözzeim. Méccseim. 
Sa ssaicl_ Gì5zzeid_ Mébcseid. 
Sassal. Gözzei. Méccsei. 
Sassaink. Gôzzeink. ‚ _ Méccseink. 
Sassaítok. Gözzeitëk. Méccseitëk. ‘ 
Sauaik_ Gözzeik. Méccseik. 

_ II. FeleÍsezet.~ Ama’ neyeknek, mellyek a.’ 
69. §ban elöadott mâsodik és` harmgdik Regu 
lât követik, és így d, I, n ‚ ъ betüvel végzödnek, 
fö' példâi, ha mélyhangúak, а’ Dal, ha középhan- 
gxîak, а’ liöd, ha magoshangúak, а’ Ve'n. 

A Eggyes S/zám. 
Вдова. Körlöm. Vén`e`m. 
Dalod. _ Köclöd. _ Vénëd. 
Dallyn. Ködgye. Vénnye. 
Dalunk_ Ködiink. ' Vénünk. 
Dalotok. Ködötök Vénëtëk. 
Dallyck. Ködgfök. Vénnyëk. 

Többes «Уайт. 
и ‚ 

Dallyaim. Ködgyeim. Vénnyeim. ' ‚ 
Dallyaid. Ködgyeid. Vénnyeid. ^ 
Dallyai. Ködgyei. \ Vénnyeí. 
Dallyaink. Ködgyeink. Vénnyeinlc 
Dnllyaiwk. Ködgyeizek. Vénnyeitëk. 
Dallyaik. Ködgyeik. _ Vénnyeili. 

III. 
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Ill. Feleltezet. Ama" neveknek, melljrek n’ _ 
69. §ban elöadott megyedik Begulíit követik, és 
igy b, f, rn, ‚р, v, ‘аду g, h, k, r lnetíivel 
végzödnek, fö pëldái, ha mélyhangúak, a’ Tag, 
ha középhangúalt, a’ Gög, ha magoshangúak д. 
а’ Prem. 

Eggyes 1S’1=dm._ 

Tggçm. Gögöm. Prémëm 
‘Тадод. ’ . G_Í"gÖ<l- Prc'mëd. 
Тата. ’ Gïigje. Prémie. 
Tagunk. ‚ Gligiink. Prëniiinlt. 
Tagotok- Gögötök. 1 Pré1nól'c'k. 
Tag}0k.- Gögjök. 'Prémj`c`k. ‚ и 

ТЪЬЬез Seam. 

Tagiaim. ‘п Gìiígieìln. ' Préinjeim. ’ 
"[`¿gjaid„ Общей. Prémjcitl 
Tngjai. Gŕigjèl. lfrémjez. 

' Tagjaink.' (iögieink. l’1‘é1n]eink 
Tagjaitolń. Glígieîfeie. l’ré|njc1't`1~'k 
Tagjaik.- _ Gìîgjeik. P1'émjeik. ' 

IV. Felelfezet. A’ hangzóval végzödö neveltï 
а’ 69. §han -e1öadott negyedik Regulátúl abbarr' 
távoznak el, hogy a’ j hetůtïil az egéfz többes 
l`zámban_ irtóznak. példâik, ha mélyhanj 
gúak, a’ Fa, ha k_özéphangńaît, a’ Szellö, ha 
mngóshangúak, a’ Zferzge'. 

Egèfyes »5'za'm- 
Éíiil. ~Szcll':'ím. _Z["u`ngêm. _ ` Fâd. _ Szellötl. ‚ '1Z_l'e’ngéd. 
Fáia. Szellïije. _ ,Zlëngéjm 
Fink. Szelllink. \ lzfëxlgénk. 
Falck ,Szellötiik ‚ Zfëngégëk, 
Fájvh .'Szelli'5jök Zfëngéjëk. 

о‘! ’ 



'Íöbbes Байт. ' 

‘ " -§1.e}Iì'$irn. ~ игешдгдш 
ái . i.’:`L¢!Ãi'íir,{. Zfëngéìd, Fáí» I \ iäzellöi. Y г ‘711151136. 

gaíiv 11- _ ïsullaank ‘»7.ra»'„geink. ‚злом. Szeiloirëk ‘ пышным. 
Fm. мены. .’ ‘ Zrënëéik. 

_ 72. §. naihep lem а’ ш vagy' »abb fw: 
Iagfvúl álló nev€Í£neÍt többës _fztìnllì bl`r"i0Ít0.<.- 
képzöit megrövìdlteni Р f 

Felelet. A’ két vagy-több_ fzótagbúl álló`ne~ 
"ей, mellyek mássalhangzóval végzödnek, a" 
többes fzámxíbirtokos képzöknek végsö [`z('r'fng-~ 
jaival is rnegeìógfzenek ‚ mint а’ hangzóval vé_-„§ 
zödök. E’nevekhez tehát elég az im, id, 1', ink, 
¿tok vagy\itè’Íx fzópagokot függefzteni, kivévén a’ 
дыры töhbes fzámnak harmadik fzeméìlyeëi. 
Példímak okáért. Ezek helyett: falatlyairmfalat 
iyaìd,~_falattyai,fìzlattyainls, falattyczìtols, eze 
ket lehet mondani:fa1fztim,falatíd,_falati, falaz» 
link ,_/‘"ezlat,1'toÍ:«`De falattyaìk helyett a’ улиц!“ 
fzokatlan. Ugy fzinte ezek helyett _/L*.elettye1°m,~ fze° 
Zettyeid, _/lxelettyez', fzelettyeink, fzelettyeitëli. 
helyesen mondgyuk_ ezeket: ./Ãzeletim, _/belelid, 
fzeletz',_fz_elelìnÍx, fzeletìlëli. De fzeleltyei/1 meg 

` nem rövidit_tetík. Az eggy fzótagbúl álló печей 
е’ röviditést meg nem (`zenved_ik: ezek helyett 
tehígt sassàinx, sassaid, sa»s.jsaz`, sassaink, sas 
saitoli, tellyességgel топ’: és terméfzétlen birîm 
ì«;os nevek volnának ezek: sasim, sasid, sasi, 
sasiraïi, sasitplf. Ellenben а’ hzingzóval végzödö 
nevek a" nyomosinó vûltozástúl irtóznak, mert 
fáivn , fdicì, fcîz',fáinÍi, fa'í£oÍ£,fáìÍ»‘ helyqlt ha» 

SOIT 
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sonlóképeu rof[`z\é's terméfzetlen bìrtolcos печей 
volnának ezek:fájaim,fäja1'd, fdjai, fdjaìnk, 

fájaitoÍi,fa'jqlÍs. A з. у _ 
Jeg_yze's.lAz Elöfzónak |7..§bs.u a’ Másadik Regula 

alatt elö terjefztettem„m:ír ama’ zayarodaîst, melly,a’Magyar 
Íräslaan abbúl tÁmad_¿ hogy újabla lróihk a’ betůnek ötl`e'le_ 
hangar tulajdonítahak. A’. Nyelvtudomzîìnynak 4.§.fa utänn a’ 
Jegyzésberz, az 55. ald. említettem azt is‘, hogy akkorában , 
mikor al régiebb Magyar könyvek közre hocsáttattak, a’ 

\ lcönyvnyomtató mìîhelyekben nem voltak még mqndva öutött 
Magyar betîik, ,hanem csak Редкий; mellyekben x, y, z 
felette kevés van, ö pedig és ii eggy'sincs. A’ 'émet 
könyvnyomtaló tehat az y helyett csak 1’ betiìt veit, annyi- 
val is inkább, mivel az efféle Magyar fzavnkot mint half. 
(ул, talcil_yÍ_ya,' kínynya, bánfnya, gát_yt_y'a,‘ ta 
nítyt a., Németesen ejtvén, minlha így voltak vçlnn {На 
balja, találja, kinja, bánja , gálja, lanítfa, elhinezte 
mngával, hogy az elïibbeniekben is csak úgy kell ejteni a’ 
v'égzé|eket, mint a’ ja fzótagot ezekben írja, fogja. Az 
.Analyticának I. Réfz. a’ 118. а’ 198, old. említettem, 
hogy Gyöngyösinknek Murányi Vénusszíban, melly Kar. 
»ín az x666.„eÍzt. közre bocsáttatott, az l_yÍ_y, луну, ty. 
1y, söt а’ d végzéséknél а‘ gf -gf betífzköt is ‚ mim tugygya, 
saját fzemeimmel mindenütt olvastam: jele tehát, hogy а.’ 
Kansai Kiadó у betůt e’ végbiìl elegendöt önxetett. De а’ Ко- 4 
losvári Könyvnyomtató az 1710. efzt. e’ fzép Pnféŕnát ńjrl 
kíadván, ’s meg is rontván, nem tartorta már méltónak, Воду 
e’ Magynros hangokot Ífly, луну, tfty' а’ Németesen ‚реп 

~]'a ‘аду je lxangoktúl megkíilönllnöztesse, e's hogy е’ vëgbîll 
Deák alfabctumához, mellyel élt, elegendëi _y betüt öntes. 
sen. Ez а’ pótoló j betüngk az ered/ete , mellyhez , csak a.’ rö 
vidségnek okáért is, az Ifók e's Iródeákok vaktäban ragaI`z- 
l<odtak,"s mellytůl az Erdélyi Magyarok а’ kimoudzíaban 
mai napíg ís mefzfze távoznak. A’ jelenváló Nyelvludománynali 
8. §sa 111211111 д’ Jegyzésbeu, a’ 61. old. megmutattam azt is, hogy 
az, efféle fzavakot zalállya, kínnya, ha betůvel így írjuk 
fulfil/"ar, kinja ‚ а’ aiikeres 'srthographiának mindeniitt Ъе 
vett regulzí]"a fzerint lelletetlen mŕekép elválafztani, llanem 

»csak imígy taláí-ja, Ífín-]'a, és hogy kövezkezendöképen 
lehetetlen az Olvasótúl is azt kívánni , hogy a’j betůt az 
elötte álló l, n, t betůktůl el ne válaffzn , és Németesen ne 
ejtse. Itt, e's gz Elöfzónak fellyebb említetlt 17. §ban meg 
feleltem amaz Irónak is , a’ ki caak ime'n|: azokot, kik az ей"! 
le fzavakban pótoló }"l>etůvel nem élnek ‚ tudatlanoknak me 
;-éfzli gyalázni , ’s kmek egéfz fìlologyialàéli tudomgínnyn, 
Inellyet e"kérdésn0lc megfejtésében mutat, csak abbál и’ 

kímél 
Х 
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kůfnéllêslaïìl lítfzik íllamí , hogy д’ j laetůvel nzlélegenek az 
eíféle fzavakot találja, kinja, k'o`nny¢b1;¢n kimondhatván., 
mint a’ Magyarps П)», nay' hnngokkal, kedvekért inkáhlx 
cszxk betůvel írjuls, lu_a’ Magyaron fzóejtést megroutyuk is. 

Itt lult nincs már egyéb l1a'tra, hanem lwgy ama’ vélo. 
kedésuek siikeretlenségét megmutassam, melly a’ j laetïit д’ 
birtokos nevekben , és az ígéknek mgatató formájâban chafa-, 
clerz'stícánalr,`avvngy béllyegbetůnek kiáltyn. 

1) Ha e’ vélekedémek pirtfogói olly ta'gu értelemlxen 
nëzik a’ betìit а’ birtokos ueveklmen, és a’ mutató formálnn 
béllyegbetììnek , minthn na'lla nélkiîl sem birtokot nem lelxet- 
ne jelenteni , sem a’.határozott accusativuu nlatt fékvö taírgy- 
ra mutami, csak Её: ig|zaágot'kell eleieklxe terj,el`ztenem, 
lzogy nevçtséges tévelygésekbììl felsçrkennyonek. ` 

д) Az elsö az, hog; az eggyel fzímú lairtoknsolznnï 
Лаб és mäsodik fzeméllyeiben, mint падали, tagad, ш 
gunlf', ta_gotak„, д’ bírtok az egéfz Magyar nyelvlnen min. 
den j nélkůl-értelmesen és magyaraín jelentetík. 

Ъ) A’ mísodik az, l1ogy`m’ mutató f`o1‘ma'l1an a’ je 
lenvaló iidönek М: в1вб fzeméllye , mint уйдет, wiglak, 
vágoal, д’ magos hangú ígékben pedig nz egéfz jelenvaló 
üdö, kivéyén а’ többeafzámú elsö fzemélyt, úgymint vcrem 
varlek, verëd, veri, verìtclf, verilc, a’ hazrîrozorr accusand 
‘мы alatt fekvö tárgyàt mimìellj nëlklll fzinte olly vila'go- 
aan mgtattyák, mint-ezek мёда, vágjulf, vágja'to]f, vag 
jrílf, és veljük. ’ f 

Illy erôvel bírnak nzonnklvìll я’ muutó formânak al 
11; т311п üdeje minden nélkůl, úgymìnt уйдёт, vtigríal 

' vága' ,‘ verëm ,_'vere'd, veré; egé_fze_n múltt _íiclejez vágtam, 
vrígtad, vcígta, a’ n’ t. vertem , verted, verte ’s a’ t. 

И Meg van azonnkìvill ezen erïï, minden j betů nêlkîîl, 
д’ kívánó módnak jelenvaló és múltt üdöbéli egéfz mutató 
formájában, mint: vágnám, vágncíol, vágnki ’a a’ t. ver 
ném, vernéd, verne' ’s а’ t.` vágtam vaina, идут‘! val 
na ’s а’ г. uertem volna, verted vaina ’s a’ t. 

A’ lrirtokmik és n’ mutalísnak csxadálatos/bël'Í_y'egbe- 
tů`}'e volni lrizonnyára az, mellynelŕ lvfllysgzése, nélkïil illy 

_ mk esetbeu mind а’ Ъ1г|:о1‹па1‹ jelentése, mind а’ tárgymuta 
tis , értelmesen vëgbe vitetík.' 

' а.) Mil nem keres fel a.’ kalpzelës mindent , Богу V6. 
lekedêseit az igazságnak tfónuasaírn emellxesnel Мёд az e' :läßt 

l\ll_AcY,~.R Nvmnvrlxn. L Í-‘ 
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is kezdettek nëmellyek a’ hangzók utánnj betüt írni, csak 
lmgy ennek lxatalmát meffzebb terjeffzék, mim ffífé, Clméféà 
De а’ fzemesebbek efzre vévén ,lz analogiálaúlß “livel e, 
fzavak tagfe', felleg/'e' tellyeaséggel fzokntlanok, hogy a’ 
lnngzók utânn csak а’ befzédben röstelkedö köz uépnek köz- 
}Jevetëse'a.’ j betiì az effélékbenfríje', elméjé, ёрреп úgy, mißt 
ezekben or;/kfígajirn, la'baji_m., Ífezejim, nzì]'e]'inÍf, tzjejitelflz csak nem meréfzletrék még is e’ kíilönös Nyelvmiivelökne 
nyomdokit követni. 

5) De tagollyuk fel t0va'l)lJ е’ чё1еКес1ёзг, ё: visgâll uli 
meg, ha vane még is valamí siikere, ‘аду sem? A ей! 
kifzorúlván, ammínt nz el»‘c'í fzám alalt lâtluk, egynehány 
lairtokos néyben, e's a’ mutató formának legnagyobb rêfzében 
а’ héllyeghetůnek hivvatal.lyábúl,À pzîrtfogói kénytelenek ama’ 
korlátozâshoz folyamodni, hogy а’ béllyegbetůnek hivatallyât 
n j д’ lsirtokosmeveklpen , és a’ mutató formában csak а’ nya 
mosíló képzŕïk e_Íött viseli , 1'1gymin1t` ' 

a’ birtokos neveknek eggyes fzámů harmadik fzemél- 
lyeiben, min: tag/`a, tagjok, felleg/`e,felleg¿jè'k , én az 
egéfz többes fzámban , mint tagjai/rz, tagjaid, tagjai, tag 
jaink, zag/'aitolf 1agjailc;_felleg/eim, fellegjeid, _felleg- jei,felleg/'einlf, }"elleg'}`eftelf, fellegjei/f. 

a’ jelenvnló iidìlnek eggyes fzámú mutató harmadik fze- - 
méllyélxerg, mikor az ige mélyhangú , mint vágja, és- az 
‚да; iöblxeslyen , mint uzígjuk, urigjáìolt, vágják. 

идущим: ielenvaló ù'd"'mek többes fzámú muutô elsö 
fzeméllyéhen, mikor az ige magonlxangú , mint ver/`à`Íf. 

végtére mind a’ törzfököa , mind a’ mutató formánnk egéfz 
parancsoló módgyában, akár mélylxangúak legyçnek az ígék, 
akár magoshangúak, mim; vágjak, vágjál, vágjon, wig 
íunlf, udg'/"aztek, vdgjanak; verjek, verjél, vevjën, ver 
]ú'nI_¢, verjetëk, 1/erjenek, és a’ mutntó Formábau uágjam, 
vágjad, vágfa, vrígjulf, mígjálak, vfígják; verjem, ver~ 
jed, verje, verjíík, verj`e'tëk, vërjék. 

De мёд az illy határozâs ut_a'nu is fefzegessiík meg tu 
dailanlznk hírclefe|t~eI`zí.inkkel е’ különös tudóssägú 'vêlelxe 
démek nngyféjaít.' 

ar) E153 f`r'i és álvallyílmn vnló iegyzésem az, hogy е’ 
fudóx Nyvlvmiívelïk a’ i,l>e1ì’ìnek, ammint az imán: elôadott 
korlátozáslwúl lálni , lxárom.'-.~'le hivatalt adnak: а’ birtokos ne 
vekben mdni illik a’ lwirmkor lwé]Lyegezz'; a’ mutaró formi 
han а’ hacározon áccuslßívua »lm fekvö rárgynt дыма; Ы: 

ц ‚ 
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az ígëknek törzfökös farŕnájában, min|:,va'gjak, vágjál, mig. 
jon ‚ ’g д’ г. verjek, verjél, ver/'_en,’s a’ t. vallyon mit bél 
lyegez? mit muuu? E’ harmadik hivatalt határozzák meg , 
ha lehnt, magok а’ Í betůuek páufogói. ' 

Ъ) Menuyiink tovább! A’ bz , cs, „г, _/'z, ‚з, :_/` ¿I 
I.’ gy“, lf, п)», tf utínn magok а’ j béllyegbetììgxek párr» 
fogói nem írnak j beciît , nmmimvélekedések fzerint kellene: 
-W-Y/'11, -vdr/'ok , sasjaim, ’s а’ 1. иду Il ígékben vada;/lzja, 
Ußdßffzjuk, vadwí/`zja'tak ’s a’ t. úgy' fzinte д’ parancsoló 
módnak mind а’ két formájában sem : varlríg/`zjaÍf , vada;/lzjál , 
vada:/zjon ’s a’t.~vadaf/'zja/n,vada§/Erjad ’s а’ г. hanem a’ j 
llelyett lz utólsó betůt duplalzzák meg veliink eggyíitt: зал; 
S“, -‘»‘¢1«0~¢0Íf, sassaim ’n n’ t. 1/adr@/` ‚та, vada_'[/¿uk ’s_a’ t. 
vada:/'_/`:ak, zgaclzç'/`_/Èsál, „дают“ ’s a’ L vadré/L`/Lmm , va 
düff/`ZGd~’s а’ г, Ezekben tehát, „ё: а.’ hasonló nevekben, 
ft' Ígëkben, mellyek fzánxosak , à’ nem_bél|_y_eglJeI.ì”1. 
`_ с ) A’ d, l, п, г végzések под, mellyek а’ kérdén. 
ben legiukább forganak. А’ Dunnmellékiek, kik a’ köz be 
fzëdben мёд; а’ törvényes vbetůt .is fzeretil: ell1agyui‘, a’ 
duplázíst legaläbb az 1 Ь0!1’1п61 е1 nem_ mulßtlyaïk , mikòr 
fgy befzéllenek: talril/a, talrilluk, talállátok , talállák. 
Az igaz. Magvaros I`zóejtés~ e’ 'nêgfy betůt az eleven beÍ`ze’d- 
hen meglágyíttya és megduplázza: talzillfa. A’ betiînek 
pártfogói tehat mind a’ ké: felekezefèiîl eltávoznak, mìkor 
Еду íruak: talfilja; merta’i az lhelïìt sem meg nem lágyír. 
ту: , nem meg nem duplázza; és így а’ fzóejtés talu'l-ja tel 
lyesuéggel Németei. ` 

d) Az a és e vëgzésü печей, mellyeknek eggyes [zi 
mú harmadik fzeméllyei aïj betïit az egéfz Nemzetnél meg» 
kívánnyák, mint fa'/'a, fa'/`ok, elmŕje, eÍme'jè'k, az egéfz 
tölxbes fzámlaan vifzontag а’ belůtïil megmgg al egé[`zNem 
zetnél irtóznak: merz senki sem mondgya fri/'aim , fdjaid, 
fájaì, fájaink, frijaitak, fzijaìk, 'el/néjeíln, el/mf'/'ez`al, 
elme'/'ei , el/néjeìnk, ellnéjeitelf, elméjeink, hanem ezek he~ 
lyett mindern у пёШЩ imígy: fáìm , frííd, fái, fdifzlf, 
fziilak, fáik; èlfnéim, elméid, elméi , elnzëßnk , el/ne'i- 
tek, elméík. E’ пе‘ knek többes fzeímában tehzít n’ 1' ln. 
Ш: birtûkbéllyegzů betünek okosan senki sem vaìlhaltya. El. 
hagyatikmzonnkivïll a’ középkurtítás íltal még a’ mássalhang 
zóval ve'gzi5d`<'S hoffzabb' nevekben is, ammint a’ 72, Sfbgn 
elfi teriefztetett: mint falàtim , falatid ‚ falati ‚ falatink ’s д’ 
t. fzeletim, fzeletid, fzeleti ’s a’ t. és ezeket mindenik Mg. 
yar а.’ laéllyegbetiì nélki'il is ]1îrtokosoknlk`i:isme1'í. Ezek íůl in kíhfil tehát a’ i.l1eti§nek béllyegzìï hivatallya, vala. 

mìut azokhúl is , mellyek a’ сбыте: fzámban megrövidïilnek, 
minqmalma, malmok , malńzaim., ‚чад; а’ vqnást elvezik, 

f ` , L д mznt 
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mint ege , egëk, сдаёт, vzgy ak, ek képzöt kívánnak, mint 
háza-_._ házak, ha’;:aìm,.zò'ue, tò'và`k', tòveun. 

e) Ha a’ lz. т. p._v.g. lf. r. lz. végzéaiî fzavakot 
naggyábúl fzámlaa veffziik, а’ mit д’ Tz_'/'zza _ll/lag_ya_rsa'g 
nevïi könyvecakémben könnyiì végbe vinni , és somniájokot 
a’ többi neveknek sommaijával öfzvetartyuk , ha egyfzermind 
meggcmclollyuk п: in, hogy ezek közůl megmeg fzámtala 

\xiol<’l1an máx' a’ j, mair meg a’ duplfízál is , ammini alzíbb 
látní fogiuk, elhagyatik : meg kell bizonnyára vallauunk, hogy 
2’ Magyar birtokoi ’neveknek három negyed réfzében a’ i Ье 
tïì ngég at’ nyomosftó këpzök elìitt is , fel nem talaltatik. Kil 
свода mondhassa teli:-it e’ betiit okolan a’ birtokosok’ héllyeg 
betiijének? — 

Г) Lépjíínk maîr most ât_ az ígékre. Azonnkivůl ‚ hogy ” 
az „ада; az a_)-h) e's c) alatt imán); жен Jegyzések az igé 
ket in illetik, mellyekben a’ foglzetiîk, mint desa, дяди!‘ , 
az inylâetiik, mint haggya, haggjfuk, és a’ nyelvhetiik , mint 
talrillya , talállfuk, lzintúgy megclupláztatnak, mint a’ 
nevekben: a’ t végzésrc nézve olly fzembetiinö mind a’ két 
fdrmeihan a’ parancsoló módnak a.’ laetiitiil való irtózísa, 
hogy én meg nem foghatom , mikép lehetett még п’ paran 
csoló módhan is a’ ibetiit béllyegbetiínek nézni. Tekintsíik 
meg a’ dolgot közelebbriîl. - 

Í_ì'l¿i]`zò'r. A’ t ve'gze's, mikor elìitte rníssalhangzó xíll, 
valaminr az it képzö is, melly felette fzzîmos ígéket for 
mail, az indientivushan ugyan a’ nyomositó képzök el5tt lai 
gyúlást és duplázáat kivánnsik, miril: tart_y‘a,- tartyulf, 
tartyátak, tartyák én fzépíttyülf ‚ vagy ammint a’j 
hetünek pártfogói^1'_rj:ik, _tartja , tart/`uk , ,fsépiljülf "|' a’ t. 
de a’ parancsoló mócln.-1k`mind a’ két fornníjában a’ lágyúläs 
_és duplázáa helyett, és így ezeknek- hilaäs surrogátuml а’ 
j helyett is, s betiît kívínnakìz egéfz Nernzetnél: tartsak, 
fflrfßál ‚ mrfsvn ’n n’ г. fzépítsek, ßépírsél, fzépítsen 
2 3 
|—д -È. - 

Másoulfzol'. Az _/'zt vegzén, melly arínclicativuslzan 
imígy hangzik fzírat/’zt_y-a, fára_/`ztyulf,`farafgt_yátok , 
fárafztyák, él ermf/lziyrïlf, mellyekben а’ ‚ Joaimík az y 
helyeîï bßìiìt írnak, a’ parancsoló modnak mind a"két 
formájában a’ t végzéslalil fz betiìt cainál, hogy az elötte 
állót megduplázza: j'ára_/fzalf, fáru_/]`za'm ,' emeff/leek, 
eme]/.’zem, ’s a’ t. Nincs in a’ j hetünekßgk hire-ia. 

Harmful(/`zor. A’ többiekben a’ t végzés az indicati 
Yuslnn megrneg laigyitáat és duplázíst kívín, mint (тянул, 

irait- — 
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írattyuk, uetzyíik, иду дшгпйп; а’ Iottisták írjik íratja, 
Наций, ивг/й/гуа’ paraucaoló m‘óduak реф; mind п’ két 
formájában kéns betůre változik, mint írassak, ira«ssan¢/I 
‘ц а’ с. 1/essek, vesaem ’s а’ t. 

g) Ezel: így lévén, ha megfontollyuk, lxogy Walameu 
nyi Magyar ígébiì]'lehet a’ hat, het képzövel, melly t b_a 
tïìvel végzîödik, tehetiîíígéket formálni , mint ír/mt, verhet, 
ha e[`zre veffzük dz; is, hogy Yalamennyi Mngyar müue/ö' 
ígékbül az at dt, ‘аду mr, tet képi5vel míiveltelŕï él 
fzenvedô' ígéket lehet formálni; mint írat, 0Ívastat_, ve 
ret, és íratilf, oluastatik, 1/eretik; ha vé Lére a’ 41,* Í, 
n végzéseket, mellyek kérclés alatt vannak, fzamba nem vé 
vén, fontra teffziík az; is , hogy а’ többi végzésìî ígéknek 
több mint Гей; duplázást kíván minden nélkïìl, mint ás 
sa, ássuk, ve_/Y`zù'k: fzembetiinöképen világos leffz el`<'it- 
tíink, hogy valamennyi Magyar ígéknek csak tìzed reffgá 
ben sem találunlŕäz egêfz Nemzetnél , és így még а’ Jouir 

"~‘Ía'\knál is, а’ пуотозйф képzök el`c'5tt`j hetíit. 

‘ Ёепаитодёуий tehât а’ betïit Lêllyegbetiînek знай: kaf 
runkra, mellyet miattn nyelviinknek ŕendbefzedésében; és Y 
cnínqsításábnn fzenvedíink. Ha valamelly útazó eggy idegen. 
orfzâgnak fzéleinn ólálkodván , és ont egynehány faluban sol: 
veres hajû embert látvän, ай! írná hxza, hogy :zon orfzäg 
Ъап а’ veres hai nemzeti béllyegg a’ másik Рей; bellyebb 
hatván az oŕfzágnak közepe felé, mindlaarnn vngy fekete. 
lxajú embereket találna, mn mondana vallyon az elöbheninek 
111'1'adásÁrR? Ne ólâlkodgyunk mink arlyanyelviinknek fzéleinn, 
hay м: igazán miiv'e1ni, e's csínosítani akarjuk, ил: пе inr 
důllyunk az egyma'.ssal_kí1`zköd'c'í auctoritások én rideg I`zoka- 
sok ‘аду önnön kényíink тётя , hanem hassunk be serény, 
semmi réfzre nem hajló, semmi elöitélettel félre nem csábít 
haló , f`a'radl1ai~u«tlan tanúlásunkkal nyelvîinknek fzívébe, és 
ott keressiik fel fzép rendben álló_nemzetis<ígei|:. Merem én ig 
jövendölni , hogy anyanyelvíink nem sokára a’ legmiiveltlelï 
fs legérzékenyebb Európai nyelvek között fog dx'fze|kedn1. 
A’ Magyarnak а’ terméfzettiil fzép talentumai vannak, (10 

— mindaddig, паб; еёу/огтагуычепп nem béfzéll, nem ír, 
talentumainak legdragább gyumölçseit , a’ kinyomorott ¿gaz 
nigolfot, és а’ fzívnek ne/nes érzeménlzycit, hazafìlársaival 
foganalnsan nem fdgja közölhetni. 

Ь) Azoknak , kik a’ i betïinek héllyegzö tulaidonsígaft 
ama’ régi halotti ki: pre'dikíczióbńl: Latiatuc feleifn .:7umtu~ 
che! mic vngfmuc, ‘аду más régi könyvekbůl akarják magma, 
tami , Vírág Benedek’ fzavaival felelek, ki a’ Àffzgyur Sza 
xacloknak I. Ref/`zéb'en a’ 61. old. ìmígy fzóll: _4.rEua1ìg_y‘¿- 

ю 
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Ката: Лёша: г: (Inh papal: , täbbnyire Tdt Benedicti 
nuso/¢ hirdeltélt, hiknek _/Izájokbúl a’ Jésus Mária neve 
kenn /fiviîl a/ig érthettelr valamit а’ Mzzgyarok; azulánn 
ama’ tndósitásivnl , mellyekkel ugyanottì’ 555 0/11. ßerthold- 
пай д’ tudományokban való járatlnnsaigaíz, egéfz kön_yvében- 
реф; ажде1эё3 Magyar Szäzadoknak aetétaégét férjíìaaan п} 
zollfa. El mink ezen üdïikuelc Íraîsibúl tluúllyuk meg a.’ Ma. 
gyar ortluogrnphiát, a’j betůnek béllyegzö' tulajdonságát ,4 
és áltnllyában в.’ tg'/ktn Mag ar nyelvet ? Lind д’ régi Ml 
gyar könyvekxül az Elöfzóna 10. §az. 

IX. S z a k а Г z. 

A’ rendhagyó birtokos nevekrül. 

75. Ha’n}_ffe'le'Í£ а’ rendhagyó birtokos 
nevels? 1 

\ 

Fçelelel. A’ rendhagyó birtokos печей llá 
romfëlék. Az elsô felekezet а’ rendet а’ formá 
lâsban haggya ql; а’ mâsodik azokhúl áll, mel~.,_ 
lyeknek többes fzáma ak ‘аду zártt eli képzövel ' 
formáltatjkg а’ harmadik 'pedig ollyanokbúl, 
mellyek а’ rendet' а’ nyomositó változásokra 
nézve sértík. 

74, Mellyels а’ rendhagyó birtolxos ne 
vels, metlyels a’_/`orma'la'sban а’ reguzamz elta' 
voznals. ,° 

\ 

FßlëÍ6i.'À!I12’„ rendhagyó birtokos печей, 
mellyek а’ formálásban а’ regulátúl eltávoznak, 
háromfélék. . _ ` 

aq) Az elsô felekezet ezekbůl áll: aiya ‘жду 
ара, апуа, britya., ne'ne, és öcse, mellyekhez 
a’ harmadik fzemélyekben nem a’ja vagy je 
függefztetik, hanem az a vagy e végzés elött_ 

` ál 
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ìilló mâssalhangzó megdupláztatik, 8¿«z eggy apa 
nevel; kivévén, mellyben e’ duplázás а’; be.. 
tïivel pótoltatik ki: attya "аду apja, annya, 
bättya, ne'nnye, öccse; azutánn atlyok, apjoli, 
annyok, bdttyoÍi,A nénnyëli, öccsök. A’ többes 
fzâmot kétfélekép forfnállyák; a’ mélyhangúak 
im e’ példa fzerint: altyaim, attyaid, attyaì, 
altyaink, attyajtok, ‚ attyaìk, ‘югу atydim, 
alyáìd, atyai, alya'in`Í:, atydìtoli, atyáils; а’ 
többiek pedig e’ fzerint ne'n_nye1'm, nénnyeid, 
nefnnyez', . nénnyeink, nénnyeitëk, nénnyeili, 
vagy ne'ne'im, ne'ne'z`d, ne'ne'z`, ne'ne'inÍs, vne'ne'i 
teli , ne'ne'z'Í¢. ’ 

b) A’ második lelekezet azokbúl' áll, niel 
lyek а’ harmadik fzemélyekben az ó végsö 
betílt a betf1"1re ‚ ha mélyhangúak, egyébképpedíg 
az ô végzést zártte betůre változtattyák, ’s a’ töb 
bes fzámot azutánn kétfélekép formállyák. 

Az illyen neveknek, ha mélyhangúak, Ю. 
példa gyanánt fzolgál ez: ajtó,- ajtóm, ajtód, 
ajtaja, ajtónlt, ajtótolt, ajtajoïi; а’ többes fzám 
Ãban pedig ajtajìm, ajlajid ’s a’ t. ‘аду ajtóìm, 
ajtóid ’s' a’ t. Ezt követik: apró, csiÍió, d{'fz- 
пб, hinzó, una és ‚Дао. ’ 

A’középhangúaknak fö példája ez: erdö, er» 
döm, erdöd, erdeje, erdönls , erdötölx, er 
dejek; a’ többes fzámban erdejim, erdejicl, ’s a’t. 
’ùgy erdöim, erclöìdy ’s a’ t. Az elsö többesben a.’ 
j betůt fzükséges némçllyekben megtartani , 
mert ereím, ereid ’s а’ т. az e'r gyökérbůl fzârmaz- ` 

, _ . - . - . Э ‘ па1‹, erejam pedxg, erejzd, erejz ’s. а t. _ al @ffl 
gyökérbůl. E’ formálásnak módgyât követikï 

‘ A . csi 
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csz'pö,’bel.sô`, elö,.erö, qfztergdö, Ífettö, hïilsŕi, 
söprö, fzóllö, tezó', zada, над, velö, veßzo, 
тёдд. '/ 

c) A’ harmadik felekezet két rendhagyó 
névbůl áll. Az elsiöi a’_fza'j, mellyhek birtokos- 
sai ezek: fzám, _fzdd,_fza'ja~, fzánÍi,_/`záíoÍi, 
fzájoÍs,- a’többes fzám nem igen van fzokásban: 
fzäjaim, fzdjaìd, fzdjai, _fzájainÍi,fza'jaìlok, 
fzájaíïi. A’másik a’ bú, mellynek birtokossaì 
ezek: búm, búd, búja, búnk, bútok, bújok; 
a’ többes fzamban bújaim, bújaid, bújai, bû 
jaìnlf, bújaitok, bújaik. " ‘ 

75. H_án}_'fe'1e'Íi ста’ bírtoïios nevels, 
mellyek az ak`vagy ek többesfzdrn miatt а’ 
reguldtúl eltávoznak Е’ 

Felelet. Ama’ birtokos nevek, mellyek az 
ah "аду а’ zám els többes fzám miatt а’ regulátúl 
eltávoznak, ötfélék, úgymint 1) mellyek alom 
és elëm képzövel végzòdnek; 2) mellyek a"töb- 

A ` bes fzámban а’ vonást elvetik; 5) mellyek más 
salhangzóval végzödvén, а’ közönséges fzokás 

,fzerint а’ többes fzámban ak v'a¿-gy eli képzöt 
ki-vânnak; 4) az о, б végzésů печей, mellyek 
а’ többes fzámban az ak vagy е]: elött и vagy 
j közhevetést kivánnaleg 5) mellyek 1'» vagy il 
hangzóval végzfidnek; б) а’ rideg rendhagyó 
fzavfakjì, ‘М, és dz'. Е’ felekezeteket а’ IV. Sza 
kafzban mind feltalálod. А’ hasonlító ‘печей, 
mint jóbb, а’ múltt üdöloélŕ réfzesůlök, mint' 
bízott, és az Ё vagy e' végzésů nevek а’ birm 
kosokot а’ regula fzerint formállyák, mint job~ 
bom,jobbo‘d, jobbja ’gs а.’ 1. 

1 A 76. 
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76. Ílíìcsodà fô példák" [дети kell az 

alom e's elëm ,ve'gze'sü neueknek birtokossaìtl 
formálnì? 

'Felelet., Az alom végzé'si'i neveknek bitto 
kossait е’ példa fzerint kell formálni: hatnlom , 
hatalmam, hatalnïad, hatalma, hatalniunk, 
halalmatok, hatalmok; a’ _többe`s fzámban: ha. 
talmaim, hatalmaìd, hqtalmaz', hatalmaìnk, 
hatalmaìtok , hatalmaik. 1 

Az elëm végzefsůekét репы; е’ fzerint: kè' 
gyelëm, këgyelmem, Ífëgyelmed, lfëgyelme, 
Íiëgyelmiìnk, këgyelmetëk, këgyelmëk, és nem 
'këgyelmök, тег: az ëk végzéstůl а’ többçs [`zárn- 
nak zártt ek képzöje elegendöképen külömbö--f 
zik', а’ többes fzámban këgyelmeim, Ífëgyel- meid, Ífëgyelmei, kegyelmeink, këgyelmeitëk, ‚ _ — ` 
kè`gyelmel`Íi. 

77. Шёсзода fó lpéldák _fzerìni Ífell az 
ollyan A neveknek birtokossait formálni, mel 
lyek а’ tòbbes fzámban a’ vondst elvetìk Р‘ 

. БЫе1в1. Ama’ neveknek bírtokossait, mel. 
lyek а’ többes fzámban а’ vonást elvetik , ha 
mélyhangúak, а’ következendö fö példa fzerint 
kell штат; úr, uram, urad, ига, urunk, 
uratok, urok; uraim, uraid, urai, uraínk, 
uraitols, uraìk. 

Hiyévén а’ lúd, .és rúd neveket , mellyek а’ 
vonást az eggyes fzámú harmadik fzemélyekben, 
és az egéfz többes fzámban megtartyák, és а’ 
regulát камни: ludam, rudam; ludad, rudad, 

hid 
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lúdgya, 'růclgya~, Iddunïf, ruclunk, ludatok, 
rudatok, lúdgyoli rúdgyok; lúclgyaìm, raid 
gyaim, lúdgyaìd, rúdgyald, és így`a’ többi 

` fzemélyekben is. 

Ha а’ nevek magoshanglíak, {б példájok ez: 
Лёд, Íiezem, делай, lie/ze, Íiezünk, Ízezelëls, 
Ítè'/zè'Íi, (nem Ífezöli) kezeixrf, kezeid, ’s а’ t. 
Az езду efz ezen fzemélyekben efzëm, efzëcl, 
és qfzëtëli középsö ё hangzót kíván. A’ közép 
hangú (качай, mellyek ‘a’ többes fzámban a’ 
vonást elvetik, д’ Íie'z fö példátúl csak ezen çggy 
fzemélyben külörnböznek Ш: , tüzöli. 

À 78. Micsodafö pe'ldáÍi fzerint Ísell ama’ 
neveknek birtolfossaitformálni, mellyek más 
salhangzóval ve’gzödve'n, közönsëges _[zoÍsás- 
búl' a’ többesfza'mban aÍi,'eÍi Íiépzöt Íiívdnnak? 

Felelèt. Birtokossai ama’ neveknek, mellyek 
mâssalhangzóval végzödvén, а’ többes häm 
Ьап ak, eli képzöt kívânnak , ha mélyhangúak, 
а’ következendö Ю példa. fzerint formáltatnak: 
fa1,faza‘}n,fazafz,faz„,fa1„„1f,faza¢01f,fa101«, ’ 
fa1aim.,fala1'd,falai,falaink,falaitoÍi, [Майя 

Kivévén е’ tíz nevet: ф‘, had, hid, ИОН, 
Ísád, МН, mid, rút, Щ, vdgy, mellyek ai’ lůd, ~ 

ì és růd neveket követik, és azonnkivůl а’ Vonást 
is mindenütt megtártyâk. Ezekbeniehât а’ пуо 

`mositó változìás a’ regulát követi е’ fö példa [`ze- 
rint: út, útam, útad, úttya, útunls, пилы: ,È 
úttyok; és а‘ többes fzámban ůttyaim, újtyaid, 

Aúttyai, úttyaink, úttyaitok, úttyaìk. Igy hát 
dr, áram, árad, drja ’s a’ t. дадут, hadad, 

‹ hadgya ’s a’ t. 
.A,. 
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А’ középhangúak e’ fö pëldát kövétiksfül, 
fizlem fizled,ßzle,`fu'lünk, ßzlëzek, ‚так fa z¢¿m,’fuzefd, .fuzez, faz@fnk,fu~1@u@/f, /ifzeilf. 

Hivévén ezen öt ne/vet:_föld ,fu"z, öfz, fziîz, 
‚ила, mellyek а’ fö példátúl csak abban kü1öm- 
böznek, hogy а’ nyornositó változást megI`zen- 
vedik, söt fzeretik js. Fö példájok Alegyenföld, 

földem, földed, fdldgye, földünlc, földelëk ,_ 
földgyök; а’ ЩЬЬез fzámbanföldgyeìm, föld- ‹ 
gyeìd ’s а’ с. Igy hát а’ többiek is :fu'zem, 
jììzed, fììzze, _fìïziinli , fúzelëk ,fìïzzölí , filz 
.zeim,fü'z'zez'd ’S a’.t. öfz., öfzem, òfzed, óf 
fze, ófziinls, öfzetëli, ëßìölig (живёт ’s а’ t. A’ 
‘Дай, mintfüz, а’ zöld pedig, mintföld. 

А’ magoshangúak \eme’ (‘б példát követik`: 
fzè`m,_[zëmem ,_fzè'mecf, fzè‘me,fzè`münÍs,fzè`- 
metè`Íi,fzè`mè'Ít , (‘нет [гётб/х; mert а’ többes 
fzám а’ nélkúl is zártt e hangossal van _'/`zè`- _ 
melig) a’ többes fzám fzëmeim, fzëmeid, [лёг 
Amel', fzëmeínls , fzè'mez`tè`Í¢,_fzè`meìlx. 

Kivévén е’ négyèt: Aegq'/`z, Ííe't, me'ly, иёп, 
mellyek а’ fö pe'1dâ\tú1 csak abban távoznak el, 
hfxgy а’ nyomosító változást megkívánnyâk: 
egçß"/ze, egqßkèñ, egçjÚ`zeìm; Ífëttye, Íseïtyëlf, 
Íxe'ttyez'm,- тё1!уе,‚те’1!уё7я, méllyeimg vénnye, 
ve'nnyè'Íf, vénnyeím. А A 

79. Mi_Íre'p formáltatnaïf az ó e's ö vég 
ze'sü` nevelmek birtolfossaì, mçllyeïi а’ többes 
fzdmban v виду] Ígözbevetést Íiíva'nnaÍi.-° 

Felelet, Ezeknek bírtokossait ’leglzölxnyebb 
П 
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а’ 16111105 fzâmnak vali ‚11011, és jelc ůégzéseibůl 
formâlni illyképen. 1 

Hó,.havak, havam, havad, hdva, havunk, 
havatolr, havolf, havaim, havaíd, hav`az`, havaìnlz, 

' havaitoli, havailf. Jó, jqvalc, javam, javad, java, 
javunlf, javatolf, javols, javaim ’s a’ t. L'ó, lóvali, 
lovam , lovad, 10110, 1011ип11, 101101011, 1011011, 10 
vaim ’s а’ t. Ó, 011011, 0110т , avad, ava, avunk , 
01101011, avolf, avaím, ’s а’ t. Só, savali„ sa 
vam, savad, sava, savunls, 501101011, 5011011 ‚ 
savaím _’s а’ t. 'Szó , fzavals , _fzavam , fzavacl, 
fzava, _fzavunls ,-fzavatolt, fzavolf, _fzavaim ’s 
a’ t. Tó , 1011011, 1а110т‚ tavad, 10110, tavunli, 
101101011, tavoli, tavainì ’s а" t. I 

B6, bövelf, bövem, böved, böve , bövöls, bóve 
im, böveid, bôvei ’s а’ t. Úgy a’ csör is, csövek, csö- 
vem ’s а’ г. De a’ lio" a.’ vonâst elveti: liövem, 
lsöved, lsöve,"lsövünl¢, lfövetëls, 11611611, 1161104 
im ’s a’ t. Elvetí а’ vonâst а’ 16 15, tävem, ’S 
а’ lsb" nevet mindenkép követi. Hö,hevem, 11011001, 
110110, hevünlf, hevetëlf/,\hevëlf (nem hevöli), he 
veim, heveid ’s a.’ t. Fö, fejem, fejed, feje, 

_fëjünlf,fejetè'lf, fejëk ( nem _fejöls),fejeim ,fe 
j,èid’s а’ t. Nö és vö tökélletesen a’ 'fó nevet 

'á követik: neiem, vejem: de nem fzokatlanok e’ 
fzemélyek is: п6т, vöm, nöd, vöd, nönli, 

lvónk, nózök , vözqk. 

80.» ]lI1'lfe'p jormáltatnal: birtolfossai 
amazú e's ü ve'gze'sü‘ nevelmels, mellyek af. 
töbhes fzámban als, vagy ek liëpzöt liívánnal: 5’ 

Felelet. Birtokoss_ai' az ú e's й végzésů ne 
veknek, mellyek a’ többes fzámban ak Урду ek 

kép 
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‚ — képzöt kívânngk , /ugyanezÉn.„többes fzâmbúl 
legkönnyebben formáltatnak. Legyen azonban 

A’.me'lyhang1í‘aknak példâja: ’l;ornyú, bor 
nyúm, bornyúd, bornyúja, bornyúnlt, bornyútols, 
bornyújolt , és а’ többes fzâmban bornyúim , 
borńyúid, bornyúi, bornyúink, bórnyúitok@ 
bornyúík, melly birtokosok a’ rendlgövetö töb- 
bes fzámbúl bornyúlt formáltathatnak. A’ má 
sik többes fzámbúl bornyals imrígy támadnak 
a’ rendhagvó birtokosok: bornyam, bornyad, 
bornya, bornyúnli, bornyaytolf, bornyoli, bol' 

д nyaì/n, bornyaid, bornyaz' ’s a’ -t. 

AAA’ középhangúaknak fa pé1«1á;a= fenya-,` 
mellynek rendkövetö birtokossai ezelufenyllm, 
fenyú'd,fer1ytïje,'_fènyů’nÍt, jënyütök, fenyü 
jökgfènyüim, fenyüid ’s р.’ с. rendhagyó hir- ` 
tokossai ред}; ezelufenyvem, fenyued,feny 

\ ve,fenyvünÍs.,-fènyvetëls, fènyvëk( nemfeny 
vök)__fenyvez`m,feny4¿ez'd ’s a’ t. 

81. Miben tdvoznak el а’ rendtiìl a’ 
ji, hz', e`s dz' nevelmek birtolsossai? 

Felelet. A’jï, hi, és di neveknek birtokos-’ 
V 'sai “abban távoznak el' a’ rendtůl, hogy az öt- 

ágú képzökben a betůt kivánván, a’ nyomositó 
változást, lpelly itt a’ bétü, megkivánnyák. 
A’jì.f11év mindazáltalj nélkůl is fzokottzjia 
vagyjìja. A’ hi némellyektůl a’ birtokosok elött 
meghqllzghbítatxk, mint h/ja; mások pedig még 
a’ jfaetůt is megduplázzák, mint a’ rendhagyó 
Ígékbeng МПа, hljjols. Ezeknek birtokossai te.. 
hät illyenek: 

' ‚ Flam, 
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Fiarn, Мат, cl/am, Дай, hind, (Над, 
fia, hija, (Щи; _)€únÍ1, hiunli, d1'unk,- jîalok, 
hiatok, diatuk, jiok, hiok, díjolsä jiaim, hi. 
jaím, dzjaim, ßaid, Идиш; d/]'ai.1 ’s а’ г. 

82. Hcinyfe'Íe'Íi ama’ nevel: ‚ mellyelr а’ 
bìrtokosolfban ’a’ nyomosltó_ vdltozclsra ne'/zve 
а’ rendet elhaggydlsß 

Felelet. Ama’ nevek, 'mellyek а’ birtoko- 
sokban а’ nyomositó változásra nézve a”rendet 
¢1haggyak_, mrelék. Némellyek mani mik а’ 
nyomosító változást meg nem fzenvedik 1 a.’ 

' középkurtúlás 'miatt, melly alá vettetnek; 2) 
némellyek különös regulátlanságbúl; 5) némel- 
lyek kepz¿'1'jök` miatt; 4) némellyek végzések mi 
att; 5) nemellyek pedíg, mivel a’ Nemzetnek 
fzokâsa úgy hozza magávàl. 

за. §.' Mfnémafö pëzdáh _fzerfnf formaz 
lydk birtokossaihot а’ Ífözëplucrtiló nevel: Р Й 

\ 

Была. А’ k-...é.k...... nevel., melxyek а.’ 
52. ё Ьап mind elö vannak adva., ha mélyhanf 
gńak, e’ fö példát követik: malom, malmom, 
тайной, та1та, malmunk, malmotolf, mal 
molí, melly fzemély а’ közönséges többes fzám 
Щ! betůire nézve nem Akùlömbözik; de a’ be 
fzédben eggyes fzâma az igébùl, melly mellet- 
te van, vilâgosan kítetfzik ‚ mint fzülóidnek 
Лада elégett, delmalmok e'pen maradt.. A’ trib 
bes fzám: mdlmaim , malmaid , malmai , та! 
maink, malmaitolz, malmaìlf. 

A’ középhangúaknak {б példája: tükör, 
111,5’ 
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uïkröm, tükröd, rüI«re,zf1'krünl«, zühröwh, iühröh, 
melly külsö formájára nézve а’ többes fzámtúl 
túkrök nem külömbözik. А’ többes fzâm :_ tíïk 
reìm, tükreìd, tülirei, tükreink, tükreitëk, 

‘е îükreík. , щ ~ A 

\ A’ magoshangúaknak „fö példája. fefzèfk, 
fì,f'fzÍsè'm,f'e_'fzkëd ,— féfzke, fg'/`zkz'ink,_fefzkëtè'ls , 
fefzkëk, melly külsö formájára nézve a.’ töhbes 
fzámtúl nem külömbözik. A’ többes fzámban 

fefzkeim,_fe_'/`zÍsez`d,fe_'/`zkez`;_fèfzÍfeink,fqfzÍseitè7i, 
_fe_'fzÍieík. ' ' 

84. Mike'pformállyák bírtokossaikot e’ 
rendhagyó nevels : le'lek,l vehëm, tehër, e's mag Р 

Felelet. A’1e'lek névnek birtokossai ezek: 
leI_Í:è'm, lelkëd, lelke, lelkünk, lelÍ:è'tè'k, lellsëlf, 
(nem lelkök); lelkeim, lelkeid, lelkçi, lelke 
ink, lelkeitëk, lelkeìk. 

A’vehè'me' ezek: vemhëm, vemhëd, vemhe, 
vemhünk, venrhëtëk, vemhëk (nem vemhöli) ; 

Jvemheim, vemheid, ’s а’ t. 

A’ tehere' ezek: terhëm, terhëd, terhe,' ter 
hzjznk, ierhëzëlf, lerheik, nemzerhök, jóllehec 
terhëli külsöképen а’ többes fzámtúl nem kü 
1ömbözik.(Lâsd а’ 85. а’ та1от névrül.) 
A’ többes fzám terheim, штат, _terhei, ’s э.’ t. 

A’ mag névnek, `talán Ae’ régi fzó’ mîatt_ 
magvafzakadtt , melly helyett _magjafzakadlt 
sem roII`z, illyen birtokosok adatnak: magvam, 
magvad, magva, magvunk, magvatok, mag 

vols 
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vols, magvaim, magvaíd, magvaz', ’s a’ t. De 
én tanácsosabbnak, és fzebbnek капот; ha а.’ 
regula. alá fzorittyuk: magom, magod, mag 
ja, magunk, magotok, magjoÍt,és a’ többes- 
ben magjaim, magjaìd, magjai ’s a’ t. A’ ma- I 
gam néypótolónak így csak eggyetlen eggy 
fzeméllyével 1e[`[`z eggyenlö, mdgunk' tudni НИК 5 
mert ennek többi fzeméllyei ezek: magad, та 
ga, magatok, magols; többes fzáma. рейд nin 
csen. ~ 

85. Micsoda nevel: Íferülzfls a’ nyomo- 
sftó változást Ífépzöilx miall P 

Felelet. A’ nyomosító változâst à’ köVe£ke- I 
zendö névképzök el n\em fogadgyák. 

а) А’ sdg, за} képzö, mint : jóság, jósága, és 
nem 'jósdgja, azutánn jósdgok, és nem josdgjok , 
noha az elöbbeni a’ többes fzámtúl külsejére nézve 
nem külömbözik; úgy fzinte jóságaim,jósa'gaid, 
jósdgaz' ’s a’ t. А’ magoshangúak fzinte е’ tör- 
vényt követik: fzüÍise'g,fzi¿Íise'ge, _fzüÍsse'gè'h, 
nem pedig_fzüksçgjè7i, "аду épen fzilliségök, 
melly még az elöbbeninél is roffzabbg azutánn 

fziiliségeìm,fzüÍgseZgeicl,`/`zi¿kségei.ÑA’ jósagok 
ésfziiliségëk eggyes fzámú harmadik fzemélyt a’ 
többèsfzámtúl a’ befzédben az ige külömbözteti 
meg,'ammî\nt máx' fellyebb а’ 83. §ban a’ nml 
mok ~ńévrů1\pé1Ld¿}ban megmutattuk. ‚ 

\ 

Ъ) Az ás, e's képzö sem fogadgya el а’ пуо. 
mosító változást, melly itt а.’ végsìï 5 betůnek 
duplázásábńl állana: dldds , áldása , áldcisok , 
dldásaìm, dldásaid, álddsaì ’s a.’ t, nem pe 

dig 
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¿lig dlddssa, dldáàsolì, dlddssaím ’s a’ t. Úgy 
fzinte Ísefrés, Íse're'se, Íxe're'sëÍ:‘,'k¢'reseim ’s а’ t. 
nem 'p“edig ’Ífe're'sse, Íie'r‘e'ssè`k 5 Íie're'sseim ’s a’ ъ 

с) Az [Í: képzö a’ nyomositó _l)etïitů1-ir 
tózík, mint jobbiÍi,7jobbìÍia, jobblliok, jobbì- 
iufm., jobbikaid ’S а’ г. fzëbbìk, fzëbbilfe, f„«.ëb- 
biÍ¢è`Íi, fzëbbìlieim, fzëbbtlíeid, ’s a’ t.~ 

d )` Különös ñgyelmetess`égr'e méltó az, hogy 
valamint az at képzô а’ mélyhangúalsban a’ nyo 
mositó vâltozást megkivânnya, úgy_ pârja az el 
vífzontag el nem fogadgya ‚ mint äldozpt', a’ldo-' 
zattya, dldozattyolf, áldozattyaìm ’s a’ t. nem 
pedíg áldozaia, áldozatoli, áldozataím ’s а’ t. 
ellenben pedig _clìcse'rct,- dícseïete, dicsëŕetëls, 
dicse'rete'ìm ’s a’ t.- nem pedig díbsérettyè, di 
cseïettyël: , dícse’rettyeim ’s а.’ с. ' ’ 

a Az elöfzâm1áltt`képzök а’ többes fzámban 
à’ röviditést kiváltkép fzeretik; mellyrůl а’ 72. 
§bau fzóllottunk: jóságìm, jóságìd, jósdgz' ’s 
a’ t.- úgy' Í`zinte' fzüliségìm, dldásìm, Íie`re'sìm, 
áldozatìm, dz°cse'retim:'de az ik ve’g'z‘e’s a’ rö 
viditést meg nem fzenvedi. ' ` 

1 86. Minërńů ve'gZe'seÍì ‘ Íserü`lz'Íi a’ nyc 
mosító vdltozástf’ ` ’ 

Félèlef. A’ néveknek végzései',Àn'1_ellyek a’ 
hyorhositó' vâltòzást kerülik, a’ köv`e'_tkeze‘ndök? 

1) А’ 03,} cé ,~ végzësek, ha' elfittök más 
Salhangzó âll, mint be'ŕc/7z,» be'rcze, be'rczîè'Íf` 
bërczeim, ’s»a’ t. Ífulcs, Ísulcsa, ÍsulcsoÍi-; Íi-uli’ 

IVI./‘cnn Nvtzvfruß. M пакт; ‹ 



178 

csaìm; rongy, rongya, rongyok, rongyaìmg 
2 Э 5 а tu 

2) A"- h végzés az eggy fzótagbúl álló neÃ 
vekben, mint juh, juha, juholi, juhaìni, ju 
haíd. ’s a’ t. A 

5.) Az eg, ëg,'ög, eg végzeselî, mint _l_:\e’l- 
lylege, lvellyegelfh, belIy,egez,m;feU`zeg,_feUzege, 
feäzeîlelgfelfzegeim s a t. dig, dòge, dlg' gö ö_gez'm- veg, vége, ve'gè",_ ve'gez'm. e ellenìben az agi, og, dg végzések а’ „те5и1э1т kö 
vetik , mint agyag, qgyagja, agyagjolf, ag)/ag 
j_az`m; hailyog, l_uily<.Jgjq,.ha'l.yogjoÍi, ’há.ly_og 
jaìm; vzrág, vzrágja, vzrdgjoli, viragjazm, 
’s a’ t. ' 

' 4) Az „д, elf, м, ök,ük,z1'k,ak végzések, 
mint e'nelf, e'nelfe, e'neliè‘li, énelreim; gyermëls, 
gyernìelfe ,ágyerZ1¢Ãlfël:', gyîrmëlieim; ‚сайту?‘ , cirnye a V rnye' 0, , árnye' aim — üszo' , üs ò' ke,- uszöliök, üszökeim, ak, им, lzkök, ükeim, 

_f'zl,¿Íi’,_/'zíîl£’e, _.fzü'Íiò`,Ít, _/`z‘üÍtel'rn,‘ tyúli, ty-,:'¿Í£a„ 
tyulioloi, tyulselzm. A többl rnelyhangu li vegze- 
sek a. regular _követík, mmt ablali, ablalqa, 

\ablalije_9li, ablalfjaŕrrz; , z_f¢,1'Ís,- zfálfja, z_fa'lsjo.l£ , 
íf¢;lli}Zzn]1î;,pó,Ís, pólija s а. с. Íialsuli, lxalsulija, 
л а ‘и jo sa t. 

5 ) Az I végzés, mint hajnal, hàjnvla, .haf 
—‚ па1о1г, hajnalaim. Kivévéxi a’ következendökötl: 
_ “’ "Í, “Пуа, ullyols, allyaìm; dl, állya, állyoli, ál 
-. .lyaìm ,- ac.-.e'l, aczëllya, atraczël, atraczéllya; bal ‚ 

_ballya ; lzdl, bállya , ‚ bel , bellye , bellyëls, 
bellyeim', csandllya; czél, czéllyag fagy}1ill_'ya; „ д 

7 
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jatdllyq; fdl, fóllya; hìvatallya; Ízorállyag, 
muslfatallyag ól, óllya; pdnczéllya; utóllya, 
viadallya. ' 

_ б) Az ely, ëly, öly, oly végzések, mint~ge'- 
pely, ge'p“elye,- tengëly, tengëlye; pöröly, p'o"~ 
rölye; Ísonkoly, Íionliolya. Hivévén а’ követke- 
zendököt: bivallya, bögöllye, gërëllye, Íiöpöllye, 
pözföllye. ‚ 

7) Az em, ëm., öm, от végzések, mint „ 
érdeme, nëme, öröme, temploma. De som а’ 
regulát követi: somja , somjoli, somjaìm. 

б) Az ëny, ò‘ny, any végzések, mint e'rze'- 
Ísëny, e'rze'Ífè'nye, érzëkënyëk, e'rze'Íiè'nyeim,- 
böriòîny, börtönyeg alkony, 'alïionya , alko 
nyok, alkonyaìm. Hivévén bìzonnya, dögön 
nye, lepënnye, roÍionnya,fzz'gonnya, f:ìron- 
nya, zubonnya. 

9) Az ar, or, er, è'r, ör, 6r végzések, mint 
pitvar, pitvara, pitvarols, pitvaraim; bibor, 
bibora, biborok , bíboruim; fegyver ,fegyvera, 

fegyverëïi, fegyvereim; embër, embëre, em 
bërëls, embëreim; pör, pöre, pörök, pöreim: 
fzör, fzöre, fzöföli, fzöreim. Kivévén fiar', 
Ímrja, Ímrjok, Íiarjaim, Magyar, Magyarja ’S 
a’ t. major, majorja, majorjok, majorjaim; 
or,~ orja, orjols, orjaim;. tor, torj¢1‘,' torjoli, 
torjaìm. 

10) А’- ty végzés, ha mássalhangzó âll e1öt- 
te, mint panty, pontya, pontyok, pontyazm; 
а’ и, végzés pedíg mindenkor, mint öv, дни 
övöls, öveìm, öveìd. Ё а’ t. „ 

M 2 — ‚ 37 
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87. Vannalíe meg neueli, mellyeknek 
birtolmssait a’ _fzokás nyomosító vdltozás _ne'l- 
ïsül formállya Р ‚ _ ‚ 

Felelet, Varinak még\ egynehâny печей, 
mellyeknek birtokossait a’ fzokâs nyonlositó 
vâltozâs nélk'1"1l fòrmállya, noha végzéseik azt 
a"regula fzerînr megkivánnâk. Illyenek a.’ követ- 
kezendök: ajak, ajalsa, ajakok, ajakaim ’s а’ 
‘г. baj, baja ’s а’ 1. bel, be'le,- birlolt, birioÍia,- 
biïn, biïne; denevér, denevére; ellen, ellene; 
est,eset helyett, este, елей, esteim; gyöp, gyö 
pe,gy'öpök, gyöpeìm; Рай,’ háta, hdtok , hálaim; 
hatdr, _halára; ház, háza, hdzok, házaim; 
homlok, homloka; húg, húga, hůgols, húgaim; 

A jófzdg, jófzcìga; Isten, Istene, Istenëk; hdr, 
Íiára; Ítödmön, Íiöclmöne , Íiödmönöli, höfl 
möneím; leány, lednya; mindën, mindëne, 
nyomdok, nyomdolia; nyüg,\‘nyûge, nyügölf, 
nyügeim; o_lla'r, oltárag órr, órra, órrok; 
orfzdg, orfzága; ’s а’ t. qfzlop, ofzlopa', bl/`z- 
iön , òfztöne ,- òfzuër, ò:/'zve'rye', reffz, ref/ze; sú 
‚чёт SůgárG;fzag, _/`zaga;_fz1'gye'n,_fzigyëne; 
fzln, fzíne; talp, talpa; ülep ‚ ülepe; ünnep, 
ünepe; -ue'r, vere. 

fegyzës. Nyelvtudemzîuyuinknnk e’ réfzé: iovlsb rendbq 
' - fzeclriem lehqtetlen volt. N ilvaínvaló dolog az, hogy az Er 

délyiek a’ Száfzokuak , a’ unánntúlvalók pedíg а’ Nëmetek 
nek lzomfzéxlsíga mint, К‘, gy, 1 ‚` „у, if ínybelüköz 
elhagydogalm fzeretik, mellyek а’ Szafzoknak és а’ Németek- 
nek uyelvében ösmeretlenek. Azërt befzéllenek 11e'mell‘y Er 
,fle'_l.yiek, e's_ kiválz а’ Dunánntúlvalók ínyhangok nélkiil olly 
oromest, тип halla, fsóllalr , érdekellem, allában, hon 
nábzíl ezek helyett hall_ya_, fzóllfak , érdekellyem, allfá- j 
5,021 ,_ hofmyában. De nyllvânvaló dolog ellenhen az is ,ho a _Trfzamellékiek в’ Tótoknak, Ríczqkngk, ég Oláhoknn 
fzomizédsagn miatt az ínyhangokot, mellyek е’ kiilsö nemze~ 
teknél _nagynn járntcnak, lokfzor Qn is zengtetik , а’ hol nem ‘ 

kell , 
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kell. mint jzínyom, ìojjd ezek helyett Íea'n_yo~m, taïlya. 
lllyen kjilìimbaég van a" be|,i'ìknek duplázáaíra, |'c'iL.mëg l’ för 
vényesi betůvel vnló ëlësro nézve is. E’ Scylla, él Cl1pr_y,l;)dis 
között ën д’ következendö közép б!“ yâlafztoltam, Hogy az 
ínyhaxígokkal általlyálzan az .egéfz Mavyar Nemzet. mindenütl: 
él , és hògy а’ birtokos neveknek és mutntó ígêknek nyomosítô 
képzöi és rngafztékai elìîtt íèllalállyuk mind az Erdélyieknél, 
:mind n’ 'Tifzamellékieknél ‚ mind pedig a’ Dunánltúlvalólmil 
а’ duplázásnak, а’ lágyftásnak, és a’ betiîvel való pótoläs 
mak Мёд‘ rendetlen , de még is bizonyos, és taggdhatatlan _ 
nyomdokit; minden igazaägfzeretö Hazaiì meg Года villani. 
Csak 1’ jl/Iondolatnak végénn ía a’ Függelékben elég pélcláít 
talállyuk’ ennek а’ Dunánntúl való fzóejtéshen; mint tzél 
lyom , fzakállyriban , kévánja , gomlgya , tò'rvénjei]¢et_,; 
akargyák, igazéttyuk, formáloztyára ,- úgy fzinte L/‘zier 
]fò'ztete'sse'nek, olvassóink ’I a’ L ‘ 

Én tehá: а’ birtokos nevelxbbn n’ nyomoaító kép_zì§k elött 
valô vältozásoknak regulâít n’ 69. S ban b1'zva'st ńgy £ll1'that- 
iam fel, mint a’ közönséges egyformasígnak avvagy analogi 
дна‘: törvénnyeitg annyival is inkáhla , mivel ‘видам: nz~1'gék< 
Ъеп, а’ t végzést kívévén , az её“: Nemzef, mìkor laefzëll , 
elég hůven fenntartya , ammint alaîbb meglsírtyuk A’ mi az 
ut-ânn a’ birtokosokban é’ f3 _re `uláknak aérelmeit illetî , ezek 
п nézve az Elöfzónak 14. § an megírtt törvények fzerént, 

' :zt találtam д’ míiveltt nyelvbeq legigazságonahlmakf Воду mi 
helyt valamelly névnek , ‘иду névfelelœzetnek 'lairtokossniban 
a’ nyomosító vxíltozxíst mind а’ három Szóejtéu avvagy Dia 
lectua elhaggya, én ezt n’ fö regula alól való hà'z_à'n'sége.f ki 
vëlelnek nézzemâ egyébkép Рей; inkább a’fi5 regulxíhoz fzít 
nk, meghagyvân egyfzeramind n’ tellyes fzalaadságot min 
denik Dialectusnak, és minden çmbernek arn, hogy tetfzéw 
Izerìnfbefzéllyen, ё’: írjon. — _ ’_ 

X.Szakafz 

A’ birtokps nevekneklagafztaílsárúl. 
88. Miben Ífülömbòîzik a’ bírtokos nevefw 

nek ragafztása a’ kò'zò'nse'geseke'tül, e's hány. 
[де Р _ _ _‚ ._ 

Felelet. A’ k8zönséges ne_vekr1ek.ragaI`ztásá. 
túl , mellyet az V._»S'zaÍ£a_/Ãzbdn elö terjefztettünk , 

. ` — а’ 
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в" birtokos neveke' abban külömbözik , hogy ezek 
nek többes fzárnát лета’ Íf,hanem az i hetů képzí; 
Itt tehât м: а’ fö regulát kell felvenni, hogy a’ 
68. §ban elö fzámláltt tizenkét birtokos képzönek 
mihdenike, úgymint m, d, a vagy e, nk, tok, 
161: vagy “tè"Íi,» oh vagy öl: vagy è`Íi, és а’ többes 
fqâmban im, id, i, ink, llolt vagy Vitëk, z'Íf, 
csak"ama’ ragafzfékekot fogadgya el ‚ mellyek az 
V. Szakafzbán а’ fö példâknak eggyesfzdmai 
hog fůggefztetnek. Mivel pedig е’ кершк közůl 
némellyek mélyhangúak, némellyek lsözépham 
дам, némellyek pedig éleshangúak, ’s mivel ne' 
mellyek közîillök' hnngzóval, némellyek _pedig 
másàalhangzóval végzödnek, ragafztások önnkint 
négy fa példám „так. ' “ 

A j Az elsö azoké, mellyek mélyhangúak és más 
salhangzóval végzödnek , mint hdzam. 4 

А’ második azoké, mellyek mélyhangúak, 
és hangzóval Yégzödnek , mint Тайга. 

A’ harmadik`azoké, mellyek _köz'ép-vagír 
éleshangúak , és mâssalhangzóval végzöd- 
nek , mint erliölcsöm. ’ 

А’ negyedik azoke', me11yekk.özép-vagy éles- 
hangúak, és hangzóval végzödnek, mint 
erlsölcse. ` 

E’ példâkban clöadatnak egyfzersmind a’ névha» 
tirozó ragafztékok is. ‘ 

89‚ Mellyik а’ birtolfos ragafztásnak 
alsöfó példdja.” ~ 

Fëlelet. _A’1§irtokos ragafztásnali elsö (‘ё pél. 
dâja Házam. » 

Eg 
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Eggyes Szdm. T35.Szam. Eggyas Szám. Tó'b.S:a’m. 

Nev. Háznm. Híznim. Hel _ Hízamban. Häzaímbau. 
Bir. Házamnak. Házaímnak. Be . Hízamïwa. Házaimba. 
Tul. Házamnak. Házaimnak. Kil». Hâzambńl. Hâzaimhúlr 
Szen. Házámot. Házaimot. Fell». Hízamra. Hsíznimra. 
H1'. Haïzam. Háznim. Lch. Híznmrůl; Házaimrúl. 
I/'Q/2. Házámtúl'. Házaimtúl. Mel. Hâzamníl. Házàímníl. 
‘Над Házamig. Házaimig. Kgiz. Házamhoz. Házaimhoz. 
Ok/n. Házamért. Hìízaimért. /lll. Hízamonn. Haízaimonn. 

/ Seg'. Házammal. Házaimmßl. > ' 
Az eggyes fzámú hdzam fzerint ragafztatf. 

nak э.’ következendö képzök; am ,‘ om, ad, od, 
unis, atolf, otoÍt, és oÍi,_ kövgtkezendöképen va 
lamennyi bírtokos nevek, mellyek е’ képzökkel 
végzödnek, mintfalam, tagom, 1`agunÍi, háza-» 
tok, tagolok, házok; úgy fzínte az т, d, nk, 
lok, ha elöttök mélyhangú hangzó, úgymint á 
‘аду ó vagy ú áll, mint ruhám, bimbód, ti 
nónÍs¿jì1lutoÍi. 

А’ többes fzámú hdzaim fzerint .pedig az\ 
im, id, ink, ttoÍt , ikvégzések, ha. elöttök mélyf 
hangú hangzó áll, mint bimbóim, tagiaìd, ru 
háink ,faluitolt , házaìk. 

90. Mellyik a’ birtdïsos ragafztáanak ma' 
wdik {д pélclája э‘ 

Felelet. A’ birtokos ragafztásnak második 
га példája Ham. 

Eggyes sm». ’Ta1,.s.m’„1. Eggyu sum. |Tf;a.s’.m'm.'f 
Nev. Háza Házai'. Hel . Ha'zâban// Hízavïbann 
Birt. Házának. Häzainnk. Be . Házába./7 Házaiba. 
Тис‘. l-l.a'zának. Haízninnk. Kill. Hzîzábúl. Hâzaibúl. 
säen. Házát. Házait. Fell». Házárzl. Hízaira. - 
11z„.s,11.az.. наш. \lL@h.Hszsf.a1. amiral. 

»/ Lg.. 
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Eggyes Sgrim, Tò'§.S;am. Egg)/'es S.;ám. Tò`b. álfáne, 
FQ/'z. HäzÁ1úl.\ Haizaitůl. lllell. Häzainíl. Häzainál. 
Hat. Házáig. Házaiig. Kzfz, Házához, _ Házailloz. 
Okm. Házáérr. ‘ Házaiért. /lll, Házánn. Házainn; 
Seg. Ha'záy|l_ Háznival, 

А’ Háza fzerínt ragafztatnak az a ve’gz'e’s`1'i_ 
birtokosok; а’ Házaz' fzerint pedig az ivégzéf 

- Sîiek, ha az Ё elôtt mélyhangú hangzó áll, mint 
bimbói, fnlui ’s a’ t. 

91.~§. Mellyíls ia’. birtolzos ragafztásnal; 
harnladzkfó pe`lddja:`) 

Felelet. А’ birtokos ragafztásnak harxnadil; 
{б példája Erltölcsöm. ' 

r 

Eggyes nim. T ó`bbe.s Szçím, 

Nevez. Erkölcuöm. Erkölcneim. 
Bfrtalf. Erkölcsömnek. Efkölcseimnek. 
Tula/'d. Erkölcsönnnek. Erkölcseimnek. 
Szenv. Erkölcsömöt. Erkölcseimët. 
Híuá. Erkölcsöm_ Erkölcseim_ 
FQ/'ztó Erkölcsömtiîl. . Erkölcseimtìîl. 
.Hata'r.- Erkölcsömig. A Erkölcseimig, 
Olfmu. Erkölcsömért. ` Erkölcseiinért. 
Segit. Erkölcsömmel. llìrkölcseimmel. 
Нефти. Erkölcsömben. ` Erkölcaeimbeu. 
Behatá. Erkölcsömbe. Erkölcseimbe. 
Kìható. Erlçölcsömbiil. Erkölcseimbiil. 
Fe/kata'. Erkölcoömre. Erkölcseimre. 
Lehato'. Erkölcaömri.'il_ Erkölcaeìmrül. 
MeÍlék_ Erkölcsömuél. Erkólcseimnél. 
Ífgízel. Erkölcsömhöz. 1 ‚ Erkölcseimhez. 
Jllap. Erkölcsömönn. ‘ Erkölcseimiinu, 

 

Az eggyes fzámú erlsölcsöm fzerint ragafzf, 
tatnak _az m, d, nk végzésïi bîrtokosok, ha e’ 
betifik elì'>'tt‘magosha,ng1ivagy éleshanglí hangzók ` 
âllanakg azuitánn д: ötöli, töli, ëièÍk, tëli, etëlf, öli, és 

ëk 
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‚ negyedíkfó' pëlddja P 

ëli birtokosok, minut lòlfztönöm, befzédëd, tíïnli , 
erkölcsözök, bef.».¢‘dëzè`k., befnqlgyëk, kezëk. 

Hivévén a’ magoshangú birtokosoknak Izen 
vedö , közelítö, és állapító ragafztékait , mellyek 
ò' helyett középsö ё hangzót kívánnak, mint be 

’ fzédëm, be_fza'dè`mè't, be_fze'dè'mhè'z, befze'dè'- 
menn, ‘ ` 

A’ többes fzâmú erlfölcseìm fzerint ragaI`z- 
tatnak az im, id , ìnÍi , itëk, ik képzôk, ha elöt- 
tök mélyhangú hangzó nein áll, mint befze"Cl_~ 
gyeim, vagy be_/`z_e'diń1, ¿fzlöneid ‘аду ò_`/`ztò’-' 
nid, _tü'ínÍi, befzédgyeitëk, òfztöneik. ' 

92. Mellyìk a’ birtolfos rlzgafziáának 
Р: 

Felelet. A’ birtokos ragafztâsnak ’negyedik 
£6 példája Erkölcse. 

\ 

Eggyçs Ssám. Tò'b_bes Szám. 
Neves. Erkölcse. Erkölcsei, _ 
Bìrt. Erkölcsénelc. Erkölcaeînclk.' 
Т ulajd. Erkölcoének. Erkölcseinek. 

„тали. Erkölcsét. Erkölcaeit. 
Hind- Erkölcse. Erkölcaei. 
Fofztö. Erkölcsétiìl. ‘ Erkölcneitïil. 
Határ. Erkölcséig. Erkölcleiíg, 
Okmut.' Erlçölcaéért. ' Erkölcseiért. 
Segit. Erkölcsével. Erkölcleivel. 
Helyaz. Erkölcsében. rliölcaeilaen. 
Be/zato'. Erkölcséloe- Erkjilcseihe. _ 
Íflhato'. Erkölclélzůl. Erköl¢seil>ůl.« 
Felhalo'. Erkölcsére. Í Erköleaeira. 
Lehaló. Erkölcsórlil. . rkölcseirůl. 
Ílfellélt. Erkölcaénél. Erkölcseinél. _ 
Klfïzel. Erkölcséhëz. Erkölcaeihëz. 2 
Állap. Erkölcsénn. Erkölcuinn. . 

- Az 
I 

\ 
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I 

Az erhölcse fzerint ragafztatnak az e vég 
zésïi. birtokosok; erkölcsei fzerint pedig az Е, 
végzésůek, ha az i elött mélyhangú hangzó nem 
âll, mint befzedgye, be/`ze'dgyei_ ‘аду befzëdì, ' 
òfztönei vagy ò_‘fzto`nz', tür', 

XI. S z a k а Г z. 

A’ Névpótolókrúl. ‚ 

95, Mik ё: hányfe'le'Ís a’ névpótolók Ё’ 
1 

Felelet. A’ névpótolók olly fzócskák, mel 
lyek a.’ nevek helyett állanak, és hatfélék: a.’ 
fzemélyesek tudni illik, а’ birtokosok, а’ muta 
tók, a.’ kérdök, а’ viII'zatér¿'ik, és а’ ha1árat1a- 
nok. Ezek közi'il sokan kétfélekép fzolgálnak a’ 
befzédben, vagy A magányosan tudni illik , vagy 
a.’ névnek vagy másféle fzónak társesâgábany. 
Így e’ mpctlató névpótolo az magânyos е’ be[`ze'd- 
ben nem bölcs ember az, а’ lu' mást tudatlan- 
nale mond; târsaságos "Каспия; еЬЬеп csak alc 

„lsor bölcs az amber, ha magdnn gyözedelmes 
Íiedìlig шеи: itt az ember névhez tartozik. 

94. Mellyels a’_fzeme'ly`es névpótolók , és 
miÍie'p rugafztatnak Е’ _ 

Felelet. A’ fzemélyes névpótolók ezek: e'n az 
e1s'c'i fzemélye', és а’ többes fzámban mìnls, nem 
pedig mi; а’ mâsodik fzemélyé tè', és a.’ többes 
fzámban tilt, nem pedig tí; а’ harmadik fze- ‚ 
mélyé б, és а’ többes fzámban "o"Ít. Ezeknek ra 
gafztása imígy vitetik végbe, 

Eg. 
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Egifyes 'S.zám. 
1. Szem. в. sem. ‚ 5. Szem. 

Nevezb”. én. mè'. ' Е? 
Tulaj. énnekëm. Liïnekëd. _ öneki. 
Едет». engëmëc. zégëdër. ör, _ ‚ 
душ. émëillcm, zërîilled. ötölle. 
0/1/nul. énértexn. lîïérted. öérte. 
Szgit. énvelem. ríïveled. ìïvele. 
Hel ez.`e’nben1«|em. ’ tëlnnued. iibenne. 
Ве ato'. énbelém. ' lëbelécl. ‚ 3Ъе1ё. 
Ki/zaló- énbelöllem. lëbelölled, ïibelölle. 
Felhato'. ánrëám. tërëád. ’örè`Ã. 
Ldhata'. énróllam. ` të1‘óllad. l'iróll.l._ _ _‹ 
МВЛЁ/К. énnzillam. tënâllad.. Íínâlla. 

I1’¢_izeli. énhozzám. rëhozzád. Iöhozzá. Jilapit, énrajram. përnjud. Бард. 
Г Tölabves Szcim.. 

1. Заем. z. Едет. 5. диет. 

Nepezö. mink. ‘ Lik. ôk. 
Tulaj. mínekiink. tinektëk. önekik. 
Szenu. minket. . tiktëkët. ököt. 
Fo,/lztó mizìîlliink. titìîlletëk. ötöllölc. 
Ok/nut. miértiink. tiértelëk. öértëk. 
Segít. mivelilnk. tiveletëk. ‚ övelëlc. 
Hel z. mibenniink, tibeunetëk. öbennëk. 

‚Белый. шь‚1‹:„1‹. ‘ъЗЬеКгЕК. —— гзьещёк. 
Kiható. mibelölliink. tibelöllerëk. öbelöllölc. 
Felhatá. mixëánk. ciräátok. kîrëájok.’ 
Lehato'. miróllunk. _tiróllatoln ìîróllok. 
Jllellék. minällunk. tinállatok. ŕlnállok. 
Ifëzeli. mihozzánk. tihozzítok. öhozzäjok. 
Jglapit. mirajtunk. ' lîrajtntnk. örajtok. 

Jegyzés. Nagyon kön yu ázlítni, Воду az imán: 
elůadolt fzemélyes névpótol' nak többes fzámában a’ mink, 

aL tik, és ò"/f nevezïík I`ze'toI`~ nak _,‘ůgy hogy a’ mi, ti ‚ ё; 
ö' elsïi betüik a’ nek, töl, ért, ual, ben ’I a’ t. ragafztê 
kok elìîtt állyanak , nk, és k betîìik рейд; úgyminz д’ röb.. 

.ben fzímnak карта, ugyanazon _ ragafztékok utánn, mint 
mi-nek-íink, ti-nek-tè'k, o~nek-ík; mi-tò"l-Íìink, tí-tò"I;Ie 

. zëh, 5~tö'l-Íök ’s д’ с. Kitetfzik elxlaiîl vilrígoaau, lxogy Iré- ` 
inl: a’/ mi, és ti fzócakálikal k nélkíil, L ihes nevazök g д. nim. felette helytelcnül élnek а’ mink és 1/'lf helyett. liifz 

. ‚ е, 

\ 
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‚а гладь fzerim .Z ь Íehellne 12 „дым tabl». rzgm ,_ 
а’ mit minden Magyar këptelenségnek tartann. Èzen lrók 

‘ Játván, hogy а’ mi а’ kérdïí névpótolótúl nem külömbözik, 
kapták magokot ’a vonâat tettek гей , valamint a’ {Д fzócská. 
ra is, nohn fzemeínkkel lzíthatlyuk, hogy az egéfz többes 
hen ‚ mint mine]-'ù'nlf, tìnektek, mjtö`Ilù'nk, titälletek ’s а’ 
т. а’ mi és ti mindenütt rövid. Ugy van ám az, mjlgor 
az ember а’ Szónyofnozásnak, a’ Szo'lfò`te'sneÍf és az Er 
zéstudománynak menpél„fáradsa'gonbb,- annál' fzíìklégesebb 
gyak0rlásl.,ne’lkïll а’ nyelvet vaktában miivelni , ’s csak va 
lamelly :indúlatox 'párlvezérnek fejében tompáxr hangzó ko 
lomp utánn csínosltaui nkarja. 

I 

95. Mire kell mög a’ fzemélyes ne'vpó« 
tolólgnak ragafztásában vigydznuúnkŕ’ " 

Felelet. A’ fzemélyes névpótolólinak ragafzf 
tâsâban а.’ következendö dolgokra kell- még vi. 
gyáznunk. / ‘ 

1) Az ën, te,_ ö nevezök, és a’ többelsben 
а’ mi, ti, ö félnevezök az ~egé[`z ragafztásbanh 
а’ mind à’ Ы: fzámú fzenvedöt kivévén, el fzok. 
tak hagyatni, mint nekem, naked, neki, ne 
Ífiink, nelftëk, nehìk; töllem; tölled, iölle, tôl 
lünli ’s a’ 1:. veleql, veled, vele ’s а’ t,/ 

2.) Az engemet és tégedet [zenvedöknek 
végei meg fzoktak kurtítatni; :nelly ese/tben az 
elhagyott fzótag helyett hiányjel t`ete'tik`; engem’ , 
téged’. Az б! fzenvedö ellenben majdnem min 
denkor meghoífzâbitatik ôtét. A’ többesben te 
hát, melly holïzabbítást- nem (гений, ölcet rof 
fzgíl mondatik , ököt helyett, ' 

I _ 5.) Az okmutató közbevetést fzeret; e'ne'rè't- 
tem, iee'rè'tted ’S а’ t. "аду af nevezök nélkül, 
érëttem, éretted, e'rè'tte, e'rè'ttünk, e'rè'ttetè'Í¢¿ 
_¿rè`ltè’Íi. ’ 4) 

= к 
д‘ 
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4) Nefmellyek a.’ tulajdonitót és a’ segítöft l 
megvonnyák, mint énnékem, tene'Ísed, ö‘ne'kz‘ A 
’s a’ t. envélem, tevéled, öv`e'le ’s а’ г. de mivel 
ezek a’ nel: és vel ragafztékokbúl erednek, vá 
lamínt nem .mondgyuk Íiö'ne'Íi, Ísó‘ve'l ezek he 
lyett Ísöneli, Ísövel, úgy е’ két. névpótolóban is, 
_e'nnekem, tenelfecl ’s а’ t. és énvelem, teve 
led ’s а’ ъ. а.’ vonás tellyességgel fzükségtelen. ц 

` 5) в’ ы tulajdonitó Знал}; és едем‘; е’ be 
( tíit fzokott magâhoz venni : önelsie, vagy neliie, 

és önelsieky, "аду nelsìeli. A’ Póétában el lçhet 
nézni а.’ néliiç, és nélsieli tulajdonítókot is. 

б.) А’ Tifzamellékiek а’ fofztóban, kiható 
ban, és lehatóban' ö helyett ii hangzót monda 
nak és i_rnak: entüllem, énbelüllem, énrúllam ‹ ‚ 
és igy a" többi Izemélyekben is. . 

7.) Mások a.’ fofztóban, kihatóban, leható 
han és melléklöbenaz 1 betůt meg nein dupláz- 
zák; de mivel e’ duplázást. а’ Ьеппет és hoz. 
zám névpótolókban az egéfz Nemzeì kimondgya. 
és írja, а’ töllem, belöllem, róllam és nállnm 

_— névpótolókban sem kell elmulatni. Lám azért, 
hogy az ollyan ígékben , mint ráz , ho[I`zú‘ hang 
zó 511 а’ z elött, ennek duplázâsát az illyenekben 
пила, rdzzuli, rázzdtok ’s а’ т. elhagyni nem 
fzabad. ' 

8.) А’ ГеПъаёбЬап .e'nrè'dm, tërèìid ’s а’ Y. 
а’ középsö ë csak а’ hangrendnek közbevetése; 
azért nélküle is jó1%mondatnak’ezek:' e'n`rdm, 

` tërád 7s а’ т. 'vagy rdm, rá,d, rd, rdnk, rdtolx , 
rájolr. 

ч» A 
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9.) Е’ nevezâk e'n, tè', 8, minls, tilt, ¿SÃ 
társasâgos állapotban csak akkor vannak , mikor 
az ígék elött âllanak , mint en írolt, tè' írfz, д 
fr; minlslírunli, tik люк, öl: irnals: de ragafz 
tékokkal társasâgos âllapotban még az igék elött 
sem Vlehetnek. 

.n 

Jegysés. Az én önnönmagam, tè' ò'nnò`nmagad , о 
ò'nnà'n/naga névpótolólcbúl támndtak e’ llelyltelenek, envien- - 

‘maga/n ‚ /ënnënmaganl, mellyeknek lxelytelensége в’ fzokat 
lan lölvbes fzámúakbúl nzizmenuragunh, tinnenmagatok vi 
lágbsazx kitezfzlk, и’ mink à`nnò'nmagunk, és tilt ò'rmò`n- ‚ 
mu¿¿‘a/ol.' he/yelt. На: rnîndgyárt az à'nnò'n lz ё Ь’: 
madik l`zemc'l_ybì'1l eredctt тайн is, épi)/en sémlni ternléfzetlen 
aëgut sem lehetne abban találni, hogy a’ többi fzemëlyek 
ulánn reretik Lám а’ Deíkban is az ipse, hnrmndik fzs 
mëly lŕxére, а’ Löbbiek utánn áll, mint ego ipse, tu ipse, 
ille ipse, поз‘ i}1_.u' _. vos Бред, il/i i xi. Az önnön fzóban а’ végsíì lzóiag csak hollziteisnak lzit lik: azërt legfzelrlhelc 
nek lanom e' névpólolóko: ò`nma_g'am, önnzagad, önnzaga, 
òhmagunlf , ¿'11/uagalo/f, lïnmagolf, mivel legrövidehbek. 

96. Mellyels az eredetì rie'vhatdrozóli- 
búl_fza'rmç1zó_fzeme'lyes nevpólolók P 

Felelet. Az eredetì névhatârozókbúl fzìnte 
azonkép támadnak fzemélyes névpótolók, mint 

.|. а‘ névragafztéknkbúl, ha elejekbe az e'n-, tè', o 
'îxevezök és а’ többes fzàmban a’ mi, ti, ö, fél 
nevezök, lltânnpk pedig а’ ЬйгюКрэ képzök te 
tetnek , mint enjalattam , tëalattad, öalntta, mi 
alaltunli, tialattatoli, óalattoli , mellyekbůl mind 
azáltal az egéfz e's) í`é1ne'vezf>'kV1«özönse'gesen elha 
gyatnak: alaltam , alallrld ’s а’ с. Efféle névpó- 
tolók mindazáltal, nem valamennyi eredeti név 
határozókblíl, hanem csak а’ következendökbůl 
fzârmaznak. ' 

‚ Álfîralâm , Мёд, alâia "аду alé., nlánk , alâ 
tok,'a1ájok.,/Ilaltz alattam', alaítad, Мама; alat 

тип!‘ , 
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bunk , alattàtok, alatlok. Alól: alól]am„ alóllad , 
alólla, alóllunk, alóllatok, alóllok. Altal: âlta 
lam , âltulad, általa, áltâlunk, általatok, általok. 
Ellen: ellenëm, ellenëd, ellene, e1lenì'ink , elle 
nëtëk, ellenëk. ЕМ! : elöllem , elölled, elölle , elö1- 
lünk, elölletëk, elöllök. 'Elö'tt: elöttem , elötted, 
ell/ötte , elöttünk, e1i'§ttetëk,' elöttök. Fele': felém, 
feléd, feléje Ищу felé, felénk, felétëk, feléjëk, Í 
Гаги: fëlëcrem, fëlërted, fëlëne, fëlëmink , fel 

'ëttetëk, fëlëttëk; ez а’ Dunnântúlvalóktú1ò'hang- 
zóval joßban ejtetik: fölöttem, fölötted ’s а’ с. 
Felül: felůllem, felůlled, felïille, felůllíink, fe 
lůlletëk', felůllök; itt az helyett az Erdélyiek 
ö hangzótmondanak: felöllem, felölled ’s a’ 1:. 
Hègyëtt: hëgyëttem, hëgyëtted, hëgyëtte, hë-~ 
gyèttünk», hëgyëttetëk, hëgyëttëk , melly helyett 

_fëlëtt fzokottabb. Helyè'tt: helyëttem, helyëtted, 
helyërte , helyëttünk , helyëtœtëk , helyërtëk. [rant ; _ 
irántam ,' irántad, irânta, irántunk, irântatok, 
irântok. Hörül : körïillem , körůlled ’s a’ t. melly 
helyett közbevetéssel fzokottabb a’ következendö 
formâlász körililöttem, körülötted , körülötte, kö. 
rülönünk, körůlmtetek, körülöuök. Hözé; kö 
zém , közéd , közéje уеду közé ‚ közénk, közétëk, 
közé}ëk. Iíözött: közöttem, közötted, közötte , 
közöttünk, közöuetek, közöttök. líözzìl: közïil 
lem ,„'közi'i1led, közïille, közůllünk, közïilletëk, 
közi'illök.` меда?’ mëgém, mëgéd , mëgéje vagy 
mëgé, mëgénk, mëgétëk, mëgéjëk. Mëgëtt: mé 
egëttem, mëgëtted, mëgëtte, mëgëttünk , mëgëtfe 
tëk, mëgëttëk. Mëgül: mëgůllem , mëgůlled, 
mëgïìlle, mëgüllünk, xnëgïilletek, mëgůllök ,hol 
az Erdélyiek az il helyett б hangzót mondanak . 
mëgö1lem,mëgô1led ’s n.’-t. А’ Dunânntúlvalók e’ 
háromban mëgé, mëgëtt, és mëgül a’ középsö ё 

/ ‘ helyett, 
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_ helyert б hangzót mondenak: mögé, mögóìt, 
mögůl, vagy mögöl. Melle: mellém, melléd, 
melléje vagy mellé, mellénk , mellétëk, melléjëk. 
Mellelt.- mellettein, rnelletçed, mallette, mellet 
tünk, mellettetëk , mellettëk. Mellllîl : mellůllem , 
mellůlled, mellůlle, mellüllünk, .mell‘x'1l1etè'k, 
mellůllök, hol az ühelyett az Erdélyiek ö hang 
zót mondanak: mellôllem, mellölled ’s а? ъ 
Miatts miattam , miattad, miatta, mìattunk, 
miattatok, miattok. Nélliül, ‘аду inkâbb röviden 
-nelkiil, mivel э.’ kül gyökér nem ho[I`zú: ne'lkü- 
lern, nélküled, nélküle, nélkülünk, fxélkületëk, 
nélkülök, а’ köz befzédben nem igen. fzokott. 
`Utánn: utánnam, utánnad, utânna, utânnunk, 
utánnatok , utânnok. 

97. Mellyek а’ kölcsönözött névhatároxólcv 
búlfzármazó _fzemélyes névpótolók? 

Felelet. А’ kölcsönözött nêvhatározókbůl 
fzármazó fzemélyes névpótolók а.’ következendö 
nevekbůl imígy formáltatnak. 

Ältalellenz általellenëmben , âltalellenëclben , 
általellenében, âltalellenünkben , — âltalellenëtëk 
ben, általellenëkben- Eló': elömbe, elödbe, ele 
jébe, elönkbe, elötökbe, elejekbe. Fël yagyföl :' 
fëlëmbe, fëlëdbe, fëlébe ,‹ fëlunkbe, fë1ëtçkbe`, 
fëlëkhe, ‘аду fólömbe, fölödbey ’s a’ t. Hëgy; _ 
hëgyëmbe, hëgyëdbe, hëgyébe, hëgyünkbe, hé. 
gyetëkbe, hëgyëkbe. Irány: irányorpban, irá. 
nyodbau, irânnyában, irínyunkban, irânyotok. 
ban,«irár1nyokban. Jó: javamra, javadra, javi. 
ra, iavunkra, javatokra, 'ja.vokra_.- líedv: ked 
vexnérig, kedvedârt, kedvéért, kedvünkért, kerl' 

\ ` ‚ vea 
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vetëkéft, kedvëkérr. Быт: fzâmomra, fzâmnd» 
та ~, fzâmâra, fzâmuhkra , fzâmotokra, Fzâmokra. 
Tr-uccz : trucczomra, trucczodra, trucczâra , 
trucczunkta, trucczotokra , trucczokra. ` ~_' 

98. Mellyek a" mfzoniagos, ’e’s_a" Mid» 
ŕozatlarz _fzeme'lyes^ nëvpótolók_?_ 
_ F_el.-:le't. A’ ‘vifzontagos fzemélyes névpötm 
lók magamf, magád-, "maga, magunk ‚ maga 
ìok ‚ ̀ mag0k, tnellyelí bírfokjèlentö töhbes fzám« ` 
nélkùl fzůkölködrìek. A’ harmadik ïzemély ти 
ga úgy vefzì magâhoz а’ ïagafztékokm, mint 
a’ 90. §ban a’ Наш név az eggyes hámban, 
magahak, maga: ’s а’ ъ. а.’ ъьььаек‘ pedig, иду‘ 
mint magam, magäd , magunís, maguioh , та: 
gok-, mint en_’ 69. §ban Hdzam megmeg çsak_ az 
eggyes fzâmban muïamnah, magamot ’s в.’ и А’ hatâratlań Ízemë уез‘ né‘vpó_t0-ló 212 en'|bë"r‘, 
melly «B ragarztéknkban аша’ ŕngulât kami, 
ì_ne1_lynek-`ì`ò példájä a’_fellèg~. (45. 

QQ. Ё Mellyek ir’ biriokoâ `né'1JpöloÍóii? 
Felelet. А’ birwkos névpórolók., mellyek а? 

ъеГъёдЬёп mindenkof magánybsan, és az 'ctt 
vagy afnévmutmâval álhmak, а’ követkèzendòk. 
Едут s„»¿m. sz шут, а’ ned. A и övwá. 

Eggy birtokpa-, 'eggy birtblx. _ _ _ __ 
Тбдбее Szúme az gnyfmsk. _ а’ mid-. и isvéi-_ 

Eggy hírlokul 5 _ìübb birtbli. _ _ _' _ 
È,`g_g_y¢;'.v Sza'/n.`- Ä’ hiiënk. а’ ЪхЁмЁ. ůì övélh 
_ Több ßirkòkbs 5 ëggy laiŕlolc». l _ â _ __ 
Täêblîi ,_}§')g¢i„î_¢ д’ R» la’ пеней. и övéilh ‹ б . irtò bi; iö ’iŕto д 

Az òfvé és az ò've"ì úgy raggŕztatnaìg, mint ц’ 
gz. §ban Erkölcse és Aßrîmlcsei. A’ wbbíek, 

1llA'r:‘.'/ln Nïìtvŕrrn. ‘ Ñ ПЗУ‘ 

.\_ 
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úgymint az enytm, a’ tìëd, a’ mìënlg, а’ iie'tè'Ã , 
az öve'Í¢, mint a’ 9». §ban Erlfölcsöm, kivévén 
hoïgya" Szenvedöben öl helyett ё! га5аГ2сё1с‹_ъЪ‹ 
kivánnak; többes fzámaik pedig @gy ragaI`ztat~ 
пай, mint ug'ya.nott Erlíölcseim. A’ társaságos 
birtokoinévpótolók helyett а’ Magyar birtokos 
nevekk 1_ él, mellyekrůl а’ VIII. IX. és X. Szaka~ 
fzokban_I`z_óll‘ottunk. ‘ › 

xóo-. Mellyeïi a’ mufató ne'vp6tol‘ók, e's 
miliép ruggfztatnals 5’ _ ' 

Felelet. Mutató névpótolô kettëi ми, а’ tâ 
vúHe'vö târgyakrúl az, э.’ közellévökrïil ez'. Tár» 
saságos 'állapotban lévén névmutató fzócskák» 
пай neveztetnek, és а’ nevek elött változâs nél» 
kfil állanak, ammint а’ 42. §b2zn mondottuk. 
Magányosan állván imígy ragaI~`ztatnak:_/ 

Eggycs. Tò'bbe.r`. 

» ‚Успех. ‘г. ‚ eZ. ной. _ ezëk. Y 
Birtolf. алый. ennek. hzokpak. ezëknek» 
Tulujd_ annak» ennek. azoknak. ezëknek. 
Едет). azt. ‚ ezt_ azokot. ezëkët. 
Fofzló. attúl. A сны; azoktúl. ezëkbůlz 
Ilatár. azig. ezig. „вы; ezëkig. 
Ókmut. azéri. ezért. azokért. ezëkért. 
Segitä. azzal. ezzel. nzokkal. ezëkkel. 
‚Нефти. abban. ebben. azokbnn. ezëkhen. 
Behato'. abba. , ebbe. „Н“. ezëkhe. 
Kilzatóï abbúl. ' ebbůl. azokbúl. ezëkbûl. 
Felhatá. ига. - егге. azokrl. ezëkre. 
Lehata’. nrrúl- erriìl. nzokrúl. ezëkrůl. 
Mel/ík. nnnál., ennél. azoknál. ezëknél. Käzel. выход ehhëz. Wazokhoz. ezëkhëà. dflapi. попы. _ ezënn. azokonn. ezëkënn. 

Az ëggyes fzènvedö meg is hoIÍ`zabbíftatí»k, 
úgymint aztat, és еле‘. А’ határozó azìg és 
«zig nem elég fzokott, melly helyett! ínkàbb 

’ umm 
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dmazìg ës emezzfg ńmndatik, mint igeharâmzó 
pedìg addig és eddíg, mellyek ho[I`zab1tást is 
fzenvednek, addiglan, és eddigîen. A’ „дна; 
zsokan így ís ejtik avval, és euvel. A’ névpóto- 
lók', mellyek е’ кемьы az és ez öfzvetetetnek , 
pîgymint amaz-, émez, ugyanaz, ugyanez, 

fz1'ntea.z,_fzinteez, fzintaz [этюд úgy ragafz~ 
tatnak, mint az az és ez exedetiek' ‘ 

д1ох. `Mellyek а’, Íse'rdö nëzlßpótolólsz? 
_ Fgzezef. А’ kérdö ms.«pf:.«,1ók «J 1«öv¢¢k¢zm- 
am-..._ _ —@ 

fl.) Hi? ës kïcsoda Ч’ rnellyek csak a.’ Гав 
ШЁЁуеЪгШ m'opdatrx'ak, és a’ -befzédben minden 
Ко!‘ m'agány'osan âllahak. 

2.) A’ _következendök .mindf magânyòsan, 
mind társaságtfsan is Í`zb1g'á1n~nk `: mi? rnèllyili? 
mëlly? mícsodasí’ mine'mz`2'? туда? milfyen? « 
mënnyi? lrány P mënnyyfele Ё’ Ьдпу/ёЬг-Р 

102. §, Mil:-e"p ragrzfztutik a’ mi nëvpótoló? 
Felelet. A’ „mi névpóroló követk'ezend~ôké- 

pen ragafztaiik-: A ‘ ' 
Eg5ye.r- Tò'böes. ‘ V Eggyes. ‘2`v":`bůes. 

Í_Vev¢`gä. mi ? ‘mik ?` . Наук. inilnn? naikben ?‚ Вйтой. minek? miïmek? Be zat. míhe Ё’ mjkbe if 
Tu/afd. minar? miknm? Клим, marmi? mikbmr 
\_§"zenv. mit Í’ lmikë¢_?_ Felható. mire T, mikro Ё’ 
гд/ыз‚_мэ‹ап A mami? 
Határ. пай; ‚Т 
Oìmmz. mim г 
Segít. ШИН? . 

Lerma. ‚мы? ‚маты: 
ming? /ue11¿1f.mi„e|_1 дым-дн 
шаымт ~H/f2_>'„~@/. ыьёы ’.„и‹ъа‚ ‘г mikkel? zi/lap. minn? fmikënnî 

 

_».ïeg_yz'é;. Ha me‘gg‘onůol!yuk~ ,_ Воду vdaminr а’ mi 
Èri okmufitóbúl à’ mél?? kérdezß névpótoló, úgy val5- ' 
han а’ miig lxntírbzólaiíl ereclhet а’ még Ígepótoló iu; ha 

N 2 I0 
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1п5ЬЬ‘те5Гоп1о\\уиЪ azt is, Воду а’ 'hefzéclben a’ mig és 
a’ még között hnngjnikra nézve nehéz kiilömbséget tanni; a’ 
mig tovább, ha e’ végbül megvonatik , kellemezlenül sérti _ 
a’ fület, п értelemre nézve pedig kiilömhséget tenni I`ziikse'g- 
telen, mivel ugyanazon egg fzónak mindenik nyelvben 
több értelmei lehemek; ńem ¿tom vnlóban oksit, minek kel 
lene a’ mig fzóvnlinyelvünkör. megterhelni. Nagyon könnyii 

_ átlátni , hogy е’ ппошНвЬап: mëg alflror ozthon volt д’ még 
fzóixak más értelme van , mint ebbcn mi/zdaddig, та’; ott 
han volt, vagy mint ebben még :em volt otthon. 

' 103. §. На: а’ шЬы he'nîez¿°` névpoìolóh 
milxe'p ragafztatnalf? _ .A ' _ 

Felelei. A’ többi lcëŕdezö névpótolóknala ra.; 
gaztásárúl a’ következehdö jegyzéseket kell efzr 
re venni. 

Ííi? úgy ragafztatik, 'mini 'al renclkövètöfô 
példa csibe. 

,Kìcsocia Ё’ e's mîcsociaŕ mint nl fö példdfd.. 
M»i/ym г úgy, mam fezleg, de ъЗЬЬеь гид 

manincsen. ' 

мгпу э’ „ы Ы м: ьашьап, "1nini;felÍeg; 
Micsodás? úgy, mini idg", kivévéń liogy 

az eggyes fzénvedöje rńicsoddst? 
1 Mínënáü az eggyes Ízeîmbàn úgy ŕagaŕztàf 
tik, mint Ш; de mivel többéssemine' ú`els¿ a’\ 
wbbes fzámban а’ „мы п: рада: кар i~. A 

муже? mind „в ker rzafnlm, mini мы. 
МЯПуепЭ mind а‘ на fzámban, minrfelzeg-. 

A Meńnyi az 'eggyes I`zâ_mban, ńiint 'eäibeg 
de többes fzáma. nincseh; mert mennyie/rez ige 
határozó., és nem* ragafztatik. 

НИИ)! 5 
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Háńy? az eggyes fzámbanfmïnt tag, Töb` 
bes 'fzâma nincsen, mert hányan ígehatâruzó, 
:nelly _a.’ ragafztékokot el nem_ fogadgya.. 

А Меппуфде? és hdny/Ele? mind _a,’ke't fzám» 
ban, mint csibe. 

. 'l 

104. ’ Mellyek а’ 11!`Ízate’_rö ne'_vpótolók 
Felelet. A’ viffzatérö nêvpótolók, rnellyek 

pz elöre hocsátott mondásban fogle.ltt lnevnk he~ _ 
lyett állanak, mjkor 'fzemelyekxfůl van д.‘ befzéd 
a’ ki, egyéhkép реф; а’ melly és a’ h^.1táVrg:1.f\/n 
moridásban a’ mi. Ezek úgy regafztatnak, munt ` 
a.’ kérdezö`liiP mellyï’ és miffl pévpóçolök, mel 
lyektîil esupáp сна!‘ а’ névmutató gz’ fzçîcska ál 
_tal külömböznek. Ha mlndazâltal ß’ víll`zate’ri'>' 
névp«_5to1ólç elötte’ fzéçgka gz értelmességlvégett 
nem [`züksége5`, el is lehet hagyni, mint az 
öcsém, _hit (af kit llelyeçt) 1ta;_1a,IyÀldt_ta'l, kö 

ßön_zç¢_, _ _ , ‚ / 

а ' wi §- Мг‘; ёг h¢»«yf«'1¢1» «г hatëfeêlan nd» 
этом”; 8 ` ‘ " 4?’ ‘ I 

Felelet. A’. hetírgtlgn névpótolók ц’ nevek 
,helyett a’ határatlań hefzédben állanßk, és ha. 
magányosak, töbhpyire a.’ rendköyetö 11eveknek 
fö pé1d_âi [мышц ;ag,_Íèlleg ’s р’ Ь ra.gaI'z- 
итак. Nevek elött társasâgosan állván, nem vál 
toznak. A’ Mggyar hatâŕatlen névpótolókot há 
rom felekezetre kellofztani , úgymînt a’ gyöluír, 
a’ fqrmâltt, és _gz öfzvetett pévpótolókra. _ ' 

106. Mellyck a’ _határaytlan gyöÍfe’r"¿v- ‚ 
pótolok? ' _ _ 
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Felelet. А’ hatâratlan gyökér névpôtolókf 
ezek: = Шу, Шуеп, vagy illyes. 0îly,’ollyan.,;' 
иду olly-as, Ki, Más, Mind, melly mzgához 
fag~.1[`ztél.okotlnem vefz. Soli, melly az eggyes 
fzâmhan а’ tag fö példát, követi, kìvévén ‘a’ м» 

ŕ 

‘. kat fzenvedöt, és többes fzám né1‘ki"11 fliïköl kö.~. 
klik, noha mâr most ez sem fzokatlan. A’ töb-=_ 
bes f;».l.'1m1í`5 solsan ígehatŕlrnzó. 'I"öbb.fZlI1î0l1yan 
t11laj<lon'Sâg1î, mint so/Í: , és la’ regula fzerint raf 
-gafztlatik, mint а,’ (‘б példa ШК А’ többes fzâ, 
md iöbben ígehatározó. Ezek közé tprtozńak 
'még èggy efs egefz. 

lo-7. §./Mellyeli a’jQrmálL¢ hatdviatlan неё» 
дымом ‘ ' 1 ‹ 

ЁёГгЬгЬА’ Formâltt hatâratlan névpótolók 
eleven fzavakbúl kénzök âltal f'orm,âltatnak_, ‘és 
а’ következendök: Affële, e_ff'e'le. Ánnvì, ennyì. _ 
Annyifeïle, ennw'f`e'le. Egyéb. Egyébfële. Eg 
gyìl¿.,H1"ilömb. lífi.Iömbfe'le., Leglfìsebb. Másik. 
Minden. Mìndenilï, ‘ищу Mìndeggyih. Min 
de«1fg'le. M/\1d»1yáif1n tulaîdonkéipen igehatáre. 
zó', de blrtokos képzök âltal névpótollókra. 'vál-. 
tozik э rninclnydjunli , mìrlflnyńjotelf , mindnyá,- ‘ 
joli ,<mellyel< a’ hdzunli, hdzatolz, hrizoli fzerint» 
pagafztatnak, de föbbes fzám n.éll<i'il fz`1'ikölköd-. _ 
nek, mivel mf" а‘ взят fzârnl1an_i_s többse'-_ 
get ìfeleriteneli. Е’ töl\/l1es.fzâ,mák'tehát mlìndnyá-- 
jainh, mìnflnyiinitols, mindnyájainls tellyes« 
7\sëggel'AÍ`zçkatlah- és helytelen fzavak. Az eggyes 
fzá-rnl`>an'r`nì.ndnya'fa mondatik, de nem l1elye-_ 
sen, mipdnyájok helyett; mért igy rniindnyá-. 
janrés mindnyáiacl is helyes ,'lehetne,_mellyek-_ 

‘ k¢1_§e„ki semfél. . il 'V 
V 103) Ё 
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‚ ‘108. 111121231’: а; òfzveteit határatlan 

néupótolóh Р 

. Felelez. A’ két vagy több fzóbúl öfzvetett 
hátâratlan-névpótolók ezek: Akárki, és Ákdrki- ‘ 
csoda. Akárrńi és Akármicsoda. Akármelly 
vàgy Bármelly, Akármellyik Vagy Bcirmellyìk. 
Ákárminö, Vagy Báŕminö. ._4kármine'mLï vagy . ‚ 

_ ._Ba'_rmz'ì1e'rr_t11, Akármicsodás vagy Bármicsodçis. 
/1m_men.nyì ‘аду А’ mennyí. Amminö vagy А’ 
mìnö. Amminémü vagy .4’_mine'miî. Amnzicso 
dds, vagy А’ micsodds. _Eppenannyi, Eppen- ‘. 
ennyi. Lfgintannyì, 4.9zz'nien_nyi. Ugyanannyi, 

lïlgyanennyi. Egyedül _maga, Eggy fsöpp. / 
Eggy keve's. Eggy sem, hol а’ ragafztékokot 
csak az eggy vefzi magához, mellynek többes 
I`zàm_a._ ezen ézjtelemben fniixcsen. Eggyvalakz'. 
Egynëhány, vagy Ne'hány„ rnellynek éppen 
úgy, mint а’ hciny? gyökérnek, töbhes Байта 
nincsen. Egynehdnyan, és _néhányan ígehgxtá 
rozók. Kiki, nnellyben ‘в.’ rugafztéknknt mind_a’ 
két ki meg'kívánn_ya, min( kine„kkz'ne'k, kìtiil» 
kitiîl ’s a” t. ci többes fzáma nincsen. Eggyeggy 
fzinte olly tulajclonsâgú, mint kiki. Mírid а’ ke't A 
э.’ név elött, de rriqgányosan mind а’ kettó; föh 
fbes fzáma nincsen;_mert mind а’ ketten csak 
igehgtârozó. Senki az eggyes fzámban úgy _ra 
gafztatik, mint ki; 'çöbhesl fzâma nincsen. Sem 
finì, melly a’ mi fzerint ragafztatik, de csak ¿iz 
eggyes fzámban. Ne'melÍy.` Valaki.' Valamennyi, 
niellynek többes fzáma níncsen; тег: иайтйеп 
nyien csak ígehgtározó. Valczmelly magânyosan 
nem mondgtik. Valamellyik. melly а’ mellyík 
fzónák tulajdonsâgivgl hir. Valami, ' 

ХП. 
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XII. S'zaka.f2. 
А; ígéknek „¢m¢ïra_1,_ ¿S _f¢rm.~;1á_sárú1.' 

109. Ё Mg' а; ige ,_ 6; hányfe'le.g" 
Felelei., Az, ige olly Гид af' befzédhen, melly 

1é«tet, cselekedetet, Vagy fzergvedést ielent. ,’ 65 
magâhoz olly ragnfztékokot\ чей, mellyek a.” 

_ létnek, cselekedetnek, és I`z.envedés,ri'ek módgyätq 
¿S üdejét, а‘ МУЗ, с5е1е1н/6 vagy fzenvedö Гц. 
mélyeknek rendgyével, és Í'zâmáv_a1 eggyüìtlkifef 
jezik. Így ezeriíge ,írnçîlok а; írâ§nak kívánd 
módgyát, és jelenvaló üdejét, az iróknpk рейд 

' töbhe; fzâmú mâsodik fzerr;e"l1yé1¿ jelqnçi. А; í_gék~¢ 
nels kü1ömbfé1e`pçmei ezek; 

1) А’ Ебгёртгдбш íge,_ gvvalgy паштет‘ 
_r`¢1e1ly‘1étet, mint uan, vagy levést, mint lqßk I 
vagy ollyan fzeqvedést ‚ melly kljlgö okbúl hem 
-ered, mint beiegfzìk, aggódili. alfzilg, ‘мы; 
Qllyan cselekçdeteç ielent, x_n_e1ly эещ Кй156 Qk, 
búl nem фарш}, sem k1'_ils_i_'i tággït nem 1115:, 
min; jdn. vigyáz. A’ középrendů ~igéI_mek leg.; 
‘nagynbh réfzét müvelô ígékrf; lehet vâltoztarìnià 
és ezek çzdltozhaid lfäzéprergclzfleknek немцы 
nek. Illyen а.’ 1сёЁёргепщНй ige, .mozog , mellybifil 

` а’ тйче1ф15е mozgag ered; A* többiek váltqzf A 
ha¢qt_lar§ középrendüek , mint álmpdils , Магда _ 

’ dik, çngllyekbůl xpüvelö ígékeiç fgrmálni лещ 
_ lehet. V' l ’ 

а.) А’ 1I1üVel_i'í ige Qllyl cgelekedetet jellenta 
melly külsö ,târgyat Шаг, д‘ mi háromfélelçépen 

г fzokott megtörténniß \ 

/ 
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а) llllkor и’ cselekedet Csakyeggy fö lrktúl 
iptéztetik а’ külsö târ-gyra, akkor в,’ .müveliä ige 

~¢ggyiigyi'i, vagy közönséges, Е’ рёЩёБап cv.z'_ 
atyám levelet fr', gz íìásnak' eggyetlen eggy és, 
fö oka~az atydm, ki az irást а’ leve'lre intézi; 

'az ¿r ige ‘еда: eggyîilgyü' müvelö ige-, 
Ь) Mikor 'p,’=`¢se1é`kedei а’ Гб oknak pa» 

yagcgolfttyápg eggy mâs,odik„oktúl_ .intéztetik a’ 
1<ü1§ö_;'_rgyra, glçkqr az ige r_nüvelte_tö', mint az fra; е’ înondásban: az dlyárh çiltalam levelet 
¢rq„t,_ melly mondásban az atydm а’ fö gk, ép, 
Pedig gf másndik ‘жуть ` ’ 
‘ р) Mikon р,’ tárgy, mellyre a” cselelÍ;edet`4_a,’« 

glatlíl, intléztetils, ‘maga а’ fö nk, akker а; 
ige. plfzontagos müvelönek neveztetik, mint а‘ 
Ъщуйт fzerçti magál, hol а.’ fö oknak, а,’ háf 
-ty='w9f1ß;k. fm¢t_¢=t<=_€i11.11ö`f11.f1=1§2'11'@. i.Mé2feti1<- 

\ ‚ 

Eén Её dolog taxtçzik még af' müvelö ígék, 
r’\."1l Yeïó fa¥1â'ïä§hQz-. ` ' A A 

Az plsö gz, hçgy г.’ târgy, me1lyre__a’ nge, A 
_lekedet intéztetik, általlyában fgemleclö' tçìrgyg 
nali neyeztetik, azutânn hogy nevéhez minden, 
kof _fzenvçdöj xjggafztékot kell, íïiggefzteni, 'vég 
téŕe pedig, hogy е’ fzenvedö rggafztékkal fe1ké- 
fzitett Ilevet а’ Nyelytudomâny az ige’ {капает 
dójénalç nevezírlllyenek az imént elöadott pélf 
çlâkbgn е’ fzenyçdòkg lepelet, éq magái. A 

A’ zfnásqdili gz, hogy a’ z!1üve1ö'ígék kòä 
zött is találtatnak vçiltqzhatólg és vdltòzhazqtlaf» 
noli. A’ változható miivelök под, mellyekbiìl 

' fzen 

'\ 
\ 
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Fzenvedö igéket lehet Formâlni. Így e’ müvelö,-.„ 
bifil udg е’ fzenvediïformâltatilc vágatik. A’ vál 
tozhatatlan müvelökbül I`zenvedököt formâlnì 
nem lehet. Így az Qllyan müvelôk, mellyek а” 
középrendüeknek clìli, zik és _g képzôibïil, az 
ik végzést вышел, а’ mt, tet képzö által for 
mâltatnak , mint barátkoztat, liíizköcltet, ragyog- 
lat, af I_`zenvedö"1'géknek képzöjét el nem fogad~ 
так , mert senki sem mondhatlya valóbar; 
ezen fzavakot, bardtlmztattatilf, lfüzliéidtettetila, 
ragyogìaltatilc , nem mondom fzenvedö igéknek , 
hanem csak értelmes fzavaknak is. 

5.) А’ _fzenvedö ige olly fzenvedést jelent ‚ 
melly külsö okbúl fzârmazik; a’ müvelö igének 
[zenvedöjét te-hátlnevezörie, nevezöjét pedig fofztó-. 
rà. változtattya. Igy е’ müvelö mondásbúl az a 
‘tydm levelet irl е’ fzenvedö mondí1s` támad з‘ az 
atydmtúl level írlltott. V~a.1amint tehât а’ középren-_. 
dïiek, úgy а’ fzenvedö ígékz is magok kö`ri'il Izen 
vedö ragafztékkal felkéfzîiltg nevet nem.fzen\'@d~„ 
jxemek. A’ Mggyar fzenvedö ígét tehát s.’ mü-. 
veltetötůl nagyon könnyïi az ígének I`zenvedöjé- 
bůl megkülömböztetnî. Е’ mondásban az atydtm 

А levelet Zratott az ígének e°"I`zenvedöj«='bÍ\'i1 levelet 
könnyů átlítni, hogy lratott müveltetö ige. Е’ 
mondâsban "Киста; az átyá-mtůl level írutott, 
1niv»e1 az ígének níqcsen fzenvedöje, könnyů át-. 
látni, hogy íratott fzenvedö ige, ` ` 

4) А’ i6ll6lò"s ige а’ Magyarhan az, melly' 
а’ létre, mint lëhet, а’ сзе1е1;е‹1еъге, mint ir-, 
hat , vagy а’ fzenvedésre való hatalm-at "аду се‹ 
lletséget jelentí, mint ólvastathatìls, irathatŕlf. 
Látni való dollog, hogy ezen érte1met,a”Magyar 

igéknek a.’ hat vagy het képzö adgye, 5 ) 
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5.) A'1öbl>fzò'rò'zö ige a’ cselekedetnak vagy 
fzenvedésnek tölabfzörì xneglîjîtását, "аду foly 
tgtását je_lenti,« mint frçlogal, o_1_v_asgat,` ’ 

б) A’ liexdetjelènlö ige xigyanazon eséleke» ' 
detnek vagy fzenvedésnek kezdetét jelenti, mint 

A futamodils , wsendesedili, Iobban, reuen.. 
` 7) A’ fzemdlyetlen ige az, mellynelz csak 

eggyes fzáinú lxarmadik I`¿em'e'llye van, A’ Ma-, 
rgyarban gallíg vanrtalán _ollyízemélyetlen ige, 
n1ellyet_legalál_3b más értelemlaen fzemélyesnek 
nem lehetne tenn_i. .Illyen az esik, míknr az es-. 
sörùl van а’ Габ; más értelemlwen, mikor звёзд 
ъеГд fzemélyes ige; щей, esel, esünlç, вид‘, 
ßwelf. 

11o. Mit Ísell ax igälinél a’ gyölseïrrül, 
fvagy az anyafzórůl qfzrfrvennünk? ’ 
/ ' ‚ - 

Ее1ё1еф. Az igéknél а’ 5у61‹ёггй1‚_ vagy az 
anyafzórúl из! kell efzre vennünk, hogy ez mi1{_1-. 

' denkor a’ îmutató módnak, jelenvaló. üdönek, 
törzfökös formânak eggyes fzámú harïmaglik I`ze-„ 

ц’ Е" тёПуе, mint udg, ás, ke’r, ¿get , vdghat, liér. 
degël, dsliál ’s a.’ t. és hogy е’ gyökérhez, vagy 
gnyafzóhoz kell függefzteńí mind ama’ ragafz 
tékokot ., mellyek а’ létnek , cselekedetnek , vagy 

n' fzerwedésnek módgyát, és üdejét, _’s,a" lévô, 
eselelaedö, Vpgy fzenvedö fzßmëlyeknelì rendgyéiî ~ 
és fzámát jelentik ,_ mint ásolg , vdgtam, liefrne, 

_ ¿g¢,tl_ün'É, 'vághatnánals ’s a’ t. Az ik végzésïi 
lgékben mińdazâltal nem az ‚П! fzótaghoz , ’ hk 

/„nem az elötte állń hetïihöz kella’ rwgafztékokot 
fliggefzteni; щей példânak okáért, czenigét ázìb 

' nem 

Ñ 
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nem igy ragafztyuk дядю’: ‚ ázihtunk, dzilmál, 

A dzjlrjanak, mint а’ végzésìfieket fzoktuk, am 
mínt a’ ralf ígébůl kitetfzik: raliolt, ralstunlx, 
rcllsncíl, ralijanali, hanem а’ z betůhöz követ- 
kezendöképen te[I`zük ‘a’ ragafztékqlgotz dzojf, 
dzflmli». ámdl. älëfllwlf-. ’ 

.1е3‘у:ё.‹. Kiterfzilç ebbïîl világonn, hogy az illyen 
Ígëklnen az ik v_e'gzés csak lnqffznhbító fzótag , melly gz 1'ge’~ _ 
mívoltához пей: tart`ozik,' és a_’ gyökérzül, yngy az anyá- ’ 
fzótúl попы! elesík , уйду! al_1l1ez ragafzték ‘аду képzfô., 
fi»ggefzte1ik_, mínç eehet, I флаг, ‚реп‘ pedig erìkhet ‘иду 
fŕßilfßwß- _Ha gyanakodnf Izçhgd, elejénte 'az ik végzés az 
eggry fzótagbúl iálló fzemílyîelen ígékhez teteçettl. llógy lzok 

' pak mmteggy gyámol 'gyeqánt fzolgállyon , 'mint гей’, va'-, 
V lilf gz ev gês v¢ilhelyç1t,`Yggy hogy а} kimondäst pnegkönf 

n)':'t!¢; min: ezèkben rémlílr, teg/'zik , uillámlik. 'Igy azu 
gann lassaukint а’ fzemélytelénseg’ jelének nézetett, ’s_ mivel 
sok középrendiì {гс ug aqezçn fzemélytelenséghez nágyon 
közelíçeni látfzou., ezek ezf'1'q oda lrngqfzlatott, min; barát 
Í\'0ZiÍf,'agg'o'díÍf, hetlgeredih ls a’ t. A’ fzenvedö ígéknek 
anyafzawaihoz , Ínilxetö, lxogy ugyannzon oklaúl függefztetelt, 
mint g’rgtz`]§, hçzllrztilf, lfí/lrfélltgtik. ' ` " ' ' ‘ ' 

1 11, Mii kell általlyábanlaz íge'Ímek Í1e'p 
¿ôirül tudnunk, eig rnellyek ezek (фр?! az eg». 
gyügw«p.ö@? A ~ ‚ A 

Felelet. Az ígéknek képzöirïil áltellyâban azt ‚ 
'kell tudnunk, hogy а’ hangrendnek ama@ regu 
Ей: hůven követik, mellyeket al Szzlnáfzhan 
elö adtunk, és hogy ezekeç is_ eggyügyïiekre, 
két ágúe1kra,fháromágúakra, és 'çìtágúakra kell 

A felc_yI°ztani,l1_r1int а’ neveknek képzöit. Eggyügyü 
igeképzö csakilaœttö yan, úgymint ez it, és az 

1‘? v°'ů'Y f3.1-'kf 
Az it mind a.’ rńélyhaegíi ‘I‘za_v_akl1oz, mind 

g’ többiekhez eggyaránt függefztetik. ( 10. 
Reg.) llelette gok rnüyelöf ígéket formál; egy, . 

. У ‚ 'nef 
/ 
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fnehânyat tixdni illik héma gyókérekbůl, mint 

шпиц, üslt,_ `/‘efz2't, ют; _legfzámosabbakot 
" melléknevekbůl ,mint bu'loi~it~,ïellyesít,me11y<¢li- 

nek végsö hangzóiì el is tafzittya, mint apìîît., 
— barnit~, hasonlíl,feketlt, жмет а’ köveilœun. 

dö, melléknevekhììl при; bìlrna, hasonló,jì: 
kele, keserü. (.15. .§-) Az ‘ó _és jd meìlélanevek 
bůl az uvlt e's_ javi! идем I'zá‘rmaznak, méllyek 
tehát a’ többes Tzámnak а’ 58-. §ba’r1 'elöadmt 
rendhagyását itt is_1n’égìart'yák-. Fö névbïil e’ 

, képzövel ige felèttè kevës izan д‘ és 'ez is többnyi 
1 те Dllyan, ŕnelly а’ gyökérnek értelm`éti`i`l ’èltâa ` A 

fvozilr, mint ._fz"a'r1't, ì_J'b11'î. ‘Èzèlièt tehât'n’ëìI_1_ këll A 
követni, lianem а’ -`n'agy'obb заказав}; példâjg' 
Iìeìint az èfféle ígéket mellélinevekbïil fnrmállli, ' ` 
mint'_ha'zasít~, шпиц ném рейд, наш, ìu`!zZ't~, 

imelliyek vnlósâgòs k'e'pte1e`ns‘égek~.« Fotmâl e’ ké'p‘-_ 
‘zó _egynehány igébül is.mu've1ö igzékerì шёл: 

‚‘ .fzallzr , [шпиц verf: , melly helyefr wwiis топ‘ 
'datjkf de ezeket kövemi ‘nem kell, мы: ha más 
fzbkbtt ígéink vannak, mèllyekkel he1yéttek.é1- 
hetünk» А”; végzésů igékbůl az it képzö Ка‘ 
‘detj`elent“ö ìgékét foŕmâl, а’ .berät cl betïiŕe vál 

A 'toztatván-, mintfoŕdît; `l"r1`dl'i5 репап, ЁпеПуеК‘ 
дек gyökéreiforog, ino’g~,__pè`ng-. A’ “ráni ígéß 
_búl а’ k`ezd_ëtjelent'ö rtindít. Ige1m_târOzökb`1íl_ csak’ 
kèvés ige tâmad ё’ képz'¿'>"vèl, mint ämít-, köièß 
vllt. Ezeknek forinálâsát s`em lehet tehât követni. 
.Vannak., ШК?! helyett Jaz ét këpzfóvel élnek. 
Némellyekben п v'ená'spöto1ó'betü танцах, 
mint em‘elìnt~, ërint az emellt és ёт helyett. A’ ‹ 
iekinì és трёп! ígékét ézen п betù nélkfrl én 
teni nem léhetne. Mível 'az' it képzö `ve’gkur`t1't.ó-, 
ammint az, dprît, barńït ’S ìöbb 'eH`éle_ígéklx`1'_11 . 
lâtfzik, közbevétést nem fzenvedhct: а" sim-¿jt 

` _ "EY 
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vagy‘sime'jt és hasonló igék тем: n’,j`közbeve;- 
téssel helytelenek а’ гепдшпегб sìmít helyett. 
Az egyelitígeben az el elöfzócska âtte'Le1t(me- 
tathesisl) fzenved, :nelly helyett д’ rendkövetö 

_ ige elegyít. A’ sìvít igében., а’ sz' rendhagyó дуб‘ 
kérbül, a’ v beth п’ rendhagyó I igéknek 'lzokotts ` 
közbevetése. 

Az' fz vagy fails mind а’ mély hangú, mìnd 
а’ töb_bi fzavakhoz eggyarânt függefztetvén, többl 
nyire rendhagyó igéket formâl néma gyökerek» 
bul, mint jrufzik, ifzilf, efzz'k,. дуэт ‚ nyug-- 
fzik, hllfz , metfz 5 egynehâny eleven fzavakbúl , 
mint aíkqfzilf, haragfziïr, lcit/zìls. Ha meg‘gon'= 
dollyuk, hogy ìezen igék igy is mondatnaki` 
alufzils , nyu¿g‘ofziÍi,feÍi1'{fziÍi, `csele‘Íiqfzz'k, ama’ 
kétkedés nem ok nélkůl tâmadhqt bennünk, 
ha vallyon ezçn ígék nem í`ormál_tattake valaha 
rendkö_v_eti'>' képzökkel illyferxnânz alozikq nyu» ' 
gQzl'Íi ~feÍxb'ziÍ: , cs`elèÍiëzìÍi , mellyek most tellyesa ~ 
séggel fzokatlanok. Mi've1Aaz'fz Vagy fzik képzö 
többnyire rendhagyó igéket formál, és hatâro» 
mtr értelem nélkùl Fnîikölködik, új igékez vele 
formálni oktalanság “Шла. A’leg1‘égiebb igéket 
е’ képzövel, úgymint közñnségesen bevett rend’ 

Í ‘ ` .v. ‚ в ‚. ' . hngyokoc, fzentnl megtartvgn, az ugahbgkra. 
nézve nagyon fziikséges azt а’ törvényt fzabni ‚ 

` hûgy mihelyt helyettgk más fzóîioftabbakkal 61‘- ‘ 
hemnk, nye1vun'«mj11 rzámkivessux lllyenek а’ 

`hangeggyeztetö Poétáknak Fzüleménnyeí: tanto 
rofzilf , (yz, munkdllfofzils, ‘аду munliálofziiq» 

fèjérfzik, Ífe'r1:efzz‘Íi, Iarmefzilf , vénhefziïi ‘аду 
véńhiffzili és több efféle fzófzörnyefek , а’ Г2.0= 
kott, és rendköveiö\tdntorog‘, iántorodíli, Ü, 
munÍsa'lkodiÍf,feje'rliÍi, Í:e'rkedz'Íi, штат és 1'ertt'1Í 
helyett. ’ 11:2'. 



§57 
. '1r2. §. Melly‘ék az Ígéhnek М! aga eleven ’ 

‘гёршт ‘ А ‘ ‚ 
' ' Felelet. Az igéknek két ágú eleven képzöi 

Я’? lgövetkezendök. . 

` i) Az ai., et vagy iai, ie! këpzönbk kéfféle 
‘hivatalîya van; m_ert' a’ középrendïi igékbůl mül 
v_e1î'>fköt, ezekbůl pedìg müveltetököt fnrmál в’ 
következendö 'regulák Í`z"erint. ‘ 

а) Az at, ‘аду et ’csak ‘egyneìaány eggy- 
fzötagú középrend‘1`|ekbi"1l. f`orm'á1 müvelököt, 
'mint lógat, ofzlqî, e'ge1, tetu/`zet`.a° 1/Lövetkezen# 
'd'ökbùl:,ló.g , ofzlilf , ‘e'g , ИЩЕМ. A’ tal, tet képà 
wa’ ящик, Агат, hodfh, és долл, Авив, ko' 
.zili végzési'i-i1._¿ékbí1.1 Fnrmâl l11ü'v‘e1’ököt, mint 
barállfoztat, emlelaeztet, mellyek vá1tozhatatla- 

"no’k\, mivel belôllök Àfzenvedìö ìgékèt formálnì 
inem leh’et.( 109. в.’ 2. fzâm .a1at`t.) Formâì 
azohnkivììl más k‘özéprendi'iekbì'i1 is egynehâny 
müvelôt, mint Ífaczagtat, 'bo'-m'bölt¢t_, _fzün«`te't, 
folytat. _‘A’ g, og, iig», tig végzésů ig‘ékbi'i1.mind 
az at, et, mind pedig a’ tat, Фе! képzö f`or_mál ' 
müvelököt, mellyeknek. érte1mei._egym.âst1í1 kü 
iömböznek-: marta’ того; 'és hemp`eIye.g_kö-' 
zéprèndůekbül fzármazó mozgaì, és“ hempêly-- _ 
get igék mást tefznek, és mozogtat, hempe~ 
lyegíel mëgmeg mást. A ‚‘ п 

Ь ) Müvelïetö '1'géket« az ай, 'et ‚гад? lat, iet 
képzö csak müve-1òkbi'j1 forználhrat e regulák 
fz-erirgt. . 

_ . .Els‘ö Regula» Az Ággy- fz'6tàgú_ müvelökbül 
` az 
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az az, er готы muv¢1reu'>'kör, mint ‘задав, ho. 
zat, lfe'ret, veraz. 

15 _— ‚ 
' Bivëvëń/èìôîzör ezen д: ‘rövid igét vet, пул, 

liöt ‚ süt, т, mellyeknek miive1tétöitat,tei'ke'p~ 
zöve1,»f~0rmá1mnak venez, пунш, kouez, sfu» 
ш , imei-, azuránn e’ négy rendhngyór hifz, wjfz , 

А vefz, ‚ф, mellyekbül в.’ muvelrerök igy amad 
пак: hirer, vizet, vëzet, zëœl; vágrére а’ Кбчеёь 

` lcezendö hét 1"en_dhagyótt.`h1-, ŕò,fzö,« пуё, lâ, 
fu, о, mellyeknek müvelrerßi ezek.- шаг, то= 
var, раме‘, nyöuez-, lövet, fzivat, evan 

Mdsodik Regula. A’ ‚ка; ищу wbb fzdtagú 
lfnlivèlö igëkbïil a’ müvèltetök iai vag`y îet_ lsépß 
zövel formáltàtnak, mint olvastat, egettei» 

_ `Iäìvévén az ani, ent', ont , вы, zzfzt , 
jefzt-, гуд, ejt; ¿rt végzé„seÀket~,v mellyek Ut, 'et 
képzöt kiváninak-, hogy а’ sbk mâssalhangzö ö[`z«¢ 
ve ne urközzön-, minrfdrafztat, emq'/ìzez. Ezèk» 
lxez fzâmittfyâk hémelljyek az li végzést is, mini 
[играем 'A ‚ ’ 

2) А‘ gaf, get képzà, ‘melly n’ kenìêiry 
ínâssalharigzók 'utânn közbevëtést kivânvân, há 
_rom 'ágra Vofzlik, ùgymint ogat, ò'ge2~, egel 
képzöre, többfzörozö 'lgéket formálegynehány 
néma gyökérbùl, mim hasogai,fej`zè‘get, fe 
nyëget; _spk штат igébůl, mińtbbmogai, in» 
îëget, Íiiildögetih-, mëllyek közůl khëmëllyek meg» 
lmrmratnak, mint räntogat helyett rángat; га 
hevekbůl igen keveset, mint hìiegei; mirenézxfà 

.-a’ çsínogat és gyorsogat, ’s több hásbnló igék 
"helyett, mellyek nem rég kohu1tattak,»ínkí=bb 

‚ ~ 5 
B 
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‘в’ fzolcott régi csìrzosítgat és gyorsítgat {géla 
hez kell vilfzatérni. A’ _középrendüekbůl az ilf 
lyexgígék még helytelenebbek, mint húllogat, 
mert @zeker elôbb muvelökre kell változtatni, 
azutánn pedig többfzürözôkre, ìnint hullajígat. 
A’ húll középrendůbïll a’tölablzörözöllúlldogdl, 
vagy húllong is középrendü. Egynehány 'afzt 
végzésů lígékhùl Formâltt többfzörözö ymegkurtxb 
tatik, mint aggabfaggat, _fwg_gat, lyuggat 
az akafzzgat, falmfztgat, fzak.1fzt¿¿at, lyulfafzt 
gat helyett; de ezt' а’ többiekben, és ШИН: dz 
efzt végzégůekhèn kúvetni nem kell. 

5) A’lhat, het a’ tehetös igéket formâllysa a’ 
többievkbůl ‚ valaruennyien vannak. Terméfzese 
hozza magával, hogy ìninden ègyéb képzô utánn 
âllyon, mint 1'rogdít£1thal‘,.a’ fzenvedôkben lmson 
lóképen ‚ de az П‘ l1o(l`zabitó elôtt , mint 0Ivasl<`1t~ 
llatilí. A’ középrendùeklyiil, sôt merg af fzemélyetlen 
igékbîil ís ezen il: Iìótagotfîlraíìlttya, mim bix». hat, clolgozhat, íitlmzhet, ‚мы: ‚ tetfzhet, illhet. 
A"/köverkezendö endliagyó igékbül а’ tehetösek 
ímigy formáltatnak : Lallgfzìîi, alhaí ; allszgfzz’/¢ , 
allfudhat, vagylalkhnìg betegfzik, bejegëdhet, 
cselelfzilf, cseleliedhet; efzils, ehet; eslzt1_[z¿ls¿ 
esküdhet~,felgfzfli, felîhetg hzfz, hihet; ìxarfrg 
[д]: , haragudhat; hìdegfzík, hidegedlielg ¢¿'/Ízŕli, ‘ 
ihai; lef: , или; melegfzils , melegedhet 5 тегу, 
mëhet; nyugfzik; nyuglzal «аду pyugodlmt; 
òfreg_/kik, öregedhet; mìfqfziìi, ra1.-odImt,«-rë- 

_f¢e¿¢_»¿/zik, réfzegedhetg tei/1*., шт; lörelfzili, 
törekeçlhel; ügyelffzik, íigyekezhet; vajujbilíf 

_ „драмы -,£`1J¿f[z,_z¿ëhez; vífz, „мы. 
_*' 4) Az ddii» es milf középrenda щеке: for» 
thâl, mellyeknek érrelme a’ 121:11/vedòlséllez na» 

M.~.c_wm NYm.v'rU11./ (J ” $§’0¥\_ 
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gyon мамы, mint msdik, атм; Szenwjedö «sr» 
telmů igéket е’ képzö valamennyi müvelökbůl 
formálhat; de némellyeknek értelme inkább mü 

_velö még is, mint ßzenvedö, mint dtliuzódìlt. 
Vannak_ tovâlób ollynanok is , mellyek а’ gyökér- 
nek értelmétùl meIl`ze tâvoznak, mintfzegödilt, 
Ínerödilf, a" fzokott-abb kérödzíli helyett. Néma 
gyökerekbůl, fö xlevekbïil, és mellék nevekbïil 
csak kevés ige maradt а’ nyelvnek ifui korâbúl 
reânk е’ képzóvel, mint dobzóclilt, Ífinlódils, 
bajlódili , aggódils. Ezlaket majmozni, mikor más 
Iìokottabb igéink vannak, sem nem hafzon, 
sem nem dücsösség, söt kéfz nyelvromlâs. Mire 
valók el fzófzörnyetek dolgolódilt, munÍfá,ló~ 
dik, lassódils, és több effélék a’ rendkövetö dol» 
gozíli, munltállsodìli, és lassúl ígék Jlelyett? 
А’ régi efféle ígék között van egynehany ol, èl, 
öl közbevetéssel, mint forgolódik, Íiötelödik, 
siírgölódili , mellyeket követni hasonlóképen nem 
keu. А’ ка; nefp, ёв пётеНу mak az- „ат, дат 
rövid képzövel formáltt igéket felette helytelenïil 
meghoffzabíttyàk, mint sompolyódili а’ t`o'r-- 
vényes sqmpolyodìli helyett; másqk a’ liodìk, 
Ísëdik, Ífödik képzöbíil а’ Í: betïit elhaggyák , 
megmeg helytelenůl, e'_s vonással kipótollyák, 
mint munlicilódili, harsólódili vagy harczolódils 
a’ törvényes munl.-dlÍiocliÍ»',' harczollfodik vagy 
harczol helyettgmegmeg mâsok fzokgtlan és va 
lóban képtelen közbevetésekkel élnek, Il/ljnt ver 
hädili, иду vergödik а’ törvényes verödili he 
lyett. Az illyenektùl а’ csinos nyelvnek egéfzen 
menttneli kell lenni. „1.-,/ I 

5) Az ‚и, ш képzö feleee sok, és§1öbhnyi- 
re középrendù igéket formál néma gyökerekhůì, 
mint borúly, tanúl, fefzül, merül; egynehánî 

` {б 
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fö névbŕil , mint àr-úl, f`a]`ůl,. dücsöül vagy dü 
Gsül, mellyeket követni tellyességgel nem tamé 
csos 5 egynehány igébül, mint jdrúl, te'rú'I. A’ g, 
og, ëg, ög végzésů ígékbůl kisebbitököt for 
mál, mintfordúl, indúl, rendül, pëndiíl _ezek- 
b_i"1l_forog, inog, zeng, peng. Ide tartozik а‘ 
rándůl is а’ rcìnt igébül. Formál tovább igéket 
az dm és dh fzócskâkbúl, úgymint dmúl, és 
djúl, melly áhú-l helyett gmndatik; de legtöb- 
beket ollyan melléknevekbfil, mellyek ígeha^tá- 
rozóikot úl, ill këpzövel nem formállyák, és 
az зад‘, ëdik, ödik képzö által ígékké nem vil 
tozhatnak ‚ mint e'piì'l, búsúl, az гр és bús mel 
1ё1‹пе‘/е!‹!›{1!—, mellyeknek ígehaiározói e'pen és 
iaúsan. Van ugyan nyelvünkben egyńehány o1-_ 
lyan ige/az -úl, és й! képzövel, melly egyl`z'ers- 
mind igehatârozó is, mint ibolondúl-: de az il 
lyen рё1с1ё1сог1сбтегпйп1Спет kell-, ’s általlyá 
ban fzóllván, ne csinállyilnk fzolcatlan igéket, 
ha. már fzokottakkal b‘i'>'ve1kedünk. Helytelenek 
valóban, és rútak e_zen új koholások: parl.«1,gi'1l,` 
hatalmnsúl , haja~sú»l , hdzasúì , vastagúl, gono 
fzúl, büdösül, édesiil, betegül, erôsül és több 
effélék, a.’ fzokottabb és kellemetesebb parlago-y 
войдя, hatalmasodìk, hajasodìk, hd.zasod1'k,' 
va-stagodik, gonofzodì-k, büdösödìk, édesedik, 
belegfzik, erösödik. ígék helyett. Helytelenek 
vifzontag, ’s а’ Magyar igék l_sözi'il fzinte kisír 
nak ezek aggodik, auodik, bolondodìk, búso- 
dik, lassodik, elegyedik, vénedìk „аду ve'nhe 
dik, а’ régen fzokott és töhvényes aggůlf, avúl, 
bolcmdůl, búsůl, lassúl, elegyül, és ve'nül igek 
helyett. Az ůl és ül .képzö a’ melléknîveknela 
végsö hangzóit eltafzittya, mint barnúl, görbül, 
mellyeknek gyökerei barna és görbe. 

A ` О 2 A 115. 
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1\|J5. Mellyek ай: ’ hétdgzì Ísépzölf, melf lyel újformáIásrcÜì{¢¢11lÍmlmatosaÍ\ ? _ 
Felelet, A/reojllyan kétágú képzök, mellyek 

az й] ígéknek forxxrálására alkalmatlanpk nem 
csàk azért, mivel értelmeikfhoìnâlyosak, hamm 
лёг: is, mivel a’ velek formáltr,/igék tellyesség 
gel fzükségtelenek, а’ következendök. 

1) Az ad, ed magtalań képzö, úgy ИЩЕМ’, 
hogy az odik, ödzls, èìlik három âgúhoz tartu 
zik, kivévén, hogy az ik holfzabbitótúl irLózik~, 
ìnivel senki sem mondgya aliadfk, e'bredl`Íi a.’ 
fzokott akad, ¿bred helyett. Formâl е’ képzö 
egynehány igét néma gyökerekbůl, mint aliad, 
gerjed; eleven gyökerelcbùl hasonlóképen csak 
keveset, mint árad, forrad, ered, csiigged. 
Vannak közöttòk eggykét můvelö ígék is, mint 

,_tagad, halad, rugrrd, tdmad, enged. Az qzìh, 
`_È'ZÍÍi, ÖJÍÍI képzönek fzârmazékaìbúl ad, ed Vég 
zësïi ígéket rövidígésìáltal csak az koholhat, a" 
ki а’ Magyar fzónvyomozâsban , és így а’ fzavaůu на}; törvényes forxpálásában is yáratlan, mel y 
а.’ Deâktúl olly távúi jár, mint а’ föld az égtůl. 
A’ hullad tehát, az omlad, és (бы) еН`ё1ё1с а’ 

_hìzlladozik és omladozik helyett nem helyesek. 
‘Szinte_i1lyjáratlansâgot щита: е’ tudomânyban 
а’ \köz/bevetett h betìì iá az illyenekben poshadß 
roshadçffzélhed ezek helyett possad, roslnad, 
rothadffzélled. Az ad, ed képzö csak azzal is, 

‘laogy olf? kevés fzármazékai vannak, e1egendö- 
képenielârúlván értelmetlenségéz ‚ fzokatlansâgât ,› 
és így az й] ig_éknek formálâsára való alkalmat 

lanságât is, vessük ki nyelwgünklnïll ez effele ffenxetet, mint avad, ldzzad, Iappad, cnylzed-, 
. ’ A ~ А 1 A ~/A 

. '7\ .‹ " 
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feled, görbed, csöppedl ’s fi’ t. mellyek iíjabim 
Nye1vöntt'ii1\Ym.=..`?’< idnmatlan foŕmâibúl erèdtek',\ » 
’S vegyük helyettek vilïza а’ règiebb, fzokottabb, A 
és törvényesebb avůl, Юрий, 141121, enyhül,J’è. ‚ 
lejt, görbíil, csöppen, ’s а’ t. ígéket. ' 

2) Az dl, ё! magtgalan képzönek is feierte 
homâlyos értelme, б; csâk kevés régi fzârmazeka, 
van egynehány néma gyökérbůl, mint _Íü'1.5d?, 
svajnál, se'la'l, lldl, igen kevés eleven gyökétlfůl ‚ 
mint bz'ra'l, hafznál, melly középrendïi Едет а’ 
hafzdnol müvelötůl jó megkülömböztetni. Né. 
melly régi ígék е’ képzönek I betiìjét 1i1egdupláz- 
zak, mi@ b¢f.».¿z1, lffmelz, издан. ‘м’ шё1уЬадь 
gúak а’ duplázott `beti'1vel, mint ócsdll, drá 
дан ama’ A f`e_lekèze hez látfzanak tartozni, mel. 
lyeknek képzëje сад‘ l, mint tr'e"fa'l,Isa`/Èzdl, be' 
М, csere'l. Az e_fzme'l ige й] fkoholésf. de ha 
.régi volna is, в.’ rneggondol,`paegfontolhelyett 
а’ сайт: ńyelvbůl való fzâmkivetéßt megérdenpl 
Iene" _ z ` ` 

zéa. Reudes ielenés al a’ mi nffeivünkben, hogv J¢`g 
’ agyar fzavalmik formáláaác a’ io. §ban eliî ndoii 

"hnngrendnek ïeguláihoz _/lwrosan nlkalmaztntryn, a’ Deák, 
Frnnczin , és Német fzavakbúl csináltr ígéket min nkor csak 
д: ril, oz ‘иду ol képzôvel végzi , akír mélyha gń k, akâr 

iélezhangůak legyenak az idegerr fzavak. llljenek a' középii" 
döbéli Tudöloknak, és- az újalab Katonáknak kedven ígéi: 
нити, reperál, czitál, decidál, /nelíroz, zfeníroz. 
kuníraz, лилий, рисм1, cassiroz, avanzfírqz, és több 
afféle Мера fzeme ~ 

‚ 5) Az an, ‘т magfalan képzö 1;): egyn`e'- 
hány végzésů ígékbůl formál kisebbit¿'~iköt,` 
im értelmek megengedi, mint clsattanyrelten., 
mellyeknek gyökerei csattóg, retteg. Е’ kisel»bí- 
tökhen д.’ Еубйегейпеййбгёрвб тёззаПшапдзбръ} 

{Öh \ 

r 
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többnyire megduplâztatik, mint дойти, rop. 
pan,fzg'ß'zen, rŕjÜ"e1/Í, mellyeknek gyökerei gm 
hgg, r0p0g,_fz1ffzë¿g‘, Más igékbůl е’ lie'-p~. 
zö újakot- nem formál, az eggyfogan igét kive'-_ 
vén , mellynek gyökere fog. Az an ‚ еп képzötül 
jól meg kell külöìmböztetni az on és ën ho[I`zab-1 
bitó 1I'zòt`agokot, mellyek egynehány rendhagyó 
igékhen vannak, mint vagyoh, mëgyën а’ var» 
e's mëgy helyett. Az ön , dn, e`n az igékben-csu-„ 
pa végzések, mint Iiòfzön-, Íiíván, tö1=‘te'nz`lî._ 

4) Az ant, ent_magt`alan képzö csupán csak 
а’ t betů âltal külöml>öz,il¿ az-`e1ŕ'ibbenit'1"1l. Ад 
ап, en végzésïi igélc tddni illik középrendüek, 
me11ye1<1»f11 тейё: а’ 1 116111 màvelököf formel, 
»mint csattant, rettent. Némelly-ek е’ müvelök kö-. 
zůl blly annyira vifzontagosak, hogy máskép 
velek élni sem lehet, mint: elrròfenti magát; ‘ 
elfzfffzenti magát; elhortyantya magdt. А’ I 
mindazáltalmég az ст ‚ еп Végzéâïl ígékbül sem 
formâlhat mìndnyájokbúl müvelököt; „a\’\mi`l1'1’il 
kì_tetI"zik§„ hogy е’ képzöknek új faxfmâlásokra 
sommi hafznât sem lehet venni. ‹ 

5) Az afz, е]: csak igen kevésńigékef £or~ 
mál eleven ßgyökerekbül, mint vadafz, n_y1'4la'_fz , _ 
ßgerefz. 

б) Az nfzt efzt magtalan képzö cs<ak egyne-Á 
hâny ad, ed végzésů középrendüekbůl formál mü 
velököt, mint árafzt, l1oppa_fzt,_fulla_fzt , erefzt, 

fze'lle_fzt, e'[le_/Èzt a’ következendökbïil drad, lmp 
рай; fullad, ered,_fzëlled, dlled. Ha illyenek~ 
bül más végzésů és régen fzokott igéink úgy is' 
vannak, az afzt, e_/Ízt végzéssel helyettek máso-. 

kot 
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kot formâlnì ладу üdötlenség. Mirevalóykk nekünk 
a’ fzokatlan , és így érthetetlen marafzt, vígafzt, 
fzárafzt, hasafzt, ”engefz_t és több efïéle ígék, 

/’ mikor `már a’ hasad,_fz.a'rad, marad, vígad, en 
ged ígékbůl régtïil fogva ‘illy igéink vannak: _ 
hasítlffzdrlt, marafztdl, vigafztal, engefztel. 
Még a.’ fzalxajt, fzalajt, és Лида]! igék is sok. 
kal ösmeretesebbek és jobbak ezeknél fzalfafzt, 
fzalafzt, hullafzt, mellyeknek gyökeréifzaliad, 
fzalad , hullad. \ 

114- §.’MellyeÍ; az~í¿re'linel$ három ада 
Ízepzöi ?\ 

_Felezel Az fgéknek hamm ágúvképzài mk. 
J. ) A’ lciogcil, clègdl, dögél a’ müvelökbůl, 

és köze'prend'1'iekbi'il,’kivált ha eggy fzótagbúl 
âl1anak,töbl:»I'zörözö igéket formál, mint álldo 
goil ,_/`zegdè'gél, üldögél. Egynehâny két ‘аду 

` Íöbb fzótagláúl âlló ígékbůl mind e’ képzö, mind 
másféle is formâl többfzörözököt, mint olvas- 
dogál vagy olvasgat; befzélldëgél vagy be/`ze'll« 
get; de éezek köz`1'il a’ rövidebbek minden bizor_1- 
nyal johbak. Még az' eggy fzótâgbúl álló igék 
közöttyis vannak, ńiellyek а.’ gat,get képzöt 
jobl}aG1 fzeretik , mint mosogat, rejleget. Itt te 
hât kényünköt а’ hangrendhez, és a.’ bevett [`zo- 
káshoz, és kivált, ha egyébarânt lehet, ama.’ jó 
regulához kell fzabnunk, hogy a’ rövidség va 
lóságos fzépség. Egynehány rendhngyó igébůl a.’ 
többfzörözök is rendhagyók , mint icldogál, ed 
degefl, hìddegdl, teddegél, veddegél, viddegël, 
aluddogäl vagy aldogál, cselelfeddegél, теп 
degel, felsdegél , esltiiddögel ezekbůl ì_/`2i'l¢, 

e 

д‘: 
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qfgìlg, hzffzîtefg, uefz, mi/'z,‘ alfzìlf», cselelafzllc, 
yn¢gy,_feìl_fzíl1`, eslfùl/`.~:ìlf. ’De а" ‘дъы rendha 

' gyókbúl a" többfzörözök rend fzerint ffnrmáltat. nak, mint te;/`zdege'l, meg/`zdegel} hídogdl, к!’ 
dogàl,_/`z1'dogdl, róclogál, f1’¢dogál„, búdogál, 
j<s,»zc>'¿»;'l, nyódögel. nddöge'l,fódo'ge'l, lcdffgelg 
fzodögel. ‚ ‚ 

1 111161111 ñgyelu/11e: érdemelnek е’ képzöuek 
külömbféleirövíditései, úgynínt 1 ` 

за) А’ hdl, liél- végzés, melly helyçtte tete. 
tik, mint fr/idlf, m«'1_fzlfr.il,_«fzurli~ciLx, me'rÍie'l ezek 
_helyett lrdogdl, mafzdugdl, fzúrclogál, mdr» 
degël. ’ 
‚ > I rv 

b ) А’ gd?, ¿fdl végzés, mint vahargál, melly 
`ńél iohb meg is a’ valfargatg aludgál, rongdl, 
'met.fzge'l, lieresgël. Valamint pedig a’ rongdl, 
úgy ezek is hagyigdl, lq/zigdl, és az elóbbef 
niek laözůl sántìlgál, a’ t betïit elvetik, ezek’ he 
lyen rontgál, hagyitgál, ’s a’ t. f 

. Q ‹ 
с) А’ dal, del végzés, mint vagdal, furdal, 

fzegdel, Jépdel, tördel ezek helyett vdgdogdl, ` 
fúrdògdl, fzegdegdl ’s a’ t. Ide tartozik а? ha» 
rapddl is. ` \ — \ 

а) Az т; ‚д, мы; ugrá1,f„»,ámz¢z„ gym... 
ldl, тетей, vete'l,_/`zemle'l ezek helyett ugordo. 
gál,fzámolclogál, nzeçfzdegel, vetdegel ’s a"t. 

\\ e) Az’ e'rdelsel~, és esdeltlllt vagy-« esdelsel 
ígék nagyon renderlenek az erdegël, és ìsolegël 
helyeítt, de elefg fzokotlnkßî 

A ’ _ ‚ г) 
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f) l\'[âr az eddig elöudott röviditésíeknek ‘жду 
réfzévél is csak vigyázva kéll a’ csínos nyfalvlven 
élnůnk, melly а’ rendkövetést nagyon fzereti. 
Annyival ínkább kell irtóznia a’ következendiö 
fzófzörnyetektůl : nyz'rba'l, «ránczigdl , vakarcsál, 
az alligmńltt идёт! eggyenlö ne'ze'l,-jöve'l, me- ¿ 
ne'l, örize'l,_fzöke'Í, iekìnlél útâlatos és alacsony 
többfzöŕözfiktiïl, azu_tânn е’ difztelen yomore'- koektúl me'rcsìke'l, sánlikdl, tekíntgeï,/lllsegltgél, 

_ Jfävetgel, merílgél "аду mereget, segél, _[zö 
kel, vagy _fzö/ftjll, és több efféléktůl, а’ követ- 
kezendö, törvényesek helyett: nyirdogál vagy 
nyírkál, катода: vagy rdngat, vakargat, nez 
degél vagy nëzeget, jödögeï, mëndegël, örìz». 
get, fzökdögél, tekfnlget, me'rdege'l vagy me' 
гады, sánrxzgaz, iekintget, követget, merit 
get, segitget, [яд dös. 

I' 

в) A’ dds, dës,aös,i¿s а“, агьдад; ke'p- 
zölc. a.’ magtalànok köze' tartoznak , тег! csak egy 
nehâny régi többfzörözö ígét formàlnak, és még 
ezek közïil is némellyeket elég rendetlenïil ,~ mire 

‘nézve й] formáiâsokra alkalmatlanok is. Szárma- 
ztëkaik еще)‘ г Ыйвйоз , búdos, melly helyett búf 

A dos fzoklntrabls,/`ogdos, при“, csìpcles,kò'pdò's 
"аду pökdös, öldös, futkos, repdes\,- azutânn 
k`ende2,\.1_Jondoz, öldöz, _melly helye\tt üldöx 
Í`zokottabb.‘< 

‹ г 

/" I 5) A’ kodjk, këdìk, ködik cselekvö közép- 
„rendiiäket formâl, mellyek. tudni illik csak ma 

i gâban a’ valóban munkálkodó , nem pedig külsö 
/ 16г5уас érdeklö cselekvést je1entenèl<.Ezekri'i1 két 

dolgot kell jól megfontolni. 
Az 
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Az elsö a’ Fzavakot illeti, ше11уе1‹ЬЁ1‘е’ köp 
zö igéket formâl. Talàlunk tudni illik vele ige' 
ket néma gyökerekbůl, mint iparkodík, tusaBo- 
(НЕ, fzepelfedik; sokban az eleven gyökér van 
megŕontva, mint álmélkodik, mellynek gyiikere 
elme; sokban a’ formâlâsnak módgya különös , 
mint _fohafzkodik 5 mellyeket й] koholâsokkal kö 
vetni sem nem tanàcsbs, sem nem fzükséges. 

‚га nevekbiil, мы: mellyek állapowr, hivmlt ‚ 
tifzrséger, ‘аду mesterséget jelentenek, е’ kép- 
zö fzâmtalan igét formâl, mint_ Íiapitdnykodik, 
mesterkedils. A’ hol д,’ névnek végzése а’ ke'pzö- 
nekelsö Í: betůjével nem könnyen olvad öfzve, 
közbevetés gyanànt а’. fö név s végzésů mellék. 
névre változik, mint bajnokosïsodìk, parafztos 

‹ kodìli, mivel bajnoltïiodik, és parafztliçdílt 11€ 
hezebb kimondâsú I`zavak„ Sokfzor az`i1lyen meI-. 
léknevek még fzokatlanok is, úgy hogy velek 
magányosan élni az értelmességnek vefzedelme 
nélkül nem lehet. Illyenek volnának а’ vahos, 
vias, pelyfnes ezen ígékbůl valsoslfodik, viasÍio- 
dik, pelypeskedils, Formál tovább ígéket [`zám- 
talan melléknévbül is, mint bátorliodik, dühò's-„-« 
Íiödik, kedveskedik, és más ígékbůl, mint Irán 
koclík, emelÍfedíÍs„ Íaöllözködìlf. Az ng végzésü 
igék a’ g betůt elvetik, mint boßkong, ЬоПяоп 
Íiodils, berzeng, berzenkedilíg az _afzt és efzt 
végzésüek pedig а’ Ít betüt, _ mint duzmafzt, 
duzmclfzïfodik, erefzt, erefzliedili. Némelìyek-, 
ben а]: és е]: telán az ötâglí az, ez, ëz, oz, 
б: képzö helyett АИ, mint Isapafzlfodili. Formàl 
végtére е’ képzö ígéket még езду 1‹ёг 1де11а1ёго‹ 

у zóbúl is, vmintfátalliodils, ‘аду ацшщшд, és 
_ v{'_fz_çilÍ;od_g'Íi. \ — ` 

А} 
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A’ mdsilt, а’ mit е’ képzörůl tudnunk kell, 
‚ а"1‹бЪЬ8У8Ё6581‹еЁ illeií. Míkor а’ kcdili, МИН‘, 
Maik képzö езду гддьадь1а1 álló 136КЬе2‚(й55в[2‚ 
Atetik, mellyeknek végsö `betùi о.’ k betůvel реп; 
fzeretnek öI"/.veolivadni , а vagy е vettetik közbe, 
míntvonaliodik , löreliedíh, ezek helyett vonko. 

`dz'Ís, törlfödik. A’ hangzóvall Végzödö igék a’ 
rendhagyóknak fzokott v k_özbevqtésénn »kiv'i'il, 
al \"agy el fzótagot is kívánnak, а’ Vonást рейд 
elvotlk , mintfuvallsodìlt , nevelliedíli, melly he. 
lyçtt а’ ne_veÍsedìÍ¢ is fzokott. Az eggy fzótagbúl 
álló fö és mellék nevek utánn al, el, öl közbe 
vetés van ‚ mint tdrsallfodili ‚ bölcsellsedŕli ‚ fzú'. 
Íiöllfödili. Ha, а.’ T6, vagy mellék név hangzóval 
végzödik, az a vagy e végzés vonást , és közbe. 
vetés gyanànt I betüt kivàn, mint alamizfnál» 
‘шик, elmélliedilt. A’ rendhagyók pedig а’ fzo« ‘ 
kott v közbevetésenn НИЦ al yagy el fzótagot ki. 
vánnák, mint hlvallsodilx, böuelliedili. A’ gyn» 
nalsiodìk igéhen а’ mnâodik aïaz ú gyökérbetù 
helyett âll, A ` ‚ 

Az újahb Nyelvmüvelöknek botlâsai e.’ ré. 
gen fzokott, és а’ Màgyar nyelvnek jârâsábúl A 
könnyen kinyomozható reguìlàk ellen többfélék, 
Nein tefínek ök külömbséget, mivel а‘ Magyar 
fzónyomozást nem tanúllyàk, az eggy fzótagbúl 
âlló, és а’ mâssal hangzóval végzödö ièéknek, 
és neveknek közbevetései között, "s\§.’ bízalko, 
dik, húzalliodilr ’s töhb efféle rendetlen ígéket - 
tetfzik а’ bizaltodils, hzìzalsodilg helyébeg ‘аду 
ellenben а’ törvényes tcîrsalliodik, bëlcsellfedils 
igék helyett ezen rò[I'zakkal élnek, kívàlt а’ ver 
selsiben társaliodilt, bölcgeliedili. Màsokia’ Ig-A0.’ . 
afl., ßëdzk, Адам képzö exe,-tf az dz, а, „и; el 

' kön, 
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közbevetéselceíti az alàbb megírândó l кармана 
meg mem tudvàn lííilñmlwöztetní ., ’s а’ Deák nye1v- 
nelç[`zöf`«1rmí1là~=át а’ Мадуагугйдэддуепйпей àl 
modvân, elvetîk az emlnßft képzót, ’s azt gon 
dollyâk, hogy ez Юга! új Magyar igéket í`oŕm:'1l- 
nak lily fonáklîl fordultt forn1âlàs által támad 
tak е’ l'zó['zörnyetek.' gnzrlál, munlidl, е1те’1, 
bölesel, fuunl ’s а’ 1. ezek helyett gazdállipdíls , 
munlfcìllfodils , elme'lÍie„lili,- böl\c/selliedili, funci 
Íioclìls, melfyek közönséges fzokàsbanyannak , ’S 
mellyeknek érrelme minden Magyar elött'vilàgo`s., 
Mások a’ fzónyomozâsban olly iáratlanok, hngy 
az cil, ё! magtalan képzñt ( 115. a’ 2._/'zalm 
'alatl) meg nefn tud,~¿‘yák külömiböztetni az l l-:ép 
МИН, mikor az a vagy`e végzéshez zragafztatik., 
’s azt gondolvân ., hogy ezen igék Íilnúl, sajnál, 
Не’! ёриеп amnkép formáltatnak, mint ezek tre' 

fdf, lmfznl, csere'l,~ mindent ñfzvezavarnak. Vam 
na`k_vé,~„ftére_ mfig ollyanok is, kik efzre nem ve 

—‚ fzik, hozy e" képzö elött màs értelmet ifzül az 
I, e's megmeg m='1st az s közbeveaés; mâst_ гей 
ám munvluilkodili, mintsem munlidslfodili , màst 

А ebnélliedik, mintsem elméslsedz'/li. 
4) А’ 10211‘, Íiëzìls, МНЕ]; képzö l'xasonló- 

'képen ,cselekvö .közép1-end1'1eketeformâ1, de nem 
olly âmosan, egynehány (‘б névbůl, mipt ta 
,ndcslto_zlflf,- fegyverlsëzilf; egynehány igébůl, 
mint iQ1_d,d^lsoâìk, `nev`etlfezilx-,. iitlsözïlf; egynç- 
hàny változhatatlan fzócskábúl , mint ellenliezílïf 
az ellen névhatàrozóbúl. A’ közbevetés itt az 
eggy fzótágbúl aufs igék umn, melxyeknek veg.. 
sö betůi а’ li bètïivel ö[`zveÜn1em fzeretnek ol 

`vadni, a vagy e, mint adaliozili, gyülelíezilc. 
lìlgyébaránt közbeyetés né1k'1'11 formàltatnak , min; 

¿_ в zre 
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«¢árlfoziI'|,fe'rÍfeziÍf. Egynehâny régi és fzokott 
igében at fzóta a’.közl»eveté5, mint csalzzllxo- .ziÍf,fogyatÍx0zlll», nyilatliozìlf , deezeketykövetf 
ni nem kell. A’ bolránlfozür, .és síránliozik 

- igëk azoknak fçrmâlàsât követik, mellyek az ng. 
végzésůekbùl fzàrmaznak; de ebbiu' a’ két pél 
dálníl helylelen volna következtetnì, hogy a’ 
botrong és`~_a’ sírong ígék törvenyesek. Nagyon 
hibàznak al Szókoholók, mikor mind a’ bevett 
fzokástúl, mind a’ fzónyomuzâsnalk nemzeli já 
râsáuíl eltávozvàn, a’ la »zili, Íiëzila, l{ò'z'z`Íi kép- 
zòt а’ Ísodili, Àëdik, МИН: képzövel kénnyek 
'Izerint lelcserélik, ’s a’ Magyar belzédet I`zépi- 
teni akarván, öfzvezavarják. Mint a’ bardtliodilt _ 

Ха’ barallrozìlf helyett, úgy ellenben a’ leselsezilt 
a’ lc'/seltedìh llelyett valóságos képtêlenség. 

‚` 5') Az oclìli, ëclill, ödilf képzô fzenvedö lui# 
zéprendüeket fòrmál. Ezek tudniillik olly vâlto-- 
zást jelentenek, melly által valami le!l`z, ‘аду 
й) tulajdonsághoz jut. Formàltatnak legtöl>bnyi- _ 
re melléknevekbùl , mint luitorodili,fe'rgè'sëdiÍ&, 
erösödik; egyllehálxy fö névbùl, mín); allionyof 
dik, a'lmodik,` estelëdik’ vagy estvelëdik; egyne 
hány ígébůl, mmltlzavarodik, veièmëdils; elég 
fzâmosnéma gyökerekbůl, m/int sompolyodils, 
zfugorsdìÍ¢,fzè`ndè`rè'dìÍs, telepëdils. Az ú és il 
végzésü melléknevek e’ végzést elvetik , mint dom 
borodík, hdborodilf, Íseserëdili. A’ közbevetések 
ezcn egyébaránt régi és fzokott igékben olly kü 
löxpbfélék, és rendetlenek , hogy azokot 11] for 
rnálàsokbanf követni tellyességgel vefzedelmes. 
Illyen legelöfzülr az am és em ezekben _folyamo- 
diÍi,fulamodik, élemëdilí, vetemè°dik,- némel 
lyekben dm пацанами, min: vldámodlls, vílla'- 

ÚI01» 
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modih. Jóllehet pédig e’ két utólsóbúl a’ vidám 
és villdm nevek a’ vid ‘аду inkább ulg, és vil 
lanat vagy villanás helyelt a’ jobb könyvfzen 
zöktůl Oltalomba vetettek, nem következik va. 
lóban, hogy az illyen печей is, mint лезет, 

folyam utam, ú_fzam,csúfzam,húzam,e'lam,ve 
tem, me lyek vglóságos ['v.örnye_tek,a’csinos nyelv 
ben helyt érdemlenek, Az eggy fzotagú mellék 
nevekbůl a’ fzenvedö ‘középrendíi igék az úl , fil 
képzövel helyesebben formáltatnak, mint ldgyúl, 

frissül; sötmég egynehány kétágú fzóbúl is, mint 
drdgúl, barnúl, lassúl, mellyek az odili, ëclz'/f, 
т!!!‘ képzöt egyébkép el sem fogadgyák, ha csak. 
az s képzö által elöbb kisehbítö melléknevekke' 
nem változnak , mint barndsodik, fzente'sè'dí/f, 
siïrüsödilx. Ezen й) 1‹0Ьо15\в0\с1:еЬ&’с drdgodilr, 
lassodìli, aürödilf, és a’ hozzá hasnonlók a’ csinos 
nyelvben helyt nem érdemlenek. Az ap, ep köz~ 
bevetés csak е’ -kettöben találtatik dllapodìlt és 
ülepëdìk; ’s mivel az útóbbikbúl ülep már rég 
на fogva. _fö ne'v gyanánt fzolgàl, némellyek 
azonn voltak, hogy dllap is fzokásba vetessen 
(Шара! helyett, de foganat nélkül. A’ nappalo 
dik és eijeledili igékben az al és el nem közbe- 
vetés; hanem a’forxnálàs aîrrappal, és e'}'jel ige 
hatârozókbúl történik. Az ëgyelëdilf áttéte1ele- 
gyedik helyett. A’ régiebb hangeggyeztetök még 

. ‚ fö nevekbůl , és h fzokatlzm közbevetéssel is ko~ 
holtak egynehány ígét, hogy vetseik kîmennye« 
nek. Illyen Pzófzörnyetek ezek hirhedíh, ven 
hedilt, bünhödílf, biïzhödik, ezek helyett h1'rese- 
ШТ‘, véntîl, bilnösödili, bzïzösödik. Illyen , silt 
meg roÍI`zahb а’ fze'lhíídilf is, Merecl helyett а’ 
merevedík fzokott ige; de követést nem érdemel. 

в) 
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б) А’ dik tudtomra csak a’ mosdik ígét 
formàllya, melly inkábh talân csak rövidités а’ 
mosódik ‘аду а’ mosakodik igébiil. A’ unju 
dik ige, melly helyett vajufzik is mondatik, a’ 
bajlódìk ígébůl fzármazhatutt а’ roIl`z kimondâs , 
és felírás által. Álkudik helytelen ez alklgfzik he- _ 
lyett, valamint az ugûdilf, e's_vdgyol_dìk is az 
ugrik, és vdgyódik helyett. А’ dik végzésben 
gyökérbetů, és nem képzö, а’ d ezekben : okádik 
‘ладу okdd, hazudik vagy hazud , és _fz-dguldík, 
‘жду fzdgúdik, mellynek eredete bizonytalan, 
és igy dívattya sincsen. 

7) Az log, ëg, tig képzö ’sok középrendü, 
és többnyire hangkövetö ígéket formál. A’ hang 
zó elvettetik b_elÜl1e,'mih’elyt a’ g Végzése a’ 
gyökérfzónak végsö betůjévei könnyen ö{'zve~ol- 
‘гад, mint bolyg, -zfëng, pörg, flöŕg ezek he 
»ìyett bolyeg, zënè'g„ pörög , dörög. Az eil-"éle 
igék középkurtïtóknak neveztetnek. .Vann«ak«e1- 
lenben ígék, mellyek a’ g elött még п b_etì'it ki~ 
vânnak, mint fzáïlong, es-è'n,gî.fö'trò’ng. Formál 
e’ képzö igéket fzámtalan némça. ~g/yökérbîxl, mint 
barazog, dadog', -dann/og, {заведу nyöfög; 
‘sok fzenederedö gyî5k‘érb'1'i1, mint fzoinorog vagy 
fznmorg, lebolyog vagy ì'e'velyè’g, hunyorog, 
mosolyog, hempelyeg ‘ладу hengereg , fzen- 
dereg, könyörög; egynehàny fö névbül, mini 

’bo_g,.z_/`eri1beg, verseng, kerçng, köhög, nya 
fí1`alyog'; egynehány melléknévbůl, mint bůsong, 
pelypeg vugy selypeg, kesereg; és más igékè 
bi'i1, mint uonog, nem pedig vpnalog, tolong, 
csufzog, nem csufztog, teïkereg, húllong, е 
seng, fzdllong, pdrolog, gözò'lò'g,füs1öI_ög_, 

' - _ » es ‘ 
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zaiog.,‘fzz`va'rog_, mellynek gyökere _fzlvárg do- ¿ 
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és émelyeg a’ fzokatlan emeleg helyett. Találunk 
eggykét ag végzésüeket is, mint farag, ballag, 
kaczag, lappang; de ezeknek zártt e betùvel 
eg végzés az egéfz nyelvben nem felel. 

115. Ё. Mellyels az 'gfeflmek ötdgfì Ífépzóí? 
Felelet. Az ígéknek ötágú képzöi а’ követ 

kezendök. 

п) Az 01, ël, öl, al, el képzö müvelô ígé» 
ket formàl néma gyökérekbůl, mint apol, csi» 
ripè‘l,_fzù`rcsò‘I-, fzámos fù nevekbúl, mint девы, ' 
ingërël, böjtò'l;_e¿¿_y11ehàny melléknévbůl, mint 
valsol, tarol; de más ígékbůl-újakot nem formál. 
Közbevetést е’ képzö nem fzenved, kivévén а’ 
rendhagyókét, mellyhez semmi köze _ s_incsen, 
’s`mel1y а’ 1) betübůl àll az illyenekben : miivel, A 
büväl, nevel. A’. lovagol igében az ag Гайка; 

‘д’ közbetés; mire nézve а’ luvug névnek formà» 
Ива fzinte ,olly terméfzetlen, mint a’ többieké, '~ 
mellyek a’ Deàk mód fzerint а’ ГьачаЬпаЪ meg 
kurtitâsai által támadnak. Az ollyan fö 'nevek- A 

«bi'i1,‘mel1yekne_k töhbes fzáma «lì vagy zártt 
tk, müvelö ígéïcet az al ‘аду zàrtt el képzö 
forúmàl, mint tálal, va'_llal,'ura1, mqfzel, ölel, 
ßüzel. Némellyek а’ végsô l betůt megduplâzzàk, 
.mint javall, roßzal, soífall, Ífedvell, rösíöll. А’ 
.fugall és ócsdll a’„ sugarol és ócsarol ígékbůl 
vannak megrövidítve. 'Az öcsell nem olly jó, 
mint az öcsetel, mert a’ gyökér öffset. Чаша!‘ 
egynehány fzokott igék, mellyekhen a’ képzöe 
Idl és zártt lel, ha csak az elsö [_ betůt közbef 
Yetësnek nem akariuk tartgní, úgymînt h¿zIal„~ 
Ãoplal, vdslal, mellynek gyökere uásils, уйду 

' ’ lal 
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fnl, fa']`laî,foglál,- ölflel, izlel, kémlel; Ícéŕlel, 
liëslel, xnéllyeket új formàlâsokkal kövétni iidöi 
lenség volna. А’ Иаяцсйгод és neheztel igékben 
a.’ képzô tol, és лёг‘: tel, ha csak itt is) а’ iwban 
tůt közbevetésnelç nem' akarjuk nézni. Példájok 
fzerint а’ rovátol már helytelen а’ rendkövetö 
ŕovdsól helyett. Egynehány afzt,~ o_/zt, efzi vég'~ 
zésü fzokatlan ígébülî az al, és а’ zam el fzpkott 
щеке: í`ormâ1~, úgymint mugafztal, marafztal, 
nyugofztál, uígafztal, engefztel. Egynehány ol, 
èl, öl végzésů ige nem ide tartozík', hanem ki-' 
sîbbifeskbül hélytelenm támad, mim fazdolwl 
yagy faldoltlŕk, e'rdeÍiè`l, melly mâr nagyon I`zo_- 
kott, nyelcleliel, öldöliöl, а’ törvényes faldogál. 

I éŕdëgël, nyeldëgél., öldögdl ígék helyett. A’._fzök 
dò'cse'l és Ísò'rä`mzfò'l,)és több eífélék а’ Ье1уез 
.fzöltdögél és körmöl ígék helyett а’ csinos 'nyelv-‘-. д" 
ben tůrhetetlenek; Az ollyan névekh_ez,~ méllfyek 
hangzóval végzödnékg csak 1 függefztetik¿ mint 

.formali csere'l,fe'sül¿ bqßfzúl, méllyekét jól 
meg kell атм igéktůl külömböztetni, méllyek 
az dl, él, ‘аду az 1,'çl¿ ül két ágú képzölî âlçal ' forrnà_lta.tnak.~ Vannak ígék, mellyek az _élött 
а’ hangzót élvetik, mint ajánl, fzígyè'nl2\ az 
ajánòl és fzigyenel helyetta 

Az eddig elöteriefztétf ŕegulák ellén nagyot 
irétenek e`lö[`zör azok, kik е’ képzövél más ígék- 
bi'1l formálnak megmeg újakot,~ mint hatol, vorr 
.-zoI¿ nézël а’ törvényes hat; vonz, és néz he-‘ 
1yett5 ‘azutânn azok', kik 'az l képzövel irjàk az 
Ullyan igéket, mellyek más képzî'>`v'e`1. fz0ko`ttab-' 
bak, mint bntol,-' Hangul; _sò'u'e'ny`el,» világvol, 
frissel a’ гады; fzokott és vilàgos érrelmů botoz, 
hangzik, söv'e'nyez,- vlldgít, ésjŕissít 1'gÈk he 

IVIAGY/in NY»m.v'rUn,- P ' lyett: 
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1 lyett. Eggy általlyàban nagyon fzükséges a’ nyelvß 
nek rendbefzedésében, müvelésében, és csíno- 
sitásában ama.’ fö regulát fzentůlfkövetni, hogy 
mihelyt bizonyos képzök àltal 'formáltt név, 
vagy ige nyelvünkben а’ né1k'1"1l is találtatik , 

‹ melly mindenütt fzokott és ösmerös, helyette 
\ vagy melléje màs képzö àltal фа: пе kohòllyunk. 
A Ezt meg а’ Versfzerzönek seni kell megengedni, 

vegy elnézni; mert ha. verseket a’ fzokopt Ma 
gygr nyelvenn csinálrii nem tud, haggyon fel 

fâinkább а’ Poézis§a1, hogysezn magânak új nyell 
`vet lcsinállyon. Eppen a’ Vverselkben 1egtiI`z`tàbß= 
пай, és legrendesebbnek kell a.’ befzédnek lenni. 

2) A’ lil: tulajdonképen az elölolaeni képzïß 
höz tartozik, mellybïil a’ hangzó elvettetik, fs 
mellyhez а’ «h0II`z'abító fzótag ik, а’ I'zeme'lytè- 
lenségnek jele függefztetik. De vannak ám olly 

‹ 15ё1п1‹ is, mellyekben az 1‘ végzée gyökérbetů, 
’s mellyek mind fzemélyesek, mind rendköve- 
tök. Hogy ezéket alfistölibi lik _végzésïi ígéktůl 
meg lehesséri külömböztetni, al következendö 
bízonyos és közönséges, regulához kell folyamod- 
nunk. Mikof а’ lili elött hańgzó âll, akkor az 

V lgyökérbetîi, az ige реф; rendkövetö, mint 
múlilf, nyílili, nyůlik, válilt, telili; mikor pe 
dig.a.’ lik elött mâssalhangzó £111, akkor az l 
képzö betů, az ige рейд; többnyire fzemélyet 
len, Fori:/nál ez fzemélyetlen ígékep néma gyöke 
rekbůl, mint omlilf, romlilt, ofzlilí, csulflils, 
illl`Íi,feslz'Í¢, tündölflili , és az dm vagy am'köz- 

' `bevetéssel csíllámlili, vagy csìllamlili, villa'm- 
lik. A’ háramlìli ige а’ hár gyökérbůl, melly 
helyett most а’ vízözönt cir névvel }e1entyük,' 
csak árnyéka sem lehet а’ hárúl fzokott, rövid, 

es 
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es rendkövetö ígérlek. Formál tovább igéket egy- 
hehâny névbůl is, mint' döéflik, párlík, hdm. 
lik nyárlìls, _feje'rliÍs, иё’гё1ч1ё/‘,‚гд1с1е111/$. A’ ’sí 
Ísamlik, és a’ fzokatlànlysudamlik ígékben az 
am,közbevetés. A’ valilíli és víláglili ígék й), 
vagy legalább köz fzokásba be nem vett’koh'o-. 
lások valtoslmdili és _világoskodils helyett. For.. 
màl végtérel 'egynehârìy más ígébůl is, mint 
|nyila’yjnIils,_/’zólla<mliÍ¢, „ваты; а’ nyílili,/`zóll, 
és vet ígekbůl. A’ hallili rövidítés àltal támad 

‘ а’ hallatìlc ,ígébi'il.y A’ bujdoklik, bukdohlìk , 
hatlik, këslili rendetlen koholàsi a’ l`zónyorno- 
zásban való tudatlanságnak a.’ búclogál, buk 
dogdl, ‘yagy bukdos¿ hat és Ísësils ígék helyett. 

5) Az oz, ëz', 62, az, ez képziö sok mü 
,Velö és ev nehán közé rendůí ét formâl né- " 1 ny у P Ё 
ma gyökerekbůl, mint тегов, evez; sok fö 
névbůl, mint aranyoz, hè`gyëz,_fzögez, dgyaz, 
ezüstöz-, rlefzltdz, z'ige'z. E’ két utólsó példábúl 

_1átl`zik, hogy a’ _gyökéŕhek 'vëgsö hangossához 
èsak z függefztetik, Formâl azutárìn más ígék- 
laůl is újakot , mint 'dldozg e'rè`z, Ísötözà és egy 
nehány vâltozhatatlan fzócskábúl, mint ala'z,' 
ellenëz vágy ellenz, 1_ń'e`lle'z, melly helyett [`zo-. 
liottabb a’ mellöz. Az ollyan nevekhez, mellyek 
а’ .többes fzâmot at, et képzövel formállyák, 
az vagy иди! ez fúggefztetik, mint ágyaz, ol 
talmaz, Íxeclvez',jig~yelmez, lfötelez; aznk pe 
dig, mellyek a’_ tö-bbeslaen 1f vagy j közbevetést 
kívánnak, ezt itt is megtartyàk, mint Íiövez, 
fejez. Hogy az oz képzövel a’ Franczia és Német 
fzavakot meg fzoktuk magyarosítani, a’ 115. 
§. а’ 2. fzám alatt а’ .lègyzésben említettem. Il 
lyfenek a’friziroz, liferoz, masíroz, emallyl-_ 

P 2 roz 
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то; fgék д’ fodmz, дат, ьг/‚гмгд beküld, 
mëgy, útaz, és ~zoma'nczoz Magyar ígék helyett. 

4) Az ozíli, ëzili , özilx, azili, ezìlt köz,ép~ 
rendïieket formál néma gyökerekbïil, mint tá~ 
uozìlt, fzármazik; {б nevekbůl, mint doha'-- 
nyozik, /clolgozílf, gyökerezikl; igékbül, mint 
ahadozilz, repedëzils , öltözili. Az ollyan nevekr 
hez, mellyeknek többes fzàma, ak és дам: ek 
képzövel' formâltatik, itt is изд: és zártt гад: 
függefztetik, mint ágazils, gyö/terezìli. Iìözhe- 
vetések itt nincsenek, kivévén eggykét -egyélm» 
arânt fzokatlant, mint a’ h a’ lidrhozìli, és а’ 
va а.’ magvazik igében, а’ helyesebb Ísározik 
és magozìlx, vagy magzìk helyett. Igy a’ fzom 
júhozili is helytelen a’fzomjazz'Ís helyett. 

5) A’ zik fzinte olly tulajdonságú, mint a’ 
lik. На а’ zik elött hangzó áll, akkor a’ gyö~ 
kérhez tartozik, mint dzìln, bízik, melly igék 

A rendkövetök is. Egyébaránt a’ z képzö betü az Э ige pedig többnyire fzemélyetlen, mintfog/zìls, 
magzílx. Találunk e’ ’képzövel egynehányïgét Ю 
nevekbůl, mintfajzili, ldngzìk, rò'gzìÍs,_/’zem 
zils, uërzìlf; és az ó.cliÍ1, ödik képzésü 'ig_ékh`1'1l, 
mint talsaródzili, nyújtódzili, dörgölódzili. _ 

"' XIII. SzakaI`z„ 

Az Ígeragafztásrúl általlyában, és а’ Van ígének 
ragafztásárúl különösen. 

116. Mi az ígeragafztds, és ha'nyfe'Ie 
formdja van? 

Fe 
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Felelet. Az ïgeragafztàs _ által ezt, értyük, 
mìkor az ígének gyökeréhezfvagy anyafzavâhoz, 
mellyekrül már a’ 11o. §ban fzóllottam, ’olly 
ragafztékokot függefztünk, mellyek a’ létnek, 
cselekedetnek, vagy fzenvedésnek módgyàt, és 
üdejét, а’ lévö, cselekvö, yagy fzenvedö I`zemé- 
lyeknek рейд‘; rendgyét és fzárnát jelentik. ( 109. 

Az ígeragafztásban tehát vigyâzni kell a.’ 
módra, az üdöre, a’ fzemélyre, .és а’ fzámra, 
mint akármell-yík egyéb emberi nyelvnek ígevàl« 
toztatásában, akár ragafztékok által történnyen ‚‚ 
mint nállunk , akár ha]litâsok âltal, mint a’Deâ.k« 
ban. A’ Magyar ragafztékok, mellyek mindeze~ 
ket kifejezik, kétfélékg a’ törzfökösek tudni' il 
lik, és а’ mutatók, mellyek amazoktúl az ¿rte 
lemre nézve abbanikülömböznek, hogy a’ fzen 
vedö tàrgyra mutatnak, és így az [детей _[zen 
vedöjeï ( 109. a.’ 2. fzám alatt ) fzinte ma 
'gokban foglullyák, mint. from mdr a’ leve 
Iet , hol ezen ige from а’ tudvalévö levélre mu 
tat. Ellenben az trok ígének illy ereje nincsen, 
meri e’ mondâsban leuelet ¿rok nem mutat tud 
valévö, bizonyos, e's meghatározott levélre. Е’ 
kétféle ragafztéldokbúl támad а’ Magyar ígera» 
gafztásnak kétféle formája, melly az idegenek 
nek', rpikor nyelvünköt tanúllyâk, legnagyobb 
fáradsâgot okoz. A’ két formábúl vegyitettek az 
utànn az Írók eggy harmadikot, mellyrůl maid. 
alább fzóllok. 

117. 'Hányféle mdd van а’ .Magyar ige 
ragnfztásban Ё’ 

- ` _ Felàt. A’ Magyaŕ ígeragafztásban ötiéle 
mód vafgyon. Az elsö а’ Jelentömód, mellyel 
tudni illík à’ létet, cselekedetet vagy fzenvedést 

esu 
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' ka pedíg fzenve_dö, mintvonva. 

csupán csakfjelentyük, mint mikor így fzóllunk( 
lroli, штат, írni fogolf. A’ mâsódik a’ Hind-, 
nó mód, melly a’ 1étet,_ cselekedetet, vàgy fzen-.. 
vedést csak kívánnya, vagy hizonytalanúl em 
liti, mint lrne'Í:, írtam volna. A’ _harmadik а’ 
Parancsoló, melly а’ létel, cselekedetet, _[zen 
vedést parancsollya, mint ìrjqn, lrjunh, írja. 
tok. A’ negyedik a.’ líapcsoló, melly a’ Magyar. 
han a’ Pa`ran_cs0lótúl nem külömbözik, és'más 
nyel ekben kapcsolónak azért n_eveztetik_, mivel 
töb nyire az egybe kapcsoltt mondásoknál I`zol-. 
gál, ming akarom, hogy írjatok, Az ötödik a.’ 
Határatlan méd, rnelly" a.’ 1e't__rů1, cselekedetrůl, 
és Ízenvedésrůl 'af módnak. hajározâsa nélkiìl 
fzóll, mint lrni._' Ide tartoznak még a.’ Refzesiìlö 
nevek, mellyek az igékbůl fzàijxlgaznak, és 1'ge'ík- 
nek tulajdonsâgiban réfzesůlnek, mint iro', поп, 
írandó; azutânn_ az Allapotjegyzö fzavak, mel 
lyeknek eggyike müyelö , mint vonvdn, а’ !1’1àSÍ~. 

1 

. ’ ‚ 
118. Hányféle iidö' jelèntetîh az igera« 

gafztásban Р ’ ‘ I 

Felelet. Az ígeragafztäsbań, ötféle üdöt le 
het ielenteni, úgymint a’ jelenvalót, mint йод, 
a’ _fe'lmúllIí1t,`lIl1int ire'Í£; az elmúllt_al, mint ir 
tam, а’ regenmúlttat, mint irtam volt; а’ jö 
vendöt, mint írnìfogok. A’ jelentö módban 
mind az öt feltaláltatikg a.’ kívânóban a’ je1en- 
való és elmúltt, a’p_arancso1óban pedíg a.’ je1en- 

‘való elegendö, valamint a’ hatârozatlan 
módban is. A’ réfzesůlöknek is van jelenvaló., 
slmúltt, és jövendö üdejek. 

119. 



\ "` ‚ 
\' ‘$51 

119. Hányfe'le fzemefly; e's _/`z"ám van а’ 
Magyar ígeragafztásban? ’ 

Felelet. Szeinély a’ Magyar ígeragafztásban 
`három van, az elsö e'n, а’ második të, a’,har 
madik ö az eggyes fzâmban; a’ többesben pe 
díg az elsö mink, а’ mâsodik tilt, а’ harmadik 
öls. E’ târsaságos névpótolók mindazáltal az igék 
glöl elhagyatnak, miv„el az ígéknek ragafztékai 
azokonvílágosan kifejezik , mint irok, пи, ir, 
írunk, irtok, írnak. A’ mutató formâban az elsö 
[`zemé1_y az eggyes fzâxnban kétféle; az eggyik 
kel tudni illik akkor élünk, mikor az ígének 
fzenvedöje az elsö fzemély, mint fzeretem ma 
gamotfäagy mikor ugyanazon fzenvedö a’ har 
madik fzemély, mint [летает тег; а’ másikkal „ 
pedig akkor élünk, mikor az ígének fzenvedöje 
а’ második fzemély, mintfzeretlek Légedet, vagy 

120. Mír1e'mú renddel függqfztetnek a’ 
ra_.gafztq7iok az z'gq'Ífhez P 

Fez.-lef. А’ ragafztékok ai igëkhez a’_kavetk¢. 
_ zendö renddel függefztetnek. 

. 1 

1ör)\A’ gyökérbïil fzârmaznak a’ ragafztâs 
âltal а’ jelentö módnak jelenvaló üdönek vala 
mennyì fzeméllyeì mind a’ két formában, mint: ‚ 
von , vonfz , vonok, vor/zunli, vontok, vonnalf; 
a’ mutató formában vonom, vonlali, vonod, 
vonnya, vonnyuls, vonnyátoli, vonnyák.. 

\ 

201‘) Ugyanazon gyökérbůl a’ fòbbi mó 
doknak és üdôknek valamennyi eggyes fzâmú 

A har 
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harmadik fzeméllyei, úgymintt: vonìz, попы 
vonna, vonnyon; úgy fzinte a’ határatlan mód 
ie vonnz', a’ réfzesïilölç vçnó , v ,tt , vonandó, 
e's az âllápotjegyzôk vonván, onva. 

с — ' . 

бог.) E’ harmadik fzemélyekbůl fzůrmaznak 
qzutánn д’ többiek, úgyxpint: 

vorra, vonál, vonéls , vonánl: , vonátoli , ‘поп 
.g-¿ának, és а’ mutató formában vond, vondd, 
vonam, vonalalc, vonánls ‘аду vonóli, vond-_ 
joh, vondls, 

v.ont_ , vontdl, vontam, vontunk , vontaeok, 
qgniak, és a’ mutató formâban vonta, vontad, 
vontam, vorztalals, vqntpçls, vçmtdtolc, vqntâk, 

vonna, vonndl, v.onne'k, vonndnk, пот 
nátok, vonndnqk, e's а’ mutntó formában von, 
nd, von_nád, vonndm, vonnálalf, 1_JQn1f1ár1_Ít ж 
vagy vonnóls, vonndtolc, vQnnaÄ,_ 

vqnnyon, vqnnyçìl, ‘аду иоппу, vo_n-. 
nyalt, vonnyunli, vonnyatols, vonnyànak, és 
e’ mutató formában vonnya, vqnnyad vagy. 
vond, vonnyam, vonnyalqls, vennyùli, von 
\nya't_oli, vonnyálç. ‘ " ' 

` 121. l_VIilse'p ragafztatìlz a’ Van 1,fg¢.»"ßi 
Felelet. A* van ige hiânyos, és а’ módokot, 

vagy üdököt, mellyek nélkïil fzůkölködik, а” 
leßl», ígét'1'i1_ kölcsönözi kävetkezendöképen. 

Jelelu 
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,Íçltniß Мёд. ` ._K'íva'_na’ Mögl 
ь Jelenvalóv üdb". Jelenvaló üdö' 
’ Eggyeq. ‚. vTò'b_b¢s. I Eggyes. Töhlzes. 

vagyok. vagyunk. ‘идеи. Vo1na'n_k. 
Vggy, Vagytok. Volnál; Vonátok. 
Van (vagyon.) Vannals. Volua. lVolnának,‘ 
_'Ninon `(nihcsen_.) Nincsçnek. ' 
Si11cs(si1_r1cpen.)» Sincnenek. Elmúltt iídò'. 

\ Féllrzúlft liidöï ‘годам мы. Voltunk volna. 
‘ Voltál Yolua. Voltatol; volna._ 

Vßlëkf ’ lVll511l<-_ Vola чаша. vouak vo_l_nq._ 
Valál. Vllítokg ` _ 
Yill- Vllálllli- Parapcsolo' és 

- K_apcsa,Í6 ‘Мёд. 
вишни 

Legyek. Legyíink. 
Vßltlm. УМНЫЙ‘, Leg"yél(_Lég_y) Legyetek, 
Voltál. Voltl.tok. Legyen виду Legyengk. 
Volt, Vûltak udg] Légyep. » 

Voltapak. 
Haffáratlan Jlfod, 

\]»îégezzmllltt 1'¿d.'ö".\ 

 

Lenni. ‚ 
Voltam volt. Voltunk volt. Leunem. Lenniínk. Volta'l volt. \Voltatok voll. Lennetl. Lennetek. Voll: volt. Voltak volt. Lenpie. Lenniek, 

виду 1_/'°1¢.-1. 
— nal; Volt, Ré/’zesù’lÖ'Í€. 

. .Íò'u`¢n_dr5 íidò". .Jelem/ald. Való. 
‘У ‚ ‚ Elmzlltt. Voltt. 

Lefzek. Lefzíínk, öuendò". Leendëì. 
Lefzel. Lefztek. ц ’ 
Leffz ‘аду Lefznçk- lllapatjegyzä.. 
дети vägy ‘ A ‹ ' 
Léfzen. ' Lëvén. 

Ó_`/ìwèzatt Jòvendä. 

ÍÍ¿en11ì folgols. )Lumi fegunk. ‘ 
Lenni `fo`gl`z. Lenni Герой. 
Lenni fog. Leni fogtlak. 

sli». д. 

A’ Izenvedŕi Lévc fzokazlm, 



254 
122. Mìlsép „думали а’ fzemélyetlen' 

Van ige,” ` ‘ 

Felelet. A’ fzemélyetlen Van ígének ragafzf 
‘два különös fìgyelmetességet érdemel. 

А’ jelentö módnak jelenvaló üdeje. 
S 

ìllind а‚’ birtolfosnak, mìml 4’ lairtoknak többes, и’ bïr-. 
a’ birtolmak _ tolfosnak 

eggyes fzanzu. eggyes fzáma.' 

‘Чаи nekem alma'm. Viannalk nekem almáim. 
Van nekecl almád. Vannak neked almáfa. 
Vgn neki'alm:íia. Vannak neki almaii_ 
)/’an а’ bályámnak almája. Yannak 1’ bítyzimnak alma'i. 
А’ bìrtolfnalf eggyes, a’ Мг; Mind a’ birtolfnalf, mind Q_’ ‚ 

tokasnalf birtalfosoknak 
tó'bbe.¢ fzdnia. gò'bbe.g’_fzgzma. 

Van nekiínk nlmänk. Vannak nekiínk alma'ínk. 
Van вашей almámk. Vnnnak nekt nlmaîitok. 

Van nekik almájok; Vaneak nekik lmáik. 
Van öcaéimnek fzép almsîjòk. Чаша!‘ öcséimn [др almäik, 

\A’ tagadó befzédben, de csak а’ jelentö 
mödnak ef jelenvaló üdejében, а’ van helyett 
nincs, nincsen vagy sincs, sincsen mdndatik, 
a’ vannah helyett рейд; nincsenelf "аду sz`ncse- 
neli, азы]. а’ külömbséggel, hogy a’ sincs, sin-I 
csen, sincsenek hiányos ígékkel a’ mondást. kez 

.deni nem Iehet: nekem sincs almám; de a’ nincs 
mindenütt állhat, mint nincs nelfem almám, 
vagy падет `nz'ncs almdm, v gy almám nelzem 
nincs. " » 

A’ félmúltt üdöben zr’ van helyett vala, a’ 
uannali helyert valanak mondatik, mint: vala 
падет almám ’s a’ t. valdnali nelxem almdim ‚ 

3 9 — S а È. ' 

С ‹ ÀZ 



П дав 
'Az elmúltt üd¿'i`ben volt, és\11oltak., а’ jöven- „ 

döben 150": és lefznek; a’ kívánii- módnak'je1en- 
való üdejében volna és volnának, az elmúlttban 
volt volna, és voltak volnag а’ parancsoló mód 
ban pedig Iegyen és Iegyenek mondatik. A’ Ize 
mélyetlen- Van ígének sem határatlan módgya, 
_sem réfzesůlöi, sem âllapotjegyzöi nincsenek. 

‘*X1V, s Z akí. rz@ 
A’ rendkövetö ígéknele ragafztásaírúl. I 

_ 125. Hdnxfe'le.raga_/`zta'sa van a’ rend 
Isövetö igéknekß A ‹ 

Felelet. A’ hangrendnek а’ 10. §ban elö 
adott regulái fzerint az ígéknek kétféle ragafztása 
van; az elsö a’ mélyhangú ígéké, mellyeknek 
tudni illik végsö fzótagjaiban, hozzá nem I`zám-/ 
lâlván az ik hoIl`zabbitó_t, а, о, vagy u. hangzó 
találtatik, mint так, udg, von, fzóll, lud , rug, 
a’ mâsodiky а’ ‘ magoshangú igéké, mellyeknek ' 
végsö fzótagjaibgn идти е, vagy középsö ё talâl- 
tatik, mint ver, rëng; azutánn, a’ középhangú 
igéké, mint tör, tür, gyöz, kivévén egynehâny 
ragafztékot, mellyekre nézve a’ magoshangúak- 
túl eltávoznak. Az éles hangú igék, mellyeknek 
végsô fzótagjaiban é, i, vagyí találtatik, a’ io. 
ё.’ I`zerint`két felekezíitre ofzlannk, úgymint 

1) Ha. ke't_vagy több fzótagbúl âllanak, és 

\\végs¿'>' éles hangú hangzóíkdelött mély hangú hang zó találtatik , a’ mélyhangúaknak ragafztâsát kö 
’ ` ’ vetik , 
\ 
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~vetik , eêyébaránt pedig а.’ magoshangúakén Így 
-hasit а’ mélyhangú ragafztáshoz tartozik, merit 
реф; а’ magoshangúakéhoz. 

в) Ha. eggy 'fzótágbúl állanak, a.’ magQs-. 
hangú igéknek ragafztâsát- követik, mint Íie'r, 
1;e't, hint, int; kivévén a’ következendö mély. 
hangúalwt bir, biz, “аду bízìli, Майя , ir, irt , 
ifzik, izik régi fzó a’ tüßzent helyett, nyililn ‚дн, 
пуй‚_/м'1, lili, nyír, mellyet némellyek zŕmagos. 
hangúak köze' fzámlálnàk. A’ hangzóval végzös ` 
dök közůl mélyhangúak ezek: dz' (régi Раб) М’, 
nyi, ri, sl,_fzí,_ v_i2me1ly_ek egyébaránc is_ rend 
hagyók„ ` 

124. Minémiï rc1gafzte'ÍcoÍsÍialfejeztetìk 
Íii az ígékben a’jelentö mód/nali jelenvaló üdeje? 

Feîelet. A’ jelentö módnak ielenvaló üdej_e~„ 
а’ következendö ragafztékolçkal fejeztetik ki. _ 

_ А’ 1nélyÍ1an¿_g'ziakban. ‘ А’ magashang-ufakban. 
‚г‘ T örq/` ò'lfò`s M utato' T ò'rz‘/`ò`Ífò'.r Миши! 
jìzrmában. /farmában. formában. farmában. 

Yonok. Vonom. Lelek.. Lelem._ . vonlak. E Lelxek, 
Vonfz. Vonod. jLe\I'z. Leled. Von. Ь‘ Vounya. Lel. . Leli. 
Vonunk, Г‘ Vormyuk. ÍLelünl_¢, * Lellyük. Vonwk. * Vonnyzítok. Le|t.ek- Lelitek. 
Vonnak. l* Vonnyák. Lelnek. ~Lelik. 

 

A’ középhangúak, mellyeknek végsöf fz_<$tag« 
jaiban ö, ö, "аду й, й talâltatîk, csak négy ra 
gafztékban távoznak el a.’ magoshgngúaktúlg a’ 
:mint а’ lär ígének következendô példâi mut_a.t-_ 
tyák: wr@/Í, zöuölf, штат és zäröd. 

|65’. 



557 

125. Mícsoda vßgulálf fzeríńt Ífell а’ ]`г= 
‘ lentö módnali jelenvaló üdejében а’ nyomosító 

ragafztélmlfot az tgçákhezjïiggefzteni Е’ 

Ёе1е1еЬ А’ jelentö rnódnak jelenvàló ü‘dejé« 
ben а’ csillagocskákkal kijegyzett nyomosító ra 
gafztékok а’ következendö regulák fzerint függefz 
‘сетей az igékhez, éppen úgy, ammint а” пуо 
mositó bírtokos képzök а’ 69. fzerint a’ ne-_ 
vekhez. A 

Elsö Regula. Mìkor az igënek vëgsô betïije 
fogbetů vagy ínybetů, megdupláztatik, mint ás, 
dssa , císsulf, ássátolf, ássdk; les , lessílk , бп 
töz, öntözzülf. Illyen végzés, az ik ho[I`zabbí-' 
tót nem fzámlálvân, ( 110. §.)»az igékben csak 
hét ralálrarik , úgymint s. fz. z, gy, j. Iy. ny. 

Második Regula. Mikor azi igének végsîì 
betïije nyelvbetů, úgymint 1, п, г, ez elöbb ly', 
ny, ty inybetůre változik, azmánn рейд meg-_ 
dupláztatik, mint von, vonnya, vonnyuli, von 
пущей, vonnyálfg lel,. lellyüli, öl, öllyiilt. 

/ 

Harmadik Regula. A’ végsö d nyelvbe1ü« 
utánn csak gy tetetik, mint tud, tudgya, tud 
gyulf, tudgyátok, tudgyák; [ягод fzedgyiilf. 

Negyedilt Regula. A’ g. lf. r. végsô torok- 
\betì'ik, és а’ b.jÍ m. p. ajak betïik, а’ duplázást 
és a'l:'1gyitástj betïivel pótollyâk ki, mivel e’ 
betïi hangjára nézve maid más kettövel felér, és 
а.’ lágyító inybetïik közé tartozik, mint „ад, 
vágja, vdgjuls, vágjátols, vdgják; fzeg, jzeg 
juh. 

sf. 
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Hive'tel. A’ duplêfzâgs az l. n. t. betïik elhag« 

gyâk, ha elöttök mássalhangzó betù áll, mint 
márt, mdrtya, märtyuk ’s'a° t. А’ hangzóval 
vég'/.ödö igék rendhagyók , ’s е’ regulák alá nem 
tartoznak, Egyéb kivételei е’ Heguláknak nincse» 
Век; l 

.Íeg_y'z¿.r. Vnlnmint al 69. Мат , ligy itt in a’ -d vÉg« . 
zésrůl az a’ regula, hogy utaínnn csak gf tetetik. Ennek 
ОМ: а’ következendö jegyzésben fel lehet találni. Axuaz {ny 
lnng, mellyet Oseleink д’ gf betîivel fejeztek ki, ’s mel 
lyel. mink in ugyanazon betiîvel jelentiink , nem támadhat 
a’ g torokbetůbül , hanem csak ‚душах д’ d lxanghúl. A’ g 
hang egyenesen a.’ torokbúl ered, úgy hogy annak formálá 
:ára n’ fekvö nyelv meg seni mozdúl. A’ d hangot ellen 
Ъеп д’ nyelv formállya, a’ fognkhoz_t5.n1afztvxín magát, va 
lamint az I, п, és t hangokot is. Mind а’ négybiîl végté- 
re ínyhang támadf, \mikor a’ nyelv egyfzersmind az ínyhez. 
is felemelkedik. Igy halt a’ gy' hangot d_y‘»betůkkel kellett 
volna kilèjezui. De mivel ez meg nem. zörténti mink pe 
dig maír а’ llibait , melly az Írásban közönsêgeln fzokáslna ve- _ 
tetett, zavaráa nélkůl meg nem' johbílhattyuk, meghaggyuk 
a’ d gyökérbetiîlq és ycsak eggy gy hangot függefztünk hoz 
zájn. lazzel egyfzersmind azt is nyerjük, Воду а’ al vëgzésìî 
neveket e's Ígéket mégkülömböztettyük а’ ńyomdsító ragafztë- 
kok elìîn azokrńl , mellyek gy betíìvel végzödnek , e's ezt meg 
duplázzák , mint lzágf, K/Laggya, haggyuk , /laggfátolf , 
haggfzik. А’ Murányi Vénusnak Kansai kiadásában а’ Li vég 
zésůekex is kéxkéz gf berîìvel nlállyuk, min: tud, tugygya; 
tugfëfulf. ’s a’ г. 

126. Micsoda kìve'tel alá vannak `vetve 
i rl’ lte't mcissalhangzó betúvel ve'gzódö lgels? 

Felelet. A’ \két mássalhangzó betůvel vég 
zödö igelc az ollyan _ragafztékok elött , mellyek 
mâssalhangzóval kezdödnek, közbevetés gyanánt 
hangzó betůf kwánnak, A hogy hàrom mással- 
hangzó betù öfzve ne iöjiön. Ez pedig а’ követ 
kezendö regulák fzerint történik. 

El- А 
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Elsö Regula. Mikor a’ mássalhangzó betä 
ïél -liezdödö ragzifzték hâromâgú, akkor а’ mély- M 
hapgúakban а’ közbetés о, а’ középhangúakban ' 
ò', a’ többiekben pedig ë,/ammint a’ П. Sza 
kafzban elöadott hangrendnek közönséges tür 
ve’nn'yei_ lvivánnyákg Illyen három áglí ragafz-' 
ték a’ jelentö módnak jeleńyaló üdejében a’ toli, 
tök, tëk; mire nézve az irt, dönt ée emçfzt ígék 
hez imigy függefztetnek: irtotòli, clöntötöli, 
emefztèïëk , nem pedig a’ 124. § ban elôadott von 
tok, lelteli fö `ëldák I`zerint¿imígy irttoli ‚ ’däni îöli, emefztteli), mellyeket а’ befzédben az elsö 
fzemélytül ìrtok, döntök , emQ"ztè`k meg nem le», 
heme külömböztetni. ’ V 

Második Regula. Макет а’ mÀssalhangzó~ 
val kezdödö ragafzték 'càak két âgú, akkor а.’ 
mélyllangúakbán, a.’ П. Szakafzban elöadott 
hangrendnek työrvéńnyci fzerint, a.’ közbevetés 
а, а’ többiekben реф; zârtt ё. Illyen ya.’ jelentö 
,módnak jelenlévö üdejében kettöltalâltatik, a’ 
‘лад, nek tudni illik, )és az eggyùflgyü ragafztêk 
fz; mirenézve az irt, dönt, és emefzt ígékhez 
imígy függefztetnek: iŕtanals, clönieneli, emefz- 
tenelr, irlafz, döniefz, emqfztefz, nem реф; 
a_.’ vón és lel fö példâk fzerint irtnak, döntnek, 
emefztnek , z‘ŕ§fz‘,_dò`nt_/`z, emejfztfz. 

Illyen kérâgú közbevetést kívân а’ kivánó 
móclnak jelenlévö üdeje, és az egélz határatlan 
mód is , mint irtanélf, clöntenëlf, emefzte11e7i , 
’s a.’ t. irtani, döntenì, emefztenì, irtanom, 
dò'ntenëm, emefztenëm ’s a’ t. nem pedig irt 
ne'k, döntnék, emefztnéls, írtni, [плот ’s a’ t. 
а’ von és lel fö példák I'zerint_ Az eggy állapot- 
jegyzö ragalztékok udn-, és ve'n vannak e’ töt 

` ' vény 



’ що 
‘ . 

vény мы kivëve, глади, датами, атгуъшён; 
mivel a’ v het'1"1 még a’ kët mâssalhangzó utánrj 
is könnyen és értelmesen hangzik. Az ‚ящик: 
üdönek közbevetése nem ide tartozik. El x_1e1ń 
kell azonnkivïil felejtenì, a’ mit máx' az I. Sza; 
kafzban mondottam, hogy a’ cs, cz, gy, ly, 
ny, ty, fz, д] öfzvetett betůköt kétkét mással-‘ 
hangzóknak nem kell tartahi, mivel mindenike 
'csak olly eggyügyïi hangot fejez ki, а’ minö э.’ 
b, d, f , vagy akármelly egyébb mâssalhangzó. 

127. §. J|1fcsoda1;fv@'1¢lf_fzenved а: egyëb# 
nrdnt rendliövetö lgelfben а’ jelenlévô üdönelf 
eggyes [дата rndsodlk fzemellye? 

_ Felelet. Mikoŕ а’ _közönséges fzokás meg az’ 
ollyan ígék utànn is fz képzöt kiván, mellyekß 
,nek végzêse e’ betüvel hem' könnyeri ólvad öfz 
те, olly fzoròsairi megmardcl e’ törvénnye те!‘ 
lett, hogy a’ hangrend yâltal irikább közheyetést 
kivántat, ammint zi’ 126. §bań a’ rpásodik Не‘ 
gulábiil kitetfzik, liogysenzl az _fz betůvel fel# 
haggyon: irtafz, döntefz, eme'/`zte_fz`., hol azfz' 
ешь az а és e' valóságos közbeverések Ha мы: 

‘а’ közönséges. (‘зайдя rr1ég_a'z §,_/fz, z' végzések 
utânn is meg ákart volna maŕádni az fz képzö 
mellett, itt is legalább közbêvetést kívánt м}; 
na , és ezerí igëknek ds, vlfz, Íiijlcsönöz mâsodik 
I`zeméllyeit~1’gy paranesolnâ. formálni: dsqfz, 
vffzefz, Ífölcsönözefz. Mivel tehât ez nem történik., ’ 
és az ásqfz, vg'/zefz, Íiölcsönözefz fzavak tel# 
lyességgel fzokatlanok, bizonyos jele , hogy ugyar_1"- 
azon közönséges fzokâs е’ végzéseknek állandól 
Íiivételœíltal az ol, öl, ël képzöt ŕeńdelte, hòz 
zâjolî adván а’ fzenvedö, és ,egynehány egyéb 
igéket is а’ következendö regulâk {`z`erir1t. 

E1 
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Elsö' Regula. Az s, fz, és z végzésiì igék- 
nek mâsodik I`zemél1ye`=ol, öl, ël, mint dsol, 
fzäkdösöl, keresël; haragfzol,fek_i{fzöl, vagy 
fekfzël, legfzël; ágyazol, ke'rdè`zè"l,fò'clò'zò'L 

мамам Regula. A’ zfzenvedö ígéknek, ta 
lâ_n attúl fogva, hogy a’ Deák utánn az Íróktúl 
felâllittattak , mâsodik fzeméllyeí ol , és Ы képzö 
vel formâltatnak, mint _fzcimldltatol,'veretè`l, 
öletël. 

\ 

Harmadik Regula. Minekutânna. a’ I`zenve- 
dö igékrůl az ol, öl, ё! képzöre eggy kis fzen» 

' vecló értelem ragadt, a’ d végzésû középrend_i'iek- 
_nek is, ha fzenvedést jelentenek, ol, öl, ё! ada 

- talíltnm én, eem 1’ régi, sem a’ mostani míiveltt és ce1'no- 

tik , mint allyasodol, gyölrödöl, evesëdêl. De ha 
cselekvést jelenteneli, jobb м]: képzö, mint dl 
modfz, dühösködfz , törekedfz. A’ müvelö igék 
ellenben mindenkor _fz képzöt kivánnak a.’ végzés utânn, mint adfz, kezdefz,_fzè'd_fz, kill 
dqfz , födfz. A 

nö Jegyzés. Olly irtfîztntlô fzépaëget csak nem 
ll 

I 

aított Eurólŕai nyelveklaen, lnellyeket réfzént iérteni, rŕfzéut befzélleni zgrenclém vagyon, ’в mellyeknek Grammaticáit 
tbblmyire 1’ vêgbiìl fznrgalnntosan áttnnúltnm, ;é| kinyo 
moztam, «hogy nyelvíinknek cu'no|1'1á|a'r1 fordithalsam , й; ’ mint a’ (Görögben, Deákbnn , Németben, Francziíban, ¿ 
lazban, É Anglusban, 1’ minì'i1'e ц’ mi drága, rendnrtó, 
és fzép' n elviinknelc g_y‘ò'n_yò`rů` Mijvelöi .vetem‘edtek, mi 
Ко: 1’ jel 5 módnnk jelenvaló üdsjében az eggyes fzámů 
mâsodik zemél t még az а, _/`я , éh .s fogbezîìkkcl vfgzô 
J5. igékbe in z lxlpzövel formállyák, és így irják alum;/`z, 

’ vi/`z_/1', kò'\Ícsà'na".q/`z. Mär akker, mìkor még` 1’ Filozo 
fìa él 1’ Filologyía zfengéikbïil а’ Nemzeteknél ki nem 
fejtödtek volt, arr: 1’ fzíp leleményre vezezte a’ n_yel- 
veknek elsö fziilíiít 1’ józnn emberi éfz , hogy 1’ gyökér nc 
veknek, is az ígéknek a’ képzök és 1’ ragafztélrok ¿hal más 
más értelmeke: 1dgynnak. Nenn {пай ¿ik те’; akker, hanem 

MAGYA11 Nvlzvrrxn. Q мы; _ 
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csak laefzlllettek. Olly këpzökkel él rlglfztékokkal ‘Пей le' 
11a'1, megmeg a’ `óz1n`embeì-ì é-fzhelc öfìtönéhiil, nxellyeker 
a’ liallgatónak fue könnyen ihegválnlìlhnleon, iz д: pedig 
:Iz íltalok jelèzìtett másmía értelmeket_köni1y,`en megfo husa.. 
Eklelen виду Fúlů hallgàlóink Rellene biz'on`n_'ya'rà n'x1nâ_ len 
ni, a’ ki nz fz Íaetïînek l1nngját„melly a’ második fzemél`y- 
nek harárózott ërtclmét jelehli, sz ill_ye`n ígékben aluag/'z , 
vl:/`z_/’x kò'/csà'/zäz,/'z, az elgîne álló в, fz, és z hnngokzńl 
tökéllelesen `megtud!`1í válafzlnni. Ему ыЫеКЬеп ai _/I3 hg'. 
‘й ciak az íräsbnń l’ [землей fìolgálhatna rngnfztëk gyámint, 
de nem n’ fíilnek, nem n’ nyelvzzek, molly п: ‚адед/‘з _‚ 
Á' ùlánn ki heilt tixdgìì érlelmesèn mondani. Tdlzlz ill en kó_pzì`rk, és raglfzléko olly gyönyörüen megçsínoaítànílg i.’ 
mi nyelviínköv., Воду végzére ‚метана. Azoknak, a’ kik 
a’ Frnnczia. nyelvnek néma ragnfztekait lkarjík ebben kö 
vetni, mint je parle, tu parles, il parle , tu as, il a, 
el num kell felejteni hogy e’ Метис: й’ ńéma ragnfztékòk _nnk fogyntkozásít helyre hotzà 1’ jc, tú, il uévpóçolók 
Дай, mellyek nélkůl az ‘дам; nem conjugálhanya; „ё; hog`y 
mink névpótolók nélkiîl conjugâllyulx, ìrlgy inkíbß ‘regalí 
tyuk fgéinket, mint n’ Deák. 

Ä 

2diÍf Je z,e's. ’Némbll betûk „útânn az- z u anazon laetůknèlç lxnnîiyaival Еду lifzvyeolvad , mímlm ’Ã/’lczgìlaezñnek 
hangin inegduplâztaihn Így e’-fzavnk auf/3, mul`a{/`z 1'1g'y 
hnngzanak , mintha Жду vplnánnk irva ¿zczcz ‘аду accfz, mu 
Íqcvá. De Qblaül шагу këptèlenség ‘Мн; azt kóvetkeztetni, 
hog] azen igéket ту’: , muta(/fz igy _ia 1‚‹‚1у‚„ц|‹ь‹‚ъ írńi 
acc: , mufaccz; mer! a’ józan Ortlxngrnplxin megkivánnya, 
hqgy mind Ь’ lzavaknnk, mind a’ képzïíknek és rngafztékok- 
па! gyökér ‘аду törzfök lßetïii a_z írâsban hůven fenntartu 
пай‘, ha ciak xgémellykor а’ kò'zò`n.1e'gen__/`zaÍfás elleukezöt 
nem pàrancsol. Igy vin д’ dulog némelly igéknelc parafi 
csoló módgyzilaah is , mikor а’ г végzéslnez a’ nyomoaitó É: 
ragafztltik, ìnint tart, tartson, tartsunk, hol a’ t és Д: 
lvetïìk olly Банда! ldnak, melly l’ с: lletůhek hangjálroz 
tökélleleaezi hnsonlit. llt is telnzit го“: vplna az emlíleft 

`1'géket igy imi штамп , tafcsunk Hasunló bkokrn nézve 
kell a’ d végzétl is nz ëffélékllen feuntartáni hridgyd, lurÍ~ 
gyn, tudgyuk, jóllehet itt а’ d n’ gy betüvel úgy l1ang~ 
zik, mim a’ cluplâzon. _gy betîînelç hángjn, ’s jóllehet :zt a’ 
régiek Еду is irtäkl nágygfà, tugygfa. 

126. .~Mine'mú rúgafzle’ÍrokÍml [делит 
ki az ígéltbeń а’ jezenw módnakfélmúltt íidejeß 

‹ Fè 
\ 
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_. Èelèîeì; Afjèlentà ihöafmk fèxmiilit 11.1.5@ 
Н’ kövètkezêhdö ràgafztëkbkkal fëjgztetik ki’. 

 

21’ ìnÈl_'yÍ1an:gzÍakbail. i m‘:ugóshä‘¿zgiíâk'b"ar¢. 
.Tà'rz_/`ò"k’ò`.f 4 l|lvtag¢l 4Tò`rz_/`ò'lrò`s Mzztatqi 
fornìà. forma. forma. formd. 

. ìfonck. У ‚мы. шгь. фёцщ. 
‹ _ Aïonaîlnlŕ. _ Leiél¢k._ 
.v°„aì. зима. Lem'. ‹ мы’. 

Venn. _ Voná. _ , I Lele. _ Lelé. v«n.:„k‘. ’ vonank, 'wg' L.|..<.1k'. Lnénk', ‘bal — ‚ Vonók. y ` Lelïfk. gy 
Vonitok'. I Voníçok. ‘I..elë|.`e'k`. . Lel_é1ëk. 
Vonínak. Voník. Lelének. Lelék, 

i A1’ Udŕxólt ЕЩЁ ё1вб~г2еп31ё1у ai’ töbl1es 
_iaámban Ei«dë1yi rzóejfés, me11y_kav¿f¿s¢ erde.) 
mel. A’ középhangú igék ezen ìidöben, mint 
~*-'« »7 ’ "‚ -‘»«r I “М ^.‚—‚.›: „' jòr, о. mägoshanguaktuì nem kulombóznek: 
‘_¢o‘re'lr, 1o'»-e'l, zare, ;o're'n'k, _zörè'f¿»7¢', панацея, za' 
're'r'n, t'öreleÍi, _tö‘r_éd, ‘törç", 1ö('e'nÍi, ‘аду tó. 
'röli‘, iörëlek, törëk. A’ ‘1¿'ég'i hańgeggyeztetö Ma- ` 
gyafr 'Poëtâk E1’ j'eleń'val"ó ï1d`önek ragafztékaihoz 

’_ függefztettékîe’ Izócskát ища , mint vonok vala , 
_'V1/on_fz_îvq_la,_v_ón vala ’Q_ д.’ t. 'és 'ezt azutánn а.’ 
Grammatiçusok í_`é1r11_ú1tt üdöneknevezték. Ugyatb 
azt cselekçdtëk ànrazok az eredeti félmúltt üdö 

- vel ib, mint Форд]: vala , vo‘na'l vala, попа vala 
’S а’ t, és ez zöfzveçett ¢1m1i1nüdönek neveztetctt. _ 
À’ Poëfâk _tndni iilik ollîy könnyen “мы; akku; 

Ъ.’ hàngeggyeztetçfst, hogy а? nègy versbïíl £1116 
ätrófâiuàn 111inc_11en_ik versnek vége vala volt. Е’ 
Ь3Г201ца1ац fzófzaporitâst azutánn azlakkori I 
`1fók__mégfze'pSeQg‘nçk is nézték. Most шёл: md 
дурак, ho-gy а’ fzépsŕg nem illyen nyelvpiperek 
bůl áll. 

Q в ‚ 129. 
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129. иными ragafztëlsoltltal fejèzteiìli 
liz' az lgéhben a’ jelentö módnali elmůltt üdeje Р 

/ 

4 Felelet. Af jelentö ш‘б(1па1ре1шй111 üdeje а’ 
következendö ragafztékokkal fejeztetik ki.' 

  
 

4’ mélyhangzíakhan À’ magoshangiíakbarì. A 
rà',-zfakff. 4 Muma' Там/‚глдъ Мигшб 
forma.. forma. [игл . farmq. Vontam. Vonta1ń`. Leltexo Í lleltem. 

_ \ Vontalalt. ‚ ‘ Leltelek. 
Von'tä,l. Vontad. Leltél_ Lelted. 
Vont, Vonta. íLelt. . Lelte. 
V ontunk. Vomuk. ieeltünk. Leltiik. 
Vbmazok. Vomárok. eltexek. Lehétek. 
Vonlauak. V ontaík. Leltenek- д Lelték. 
‘иду Vootnln виду Lellek. 

А А’_1‹Ё52ёр11а11511 Ígëlî; ìnint íò'ŕ', n’ile'l fzêâ 
rint regafztathak. \\ ‹ › Y 

_ \, I 
Ílficsocia ŕegùlálfzeŕìnì iöŕténnels 

a’ jelentö `módnals 'elmúltt üdejében а’ lfözbe 
vetésels Р ‹ 

Felelet. A’ той és lel igékhez ez elmůltf: 
lüdöńek t, tál, tan1.4’s»'a.’_ it. ragaßztëka mipden 
közbevétés л nélkül _Vf‘üggeI`ztètik-. а Añade ‘лишай 
igék, mellyekńél а’ hangrend а.’ könnyebb ki- A 
mondásnek, okâért_ hârom âgú, közbevetést 
kíván, ot fzótagot а’ mélyhalhgúaklaań, öl-fzó 
гады а’ középhangúakban, й fzötagot ipedig 
a’ magoshangúaklpań; mini: tdrtòìt, ò"nìött,ijnè'n-» 
tëtt ’s а.’ t. Ezèn ígék kétfélélo; mert némellyek» 
1<ö`/.ůllök а’= közbefvetést az egéfz elmú1tt_üclì`>'nek 
mind а’ két forn1ájában,'és valamennyi I`zeniéI- 

л lyeiben megkivánnyák; némellyek рейд; а’ köz- 
Ъе 

/‚ 
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laevetéstlil , az eggy harmadik fzemélyt kivévén , 
a’ többiekben ìrtóznak-, ammint a’ következendö 
regulâ_kb1íl látni fogjuk, ' 

Elsô Regula. А” két másselhangzó *betůvçl 
végzö igék ‘а’ közhevetést mi1_1__denuftt m_egkivá`n._ 
руд!“ mint: tart, lartoltam, tartottdl,’t_artott, 

_ mrzouunk , m_r;o_u¢_u_ok, mrrfizmh, ‘аду ¿arroz 
tjmali; és a’= mu§e_.tó formâban: tartottam, tar 
tottad, шпона, tartpttuk, ïartaitdiok, garni. 
wk.' Om, `a'n¢o'¢¢_¢m, винта, дтгт ’S а’ r._ 
Mënt, n1_ëntè`ttem, înè‘ntè’tte'l, mëntëtt ’s э.’ t. 

Iiivévén__ az шут ígéket , mellyeknek végsöi 
betůje a’ 1_ hetüvel könnyen öfzveolvad, ‘тег: 
ç„zek_ kö_zheyetés’nêl_k_'1'_il 1; ellehetnelç, kivévén a’ 
harmadik I_`zem_e'_lyt. lg _ ‚а‘ hozjd í°fé_ne_k kérféle çllńůltt (Шеф va11;’l1op_?:l0ttam, hoîdottál, hor 
dotl, hordqltynlt ’Q д” t_. Vagy a’ hordott harma 
diklfzelxnélyt kivévén, közbevetés nélkùl: hord 
1`am,' l1ordlál,~f l1Q1fçl;11nlç ’s e’ t._ ` 

.lllásodik Regula. A’ gyölçérnek ‘аду anys. 
[zónak 1 végzése,` mikor 'elötte hangzó beti'i âll , 
a.’ közbev_\etésre__ rlézye ‘бы; {фдеёцрзгре ofzlik, 
yígyminl А " / A 

g_„)_Az il végzés, és az eggy fzótagbúl álló 
igékb_en а’ l végzlés' a’ közbevetést mînyçleníitt meg. 
kivânnyq, mint l_1asz't,' hasítottam, _hasÍ_¢otta'l, 
Pi1aszfLolt,' lí;-asi_to_ttur}]s__ ’s' a’ t. még а’ шиуахб for 
mâban `is_ Úgy fzinte vet,_)1.1¢t_f1>'tten1__,»1_1¢_¢t_èïte'l, ve 

. t\è'tt, vetëllünß ’s a’ t.` 

Kìvévén ц’ ldt ígét, melly közhevetést ciak 
а 

х’ 1. 
\. ‚ 
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a’. h1;r1I_1’adik fzemélyben kívân Idtotl, a’ többieki 
ben pedig azt meg nem fzenvedi ldtlam, láttdl., 
Миши‘: ’s 11’ t.1njr1_d 21’ Её: formában. ‹' " ‘ 
L b) A’ М: Yiïgy. Í.«Öb,la_ fzó_tagb1îl álló igéknek 
1 végzése a’ közbevetést; çsak 11’. ,harmadik Гид 
mélybefi l«i_vâ"r1.y_e. mint папа‘; vaudrait., ai 
gö_bh'1ekben pedig' U-\¢»‘-’Ä f1¿Yï_l fzenvedi, 'n_1_`ir1t vo» 
nnl„tr1n1, v\or,1at_ta'_l_, uonattzlnls Ъ a’. t. mind 11’ ké: 
formáhan. Еду I`zìnt_e' ne'zÍ_1et_, ne'zh8l,ëlt, a’ töb 
biekben реф; nezhetlenz, n_¿zhetle1 Ё: a1’«\t. 

Harmaflik Regula. A’ 1’. g. gy. ф} h. m, 
` p, s z. végzések^ a’ I kö’zbe_veLést'esak ai’ har; 

madik fzemély_be|_n_ kivígnnyâk, mint_fzab_,f¿_¿. 
bolt , é_sfzeg,_f;¿egè'tl_’; a.’ töhbiekhen pedig meg 
1_1em [.`zer1vedìk,‘mint fz/1btam,fzablál, fzq_b¢unÍ¢ 
’..s a’ t_._fzeglem,_/2egtel_,fzegLünÍs' ’s af’ t. mind 
а,’ két_for111ábafn. —‹ ‚ ‘~ Ч ` ` _. ` ' —` 
. \... м..." ‚... . ‘паха 
- Iíivé-vén az qd. va_gy ed vég_z_é.§t., melly még 

e.’ harmadik fzemélyben is ellehet némellykor 
а? Кёъыэуесёз дамы, mint akqd., akd_dot¢‘vagy 
aimait, e_red_ , e_rede_tt1ŕagy erjed__t.A’_/.zen11e_cl_köz"f_ 
1;¿_ve:é5.;_ k1'yán_ _[,ze._nv_e_de_¢t, ` ‘ " ` ` ` 

151. Mìkepplformáltatih а’ regen múltg 

\ Eelelet A’ ielentiï módnqk regen múltt ü_de,-. 
je a_z’irnér1_t_e1ŕ`\'adott elmúltt i_ì_dôbi'1l_ tâmed, ha, 
I`zemé_ll_ye4íhçz а’ 1_1oIt_ ige adatik, mint: vpgltam ` 
poli, vontál vqlt, vontivovlt, 1_J_ontu_nÍs_ по]; ’s_ a’ 

mind а’ ’két fdrìnában; úgy fzińte leltem volt , 
Ieltefl voll, lel1_ 'zgolß ’q a’ t. mind _a’. ké.; f_o._rn'1á-‘ 
ban. A ` 15:1. 
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152. §. Mihepformdzgaizk a’jö1_1ei'1cl_ó’ 
Flalelet. Valaha а’ Magyarnak jövemlö üde 

je hìheiöképen nem volt. A’ De1_'1k~búl_ kölcsönözf 
тегам uzutánn az and, end képzi"ije_¿ de ez már — 
most csak ' fzeme-nkint lcerůl elö nyelvünkben. 
А’ Nérnet fzerint formâlttnák ellenben olly nagy 
а’ divnttya, hogy за: _az ollyan Magyarok, kik 
gnás nyelvenn gondolkoznak, és mâsonn befzél 
lenek, még ott is mondgyák, а’ hol nem kel-_ 
_l__<¿ne. А’ Német fzerint formâltt a’ fö igének ha` 

‚ 

  
 т _ ódgyáhúl t_án_11_1d, ’és а’ __fog_“ segitö ige 

bůl ekke ‘си, ` + 

'Tärq/`à'_lrò".¢ farma. Mutató forma. 
Vqnni vagy lelni Радий. V nni иду lelnì Годом. 

_ Vanni ‘аду lelni foglak. 
Vonni ‘иду lelni fogfz. \_’o_nni уеду lelni fogod._ 

Vonní ‘аду lelni fogunk. Vonm' vang lelni fogiuk. 
Vonni иду lelní fqgtok. Vonni ug lelni fogjátok. 
Vonni v_1gy lelni fognak. 

Yonai, ‘аду lelní fog. Vonni ‘иду lelni Года. 

llVonni ‘иду lelni fogjzîk. 
Az and és end képzö az igéket, k_ìvá1t he 

már msggokban több fzótagokbúl állanak, kép_- 
t_eleni'il_ nxegholfzabíttya, q.mu_1in_t e’ példá.kh_úl ‘ 
lâtni. ' 

А’ mél_y-hqn_g_u’al¢ban. А‘ rnagashgngiíqkban. 
à'rzfó'kò's М uraró Tú'rz_/`äkò's ' llflutaglf 

forma. _fn_rma. fafma. farma. 

Vonandok. V onandom.- úL_elend'e`k. _ Lelèndëm. 
1 V onandalak. ь Lelendelelc. 

V onandnfz. Vonandod. Lelendefz. Lelendëcl. 
Vonand. Vonandgya. Leland. Lelendi. 
Vonandnnk. Vonandgyulf. L_e|en_diinl_c. Lelendgyiik- 
V onànilotok. Volnandgyätok. Lelelenditëk. Lelolenditëk. 
Vonandanak. Vsnandgy ík. Lelendik. Lelendik. 

Ki 
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да]; е1тЩЦ üdeje Р. 

Kitetfzík е’ példákl_5_úl, hqgy a.’ ragaI`zte'- 
kok a’ jelem_'¢_ló` 1'._i_cl_t_'ibi'il va_n_nak köl_e5_ö_n_özve._ 

155. Jllinémtî ragafztékokkal fejeztetik 
ki az tge'Í¢b_en_ a_’ lslvdnó_ mó_dnak_ jelenvaló_., 
“дед? ‹ ` А ' ` 

Felelet. A’ kivânó módnak jelenvaló üdeje’t_ 
a’ kl_5_vet_kez_endï_'i 1_“«aga[_'z_t_ék_o_k_ fejf_ezi_k Ы :_ A ' 

J’ nzélybangzígkban. J’ magqshangúakban. 

Т ¿frz _/`ò'Ífò': M utató. T ò`rz`/` ò'kò's Миши! 
'forn¢a. »` forma.` forma. ` «forma» 

Vonnék. Vonním. Lelnék. Lélném. 
" Vonmllall. ` Lelnéloli. 

Vonníl. Vonmíd. " Lelnél. Lelnéd. 
Vanna. Vanna'. " ‘Lelne. ' Lelnéf 
Vonuánk. Vonn_aînk уеду Lelnénk- Lelnénk vagße 

` ' Vonnók. "' - ‘ ‘ 1 ` ’ Lelnöll. ‘ 
Vunnámk. ` Vonnátok: Lelnétëk. Lelnátëk. 
Yonńâqak. ‚ Vonník. ` Leluének. Lelnëk. 

A’ uo_nn_óÍ_¢_ és_ IeI__nöl_ többes elsö fzemélyek 
az Erdélyieké. Ama’ regu1_âk_ I`ze_rìr_1t_, mellyekeî; 
a’. 126. §ban_ eli.’_iterjel`ztette_x11_, a’ k`ét‘n:jâ_ssa_lhang- 
zóval 'végzödö 1gékbe11,_ há; 'm§ly’ha__ngú'a_.k,' a," 
egy_e'baránt_ pedig Ъ ЪбаЬеуёрёы; kell it@ 1_1’. ra-Í 
gal`;«.gékok’- e_leje_’hq.` 1;enni,"1__n/int' l_rtan'e"Íl,"irjiaIlál,'_ 
’s a’ L 8'ìîlene7í, e'r.'î_„e„ne'l, ’s_ a."- Щ, mind a’ két'f`or-" 
mában, az й‘: nés’ e'y__ft igék utá1_1_n; лещ pedíg« 
zfrl_ne'Í;,` ì_r_-trr_dl, e_'r_~tne'Í_ç, e'rtne'l_ Ж a_’ t. ' ` 

/ 

‚щ. 5. Miliep fofmäzmuh а’ „‚„‹‚;‚‹‚ mad 
I - Í»__ ‘ l ‚‚ _ ‚ ._ _ ‚ — 

Flelet. A’ kívánó módnak elmúltt ü_deje a’ 
jelentö nîmódnàkl elmúltt üdejébïil támad, ha en. 

' nek A 



f V _ ‚ nek Ifzeméllyqihez volnä {идущей ‚ xnints vom 
tam_ vqlna, vontál volna, vont volna, ’s__ a’ t.: 
leltem volna, leIle'l volna, Zelt. volpa ’g д,” г. 
‘.*“A"<ï. ‘_’ Щ Тчгтёьёп- ' A 

‘ж; ущ. A’ низа „вами iìivendöì .'ra.i.__ »uy rm... 
betjinììk pen sfr ki n_’« Magyar nye_lv_bi‘xl, Воду azzal sank», 
|em_ is `e'l egyél; , hanem a’ ki ц’ Némçt ,AI)_eákA, ‘аду Fran. 

,çzín nyelveg majmozza. AA' ‚о; seg1'tö_ A1'ge’A k1'va'mó módgyí. 
pak jeleqlévů iiçfçjé gfüggefzteiik al f`f'í ígéne_k’Al1ata'ratlnn m_<ïd._ 
gyíhqz, és ё: k1'Ya'n6_ jöv§nd¢'ì'iidì§ gyanáflt fzq_lga'l~, 
z_:_1i_nr долл!‘ Avagy lelni fagnélf, Afogrgril, fogna ,fogn¢_ir1lt, 
’s д’ т. mind A’ két ‘f`orma'han.` A1V.Í,í|_o‘k_A;_z` gud , ' end képzö. 
höz_ f`ol}_'_amod_nak , Alqxçlly in az 1’gJke__t '1q¿gAho__ffz_aAbba___kna_k te 
fzi , mi_rA1t if jelentů |_m_1db;1n ,"‘1f¿gymi_ntA: 'vona1_1_da_nél_ç, vo 
1__zq¢ndo„ma'l„,A vogandaqa, ‘vax1¢zudaAr_za_’nIg, Aqanandgznátok ,A 
afonzanlaminalf ,A én 'a’~ u_1u_tató_§fqrn_1:íban :_ vçqzandafzrim, "ив; 
nandanálal¿“," vongmdagnád , vanaqdqná ,A `vonar_zd;tna'nk , 
yagy vonandanök,AA1/0nqn_¢laná{o_k, Avonundanáh. 'Ugy-I`zin 
fe ‘lelendçhék , 'lglcngìengfl ,A lelemïene ‚ '1е1вш1гпёп/‘ , 1е!еп 
_denétëk ,‘ Ielendenéizelr ,' én 11’. ;nu_raró_' forqxában lçÃ1í14denémA, 
lelenqlenélelg ‚‚ ‘ lgleizdenéd , lelendgné , Ielendenénk" ‘аду 
lelendenök, Íaleìzdenétëlt, lelendenélf. Illy képtelen fzép- 
aégekrs vezetik még 11115 is n_yelvmi1'v_el3in_keL_ az iclegen nyelgy 
кеды]: 1\\ajmpz5sai.A ` › ' " ” A" ~ ` 

\1_55_.f§, .Mìnegnú fagafztéliok fejezìlì ki a’1A 
parar1csp_lóA е’: (шрсзодйё mvdnqh j¢lenva_ló_ ‘Не; 
jétaa.. _,_ . 

FeIe_let,. AA°-'~ ragafzvtélçok, mellyek а’ рагап-_ 
.cso1óAés_ 1<a'p,¢so1ó_ módna1;`;e1_¢nv.¿,1.5_üdeiét ki. 
ifçjezik, mind 11y9'm9sit«_5_k",AA ’s a’. ё vfégzésç Akívé. 
ve’1_1 ,A a’= birtQk0sA A1_1evçkr__1_ekAnyc_>mQsítóA képzŕ`»'iri'il 
af» 69.‘§ban_¿, д’ ’]е1ептёщбд1”}е1е;рт’а1б ЁЁФЁЁГЩЁ 
цуцтодпб гцдаЕщёВЁдЯД peglig Aa’ A125. _§ba'n 
elöadott regnlákop ŕnzÍnc{e,n fÍ_iìv.e_'l¢e_l.1j1«3'll;1'„1l.kŕ=._ 
vetik. Itt; tehât е’— regulákèlt ugyanannyi példál »_ 

_ I_|_1_egví_1âgos_i_At_,va__A,_ Щи‘ elö kell tAe_rj€_l_`ztenBm. 
’. 

д“ 
к 
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Els_ö Regula.. Az -igének utálsó fogbetjkie яд 
fz, z, és inybetůje gy, j, ly, пу а’ nyomositó. 
`xjaga[`z_tékok'e1ött megd1_1p„lâzta.tik. Sz0lg_£1l1y0_li 
példa gyanânt az ds, és a_'z_ önlöz ige. ' ' 

¿_‘|¿(e'l_yhangu'al_¢. Kò'ze';_Jhangu'ak. 
'Tò`r:_/`à'l1ò': Мищгд _ Tò‘r.|jò'l|ò`c. W Mutató, 

forma. fo_rma._ forma. \ forma. ‹ 

Lusk. Assam. Öntìjzzelg. Öntözzem. 
`_ Auglgk. __ Qntözzelek. . 
.Anil vag Augad ил; O,n_ç`o`zzél v. 0,n_;öz_zed вид}: ‘ ss. у ‚ Aad. у __ Ощбп. __ Ontözd. 
ánon. Ansa. Qntözzön. .Qn1öz,ze. ,nunk Assuk. Ontözziink, Qngözzük. 
Annatok. Assátolg. Ontözzetëk. ’ Опдёпёсёй. 
Asnenak. Анд; Onçözzenelg. ‘ Ougözzék. 

A’ megosbangúak в.’ középhangú одни ígé» 
ti'il csak а’ harmadik fzemélyben öntözzön kü_-,_ 
lömböznek, mint érez, ¿ŕëzzën , mivel az On ,_ 
ën, ën ragafzték hárorpiâgú. 

.Mdsoclils Regula. Az igének utólsó nyelv- 
betůje lvagy n meglâgyíttatik, az az, ly, vagy 
‘ny ínybetůjére vâltoztatik, azutânn pedig meg» 

‘ dupláztatik , kivévén, ha a’ véîsô ly, ‘(аду "п elötç még eggy másik mâssalhangz âll, mint ajánl», 
ajdnlyon, nem pedíg ajánllyon.. Példák gyn-_ 
nân_t legyenek д’ von és д’ l_el ígék. " 

 

Мёёуйапдйду _ Magoshangzíak. 
Tar;/ò'1„«5¿ Миши; T¿'rzfff1«>'.¢. ' Миши‘. 

ferma. forma ‘ fbrrnq. forma 
Y _nn k. Vonnynm. Lell ek. L ll m. о ya Vo11nyaänk._ L y 1_ Íeîllgůlek. V, nyál р. ‚Уоппуц vag ellyé ил; Lellyed ung . ß?;.,„y. vond. у Leny. -y Lela. f Ypnnyon, Yonnyl, . Lellyën. Lellye. 
Vonnyulk. Vovnnyuk, Lellyiínk. Lellyük. 
Vonnyatok. Vcunyätok. Lellyetëk. Lellyétëk. 
Vonuyenak. Vonnjík. ' Lellyenek. — Lellyélc. 

‚ А’ 



A:/1_5@ 
~ A’~köz.«s_phmgúak ,mk «1«h¿r_m.1dik_f„«».mé1y._ 

ben külölfllböznek a.’ lellyerz ige'_ti"1l,_ ‘чур: (il ,_ 
§àllyön.~ ’ ’ 

_Ндтршс111я Regylq.’ Az í_gén_ek útólsó be-_ 
tiůiß. ä1ì¢'_»_n_*¥ 95“ gy tet@-tik- F6 Péïdälë sy=l_“_=_'m¥ 

'Íf?<>_1sáIn'«ì¿ gf wd. éS_ ‘_1’ .fëëd i'äëk~_ ' ' " 

 

Jlglélyhapgxíalr. _ Magashangxíak. 
To7}zè'Äo'a la т‘! A Т ò`r;_/` ò'kò's Illy raté 
1 forma. ‘ — fa”r‘nia’. _'j"o_i‘rAn'à,-. ' = jörma. 

_'Il`ucl_g ak. Tudgyam. Szëdg ek. Sz"clg em. ' -` Trxâgyalali. у ' $‘1‚ё‹1;;е1е1:. 
Tudgyäl 0. 'I_`údg}`/¿ad i_/agy' Szëdgyél и, Szëdgyè.d1}ng_y 

Tudgy. Tudd. `§zèdg_y.' S__z'e`¢l_d- "-,‘.., 
Tutlgyoq. Tudgya. Szedgyèn. Szèdgye. ` ~ 

 

‘Гид ulllc. ‘Гид uk. Szlírl ‘ШК. 3536 íiln ~ !T’11'dë;atQl’1. ‚ Тпдёёёшй. . Ilâzädgçltëk. Ézleïdîìfyétëk. __'[|,%clgyanak. Tlgdgyalz., ¿Szedgy_e1_1¢¿l<. Szcdgyék. 
AA’ középhangú ígék esak a’ harmadik fze„.„ 

mélyben távoznak el а’ fzè`dgyè'r1 lgéçi"11,_ mint 
.1_-"""d»_f<"'ds':/<>"_'.~. . 

Negyedilç Regulg. Az »ígének yégsö tgorokf 
1»¢tl1;¢ g; п, r, és ggskbenaie ‚ь. ‚ч т. р. а’ с1ир-‚ / _ 
lâzást., és а’ lâgyitêst 1' luetiìvel pótollyg Pé1¿ 

ennek en’ udg _és gn’ [дед 15ё1ь ` д 
Mé1yh¢¿„g„'¢1f_ Magoshangúak. ' 'Í 

.'1‘«'fr¿fo'1«‘»'.¢ Muzzfìg Ta‘rzj‘¢‘¿'l_¿«j»'.«_ Мммд 
ferma. ` › farrga. _f0r_ńìa_,' ` forma. 

Yágjak. Vígiam'. _Szegjelg Szegiem. 
' “ N Vígj|_lek.< I " __ ' Szegjelek. 

Väsiêl wey' "гена ‘wax SM1“ 'wf зимы war 
Va' ' ‘ — a"d„' Szegi. Szegd.` ~‘ ь 

Y5gÍ0!'l_» __ Yígja. ' . S7«¢g)'ël_1~ Злые. ‹ 
Yágjunlg. Уйти}; ‘ Szegjiínkl )SzegjÃikí. 
Vígjaìok. _ V£gia"wlk". ‘ Szegjezëk. -Szegjégëk, 
Vígjanak. Yágják. Szegjeqek. Szegjék. 

.. ц.‘ ‘ А, 

/ 



:Sg Ä I 

/ 

A" középhangúgk _csak ё‘ harrriadîk I-’zemélyngv 
beh tâírozûnak el Q.’ _fzegjèn igéçůl, niínt _fïigg ‚_ 

füeg¿ö".-. f _ ~~ 
156. Minémiì reguldk _fzerintilgell a’ 

‘nyomosltó ragafztelcokot а’ рагапсзфд; щбфд 
hun a’ t 11e'gz_e'shez jïiggefzleniß 

_Felelet_. A’ nyomosító, ragafztékokot a’ ра 
rancsbló módban a.’ t végzéshez ‘у’ Кбчейсеъепёё 
!egulâ_k fzerint kell i__`üggeI_`zteni."` I И 6’ ’ 

Elsö Regula Az qllyanv igékben, 1_1_:1_ellyek-_ 
nek t" vegzése elöçç паб; ‚е55у, m_as_s_«1i.«ngz<s_ 6.11 ‚ 
gzutánn azokbßn , mellyek' Lft k'é_p_zöv'el végz_öd-__’ 
nek, és e’ négyhîen gait, 'v,e't_, fill, és_ hilt, a’ lá-_ 
gyitâs és a’ duplâzás s betůvel pótolìatik ki, 
ammint a.’ tart és a’ _fze'pít_ígéknek_ Ю példáibúl 
1âtrzik'.. ‚ ‚. . W ___ _ 
,xg-. 

Ãle'ly'Í_uzngu'ak.y I, Magoshungáqß. 
T ò'r.s_/` ó'kà's M utató. Tó'rz_/ï»"lrò's. Malati 

f‘?""“- ` f°,'*”.".-, ‘ `f‘?.f'”“_-"' ‘J"f."=“~ 
Tartsak. A Tartsam. Szëpítsek, ` S_z|.Íp1't1eín. 
` ` Tartsaänk. S“ ‘S7 "I" _Sz¢‘p1't|e|ek. Tarlsál pag Типа vagf zépltsë rl. Szép1'çsed,u.a 
"Гаги. ’ ‘Ттчд ' ‘ыёгйч ’ S7:.¿Pl'tsd. д,‘ 

Танвоц. Tartsal .Q Szép1't_sëu. Szépftsën’. ' 
Tartsunk. Tartsulcp Szép}'lsiín-k. Szépítsůk. 
Tamnrok. Tm-uárak. Szépíneeëk. Szép1'ué¢ëk_ 
Tartnnak. Tlrtsák, ' Szépiteenek. "S'zép1'uék. ' 

Kivévén_ 9.x’-_fest 1'gé_t, r_ne1lyb_en, д’ 1 yégzég 
S. bßtůfß välfvzik» min.t.1‘¢ÍS.S.¢1f¿J'«=S.se'l» ‘чтит’ ‚ 

fess_ën,fessür1]s ,’fe._s;etëÍs,"fesgene.Í¢, és `ц’‚ mu.' 
‘tató formâban fèssem_,_fesselek,jessed vagyffsd, 

'fassül1,ji¢sse'tè'lx,_fesse'Ír._ А ‘ ’ A "’ ' 
‚»—‘ ‘ A ‘ А’ 
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A A’ këzéphángů ígék csak a.’ harmadik' fzs 
mélyben távoznak el a’fze'p[lsè'n Ю példâtúl, mint 
wlz, wlzsön. 

_ Mdséclìk Ёе5и1а.‘А2_/`:Ё végzésben a’ t be 
(Б fz beti'ire` vâltozik, és igy a’_[`zo_kott duplâ- 
zâs, melly а? nyombsítás’ fö héllyegének làtfzik 
lenni mé a.’ vé zëshek ném`i'ine'mi'1 fo atkozá-. 9 g g SY 
sâval is megefzkbzölietik'. Fö példâi ennek 1’ fá 
rafzt, és hz Этап igék.. 

Jllélykańgúak. — I Magoshangzlak. 

 

T ò`r$_/` ó'kò`a M u tato' 'Tó`r{/îa'kò’s M u паб 
` ‚ farma. fvrma. fbrmß, _/brma. 
F.zfarfz.k. гаммы. Emëffzek. Emérrm.. 
. Fárnfl`zalak“. Eméffzelek. 
îársrrzal ь. Fa'ra_I`l`z`ad „ug Emefrzsl и. Eméffzed „аду 

Fzirnfft. , Fírafid. Eméflz. Eméfzd. 
Fíriffzon'. Èâraffzl. Eméffzën. Eméffze. 
Fáraffzunkï Fáraffzuk. Eméffzünk. Eméffziik. 
Fíŕaffzatolc. Fáraffzátok, Eméffzetëk. Eméffzétëk. 
Fíraffznnnka Fa’r1f[`zák. Eméffzenek. Eméffzék. 

_ A’ közëphàngúak csak а’ Ьагтадйас I`zemé1y~ 
ben ìâvbznak el az em.e_'ß`zën fö példátúl. mint 

_fïir¢¿fz'1,für¿>ß”zön. » 

Harmadìk Regula. A’ Í végzésïi ígékben, 
'mellyek az elsö és mâsodik regula alá nem tar 
toznak, a’ t két s hetůre változik. Fö példáì 
ennek a’ hat és а’ vet ígék. 

Mélykangúak. Jllagashangzíak. 

T б’: _/` ó` käs I M ниш! Тд'г:„/`д`1‹д'г М utato' farma. forma. farma. jbrnun 

Наций, Hassam. Veilek. Vessem. 
Haunlak. V¢ll0l¢k- 

‘ Нм 

к 
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129. ]lIine'mů` ragafztëltoftlial fejézîßîíli 
М az igékben a’ jelentô módnak elmůltt üdeje Р 

И 

Felelet. A` jelentö módnak elmúltl üdeje a’ 
következendö ragafztékokkal fejeztetik ki. 

   
 

А’ mélyhangúahban А’ magoshangúakbań. 
Tò'rz_/`ò'kà's .Zllutató Tò°rz_/ìïÍfò'.§ Миши! 
forma. forma. fern . fo/‘m_a» Vonmn. ‚ Vonfam. Lelrerxpî Lelrem. 

‚ \ Vontalak. — Lelteleli. 
Von't5,l« Vontad. Leltél, Lelted. 
Vont. Vanta. §Lelt. . Lelte. 
Vontunk. Vontuk. ¿ Jeltünk. Lelt\'1'k- 
Vbnunok. Vonxázbk. " elrerek. Leltétek. 
Vontanak. \ Vonták. Lehenek. ._ Lelték. 
виду Vomak. виду Lelzek. 

_ A’k‘özépl1aì1gìi ìgëk', ‘mint ìöŕ', R’ lel Ifzé’-' 
rint ragaI`ztat`nak. \_ 

150. Mícsoda reguláhfzerint .tò'rte'nneÍ¢ 
a’ jelentö `módnaÍs ‘èlmůltt üdejëben a’ Ísözbe« 
vetések 5’ 

Í7'eÍelel. A’ под és lel ígékliez `az elmiíltt 
’üdöńek t, tál, tam_’s»'a.’_ Ё. ragaßztëka minden 
közbevétés nélkůl __ függèfztefik. _Amde vahxiak _ 
igék, mellyeknél а’ hangrend а’ könnävebb ki 
mondásnalg okáért, hâròm ágú, közbevetést 
kivân, ot fzótagot a’ mélyhàflgúaklnań, б! fzó- 
tagot a’ középhangúakban, ‘ё’! fzötagot pedig 
a’ magoshangìíakliań, mint штат, öntött, `mè'n 
tëtt ’s а’ t. Ezèn ígék kétfélélc; mert némellyek' 
kö`zùllök а’ közbevetést az egéfz elmúltt _üdönek 
mind a’ két formájában, és valamennyi fzen1él- 
lyeiben megkivânnyák; némellyek рейд; а’ köz- 

Ъе 
/. 
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bevete'stìA'i1, az eggy harmndik fzemélyt kivévén , 
а’ többiekhen írtóznak, ammint a’ következendö 
regulâ¿kb1_il látni fogjuk, A 

.Elsö Regula. A’ két mássalhqngzó"'betüvç1 
yégzö igék а’ közhevetést mindenü_tt m_¢glçívó.fn. 
nyâk, mint: tdrt, lartotjam ,_Atartottdl,’t_artott,„A 

‚ iqrzozmnk ‚А 1ar;Q¢z_q¢ok¿ mrmuak, vagy ¿arroz 
Qanak; ég а’= mu_t;\_tó formában; tartottam, tar- . 
tottad, царица‘, Atartpttuli, ïartottátok, tnrmt. 
wk. Om, “ojn1o‘¢z_¢m, anumél, anun: ’s а’ 1 
.Mënl,_ 1f1ën_tèft_tqq1 ,_ înëntëltél, n:1_ër1tëtt ’ï aA' t. 

Kivévén az ollyqn igéket , mellyeknek végsëî 
be};ůjeA э.’ {Ьегйуе} könnyen öfzveolvad, тег! 
ç_zek_ lgö,zhe_vet_és'nêl_k_i'_il i_s__ ellehçtne.l_<, kivévén а’ 
hs.rmadi_k I`zem_élyt_._ _Így .1_1’- hozjd 1'gé,ne,k kérfélç 
çlmúltt i_i_dej_e_ van: l_1_op_;d_ottam_, hordoztál, hor 
доп; hordoßunll ’ë а" с. vagy а’ hordou harma 
dik fzèpxélyt kivévén, közbevetés nélkùl: hord 
t_am,_ hordldl,j l_1o1jc_lt_u_nÍç ’§ g’ т.‘ A 

.Mdsodik Regula. A’ gyökérnekl ‘аду anys. 
(zóneik 1 végzés_e,` mikor elötte hangzó betü áll , 
a’ közbevgetésxjg nézyg -tölabv fe1§k__e_zet1e ofzlik, 
úgyminç _ „ /.. . „ ‚ ‚ 

g„),Az il Végzég, és az eggy fzótagbúl álló 
í_gékb_en Q’ l végzé&A а” közbevetést mìn_ç1en_i'itt meg 
kí_vânnye1,A mint l_1¢zs_,í_t,_ hasitottam, hasljottál, 
lxasllotl, l_1_asl'_t¢_>„ttur_z_,I_s_ ’s' a’ t. még а’ mu_ta__tó for 
mâban is, Úgy fzinte vet, vet_ëtten1,»vcl¿°'tte'l, ve 

. дёи, vetëtlünk ’s а’ г.‘ 

Iïîvévén а.’ ldt ígét, melly közlievetést es’ak 
a 



:_/+6 
о 

a’» h1;rm’adik. fzemélyben klvân ldtoti, а.’ többìqll'-__ ‘ 
ben pedig azt meg nem fzenvedi ldtlam, ldttál», 
Щит)’: ’s 11’ t._ 1n_in_d 1_1_.’\ké_t fozjxnában. »` " ‘ 
; Ь) A’. ke'_t Vëgy t„öb_b_ I`zó1tagb-ó.l álló igéknek 
1 végzése a’ közbevetésç çsak a’_ hapmadik fze_-' 
mélybeft ki,váfm.y.4, mim ¢;<>,na1,"van_ato.n., el 
çöbhìekben peudig- Iïlâââ ¥.1@ÍU.l lfzenvedi, 'n_1_`ir1t up. 
nal,tr11'n_, v_or,1at_ta'l, vonattunli ’Q ai t. mind ïa’ két 
foŕmáben. Иду I`z1'nt_e' ne'zl,1et_, 11_e'zlzetëlt„, a’. töb- 
biekbçn peçlig r1‘e'zhf'-118.111, n.elz_f1eL¢_e1 ’.s. a1’«~t- ' 

Harmazlìk Regula. A’ 1’. g. gy. ф} h. щ. 
р, 5 д. ve'_9,'_zésel_{' a’ kö`zbe_veLést Ó__sal( a.’ hz_1_r'-_ 
m-a_dik fzemélybezi kí_w'gnnyí;k, mint_fz„ab_,fg‘_a. 
bolt ‚ $123‘, [дедёид а’ töhbiekben pqdig meg 
pem [`zer_1vedik,‘mi11t_/`zf1btam,_fzablál,_/fgqblunlg 
’..s a’ щ. _fze,gft,e_m, fzegte'l`,fzegl_ünl1i ’s ц’ t,.1z,1ind__ 

af kétzformábafn. —‹ ‚‘—1 ~' ` " ' ' . . “на 
Hivévén az qd. vggy ed végzéetv, 1ne_lly még, 

д.’ harmadik fzemélyben is ellehet némellykoxî 
af. ki§zbèvete’_s_ 1_1é_lkí_il, mint akqcl, aÍfdd,ot_t_'vagy 
affafit, ered , e`redett‘v‘agy граф. А’ jzenved köz".¿ . 
1_1e_ve'te'st_. kiyân_ _[,ze.`rw_e_de1t_. ' " ` ' 

151. .Mìlsepp_formál¢atz'ls zz’-1_'e'gen múltg 

Eelelet A’ ie1e_r1tö módnek regen múltt ü_de- 
je`az’imér1_t„ elöadott e_l_ń_:_11í‘ltt üdöbiìl tâmad, hz 
fzerr1é1lye_íl1çz а’ voll ige adatik, mint: vpìntam ` 
рад, vontál vo_lt_, vont v_qlt_, vlontzgnls под ’s af 

mind а’ 'két fofrìnában; ìigy fzińte leltem volt , 
Ielteîl volt, lelt_ vol; Е‘! a’ t.. m_i.nd_ а’. ké; f9_rnìá-` 
ban. у ` ` 152. 
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152. Jllilsépformdllatìla_a"jö11ehcl§‘ 

Feleleî. Valaha а’ Magyarnak jövenrlö üde- 
je llilgetöképell nem volt. A’ Dezfzkbúl kölcsönöz- 
тети azutánn az and, end ‘képzi'>'je5 de ’ez már " 
most csa-la '['zeme«nki~nt lÍ1eri'il elö nyelvünkbeyn. 
A’ Német fzerint formálttnâk ellenben ally nagy 
р.’ divettya, hogy аж: gz nllyqn Magyarok, kik 
más nyelvenn gondolkoznak, és másonn befzél 
lenek, még ott is mondgyák, a’ hol nem kel-_ 
lene. A’ Német Ifzerint formáltt a’ fö igének ha- ’ 
táratlgq módgyábúl t_án1:`1d,'és а’ [од segitö igé 
bůl ekképpen.` ` ' ` ` 

Тд'ц/`д'1‘д'в_/’одтц. _ Mumzó farma. 
Vanni ‘иду lelni fogok. V nni vagy lelnî fcgom. 

I ‘ Vonni ‘иду 1е1п1‚Г0‚‘:1в1‹. 
Vonni ‘иду lelni fogfz. \_’onni иду lelní fogod, 
Vonni, vagy lelni fog. Vonni ‘аду lelm' Роща. 
Vonni ‘жду lelni fogunk. Vonnj veg lelni Радий. 
Vonni тягу lelm' fqgtok. Vonni Yog lelní fogjátok. 
VQDIIÍ Ylgy lelni fßgnnk. Vanni иду lelni Foglák. 

Az and ésend képzö az ígéket,'kivált he 
már megokban több fzótagokbúl állanak, kép- 
t_eleni'ì1_ meghglfzabíttya, açmn_1in_t e’ p_éld_á,kl_;1_úl ‘ 
lámi. ' 

А’ mélyhan_gu’akban. J* rnago,.sh¢_zngu’¿¢hban. 
_ A — „ 

`.'1'ò'r:à`kò's М umm' T¿irz„/`é`hà's ` llflutax/*/ef 
forma. forma. for_'ma. forma. 

Vonandok. V onandom.- |)L_elenclëk. _ Lelèndëm. ‚ 
« _ У onandnlak. ` Lelendelek. „ 

V onandafz. V onandod. Leleudefz. Lelendëcl. 
V onand. V ouandgya. ‹ Lelencl. Lele1'1di-. 
Vonanklunk. Vouamlygyulg. L_elen_diinl_<. Lelendgyiík. 
V onànilotok. Vornandgyítok. Lelelenditëk. Lelelenditëk. 
Vonandanqk. Yonanclgyák. Lelendik. Lelendik. 

Ki 
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да]; еЁтЩЦ t_ìd_eje P. 

Kitetfzik e’ péld1'1kb_1:'1l, ho_gy 1_’ ragaI'zte'- 
kok a’ jelenvaló iidöbïil vznnak kölÀcs`ö,n_özYe., 

155. .Minémiî rag1z_fzte'lsoÍilial _fejeztetìlr 1 
hi az lgelxben af Í:tvdnó_ mó_dnaÍ¢' jelenvaló: 
adm ~ A ч ф A 

БЫЛИ. A’ kivânó módnak jelenvaló iidejer 
a’ lgtiveekezxendëfi 1“agal’z_teko_lg fejezik Ы :À ' ` 

J’ nzélyhangzíyköan. А’ magqshangzíakban. 

Tò`rz_/`ò'lrò'.r Mutató . Tò'rz_/`ò'kò's Mutató 
'forn¢a. »' for/na.` forma. ' forma. 

Vonnék. Vonnám. Lelnék. _Lélne’m. 
" Vonnálak. ‘ Lelnélok. 

Von_na'.|, Vonníd. ~Lelnél. Lelnéd. 
V_o1111a. Vanna'. " ‘Lelne. ' Lelné. ` 
Vonuánk. Vonn_:ínk vagy Lelnénk- Lelnénk vagy_ 

‘ 'Vo11nók. "' - ' ' 1 ` ' Lelnök. f 
Von_n_á1ok. ’ Vonnátok: _LelmSt'e`k. Lelnátëk. 
Yonnâqak. ‚ Vonnák. ‘ Lelnének. Leluélç. 

A’».vqnn_óh_ és, Ielnöh töblpes elsö fzeimélhyek 
az Erdélyieké. Аида’ regulâk I`ze_1_°i1_1t, mellyeket_ 

Ф 

a’. 126. §b_an_ eltfiterjefztetteiza, a’ k`ét`n_1â_sss_.1ha`ng-¢ 
¿eval ‘vegzödö 1gékhen,j hg `m¿1yha_„gúak,' a,” 
egy_e'l1arânt_ рейд; Ъ ̀ közbe_vetést_' kell Щ 1_1.’-ra-,` 
gafztp’kok’- eleiebe çenni, ’rp/int' í_r_-tane'ls,"ìrjt’anál,: 
’s a’ г, e'r__lene'Í1, e'r_'t__e,ne'l_ ’s_ a’- t, mind а_’— КётТохч‘ 
mâban, az ìrt. ‘és’ е}! ígék u_t_ár_1_n;’nem рейд‘ 
1’rl_ne'Í¢,` z'{rtrrd_l, e"r_'tr1_’e'l1, e'rtne'l Ё a_’ t. 

154. Mihepfqrrndllaiik a’ Мифы} m_od-_ 
I 

Ffflelet. A’ kívânó ljnódnak elmúltt í_i_deje a’ 
jelentö niódnixk elmúltt üdejébiìl támad, ha en. 

’ A nek 
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_tam vo'_Ina, vontál volna, vont „Ома, 
nßk fzemëllyeihez volnà függefztetik , rnint: von 

’s_ a’ ш 
leltem volna, 1е11еТио1па, lelt_ пойди ’s д,’ t. 
@ind ч’ kéë fervßâbfim- A A 

Ítgyzíq. A’ lu'va'nó módnak iìivenclli 1`ïdeÍe_ lilly fz¢_:m- 
lgeçiinöképen sfr l_n` 1_’ Mngynr nye_lv_bì'ìl', Богу azza_l aenki 
реп!‘ й `e’l egyéb , hanem 1’ ki д’ Némçt ,_ D_ezÍk', ‘аду Fran. 
@zin nyelve1_ma}'mo_zz1. A’ fog' segítö '1'ge" kívänó módgyiá 
pak Íelenlévö i_i_d'çje "függefztet_ik ад f`f'í 1'ge'nek"l1atárat_l1n m_6d_. 
gyähqz, és _z nelçík kíyínó iöv¢_ndr“i‘íid§ gyanápç fzq__lgíl, 
x_ni_nt vvnní., vagy 'l_eÍni_fagne'_k," ogr1zíl,_fog‘na ,_fogn¢_irzk, 
’s a’ r. mind д’ 156: ГогтёЬапЁ ’ s»_°_|¢',_z‘ qnd , ` end, képzö» 
böz f`oly_1mod__nak , `1_1_1elly ict az ígáket 'lnëg ho__l`I`z1bba__kn1k te 
fzí ,‚ mint if jelentö ‘распада ,"1_ìgymi_nt': 'vonm_1_d¢z_néÍ_ç, vo 
y_1(zndqmíl_,' vorzandana , `vanquda'r;q'nlg ‚С `1¿anandanátak ‚‘ 
1'az1_amldminak,'és n’~ u_1u_zató_.'fo_rn_1ában: vçnandanáfn, vo_- 
nandan_a'laÍf‘,' uongmdamzid , vanandqná ,‘ 'vanaridgznánk , 
yagy vonarmlanók ,"v0nqn_d_an_át__o_k, uanandanzílf. 'Ugy{`zín 
in “lelendehék ,'Igl¢n4_!¢n__¿l ,' lelendene , 'lelendenfŕnk , Ielen~ 
denétëk ,‘ lelendenénelr ,' 41 д’. рщипб ` fornxában leleuderxéml, 
lalenqlenélek ‚, ‘ Ielezzdenéd , lelendgné, Ielendenénlf ищу 
lelendsnök, lelendezxézëk, lelendenék. Illy képtelen fzép 
sëgckre vezetik még при: il nyelvmüvelöinkeg az iclegen ny¢l_~_ 
Yclmek ngajmozásai. ` " › ‘ " ” " ‘ ' - " 

д’35,/$‹ Jllìneknú fagafztekok каша‘; ki а’ 
parar_z_cso_ló_' е’: kap_cso_lÓ módnqk jelenvaló ища 
]_e,___9____,. __ _. ‚ 

Ёе1е1е1, A’ ragn_I_`zte'k_ok, mellyek a’- paran-_ 
csoló’ ё; Кёрсз016 módnal__t_’iel_env1_\ló_ _üdejét ki-_ 
fçjezik, mind ny9'mosító_l¿`," ’s a’-. г‘ v_e_'gzést_ kívé. 
vén ,' ад birtokos' 1_1eve_kn_ek nyomositó' ke'pzŕ'>'i‘ri'il 
а’ 69.`§ban__, a’ ljelentömóyl’ jelenvaló iidejénelè 
ny_o_n1o|jtó ’rggaI_`z_téki__r_ú_l_ реф; ‘а’ 125. _§ban 
elöadott regn1áko_t minden fki1_¿e'te_l 1j1e'lkzf2l_k‘r=.._ 
vetik. П: tehâ; е’— ге5и1ё1фс ugyanannyi pé_1dál«._ 

_ x_1_1_egví_lâgos_í_t_vn__',_ 1ijrn._ elfi l_iell_ t_e_rje_l’zte_nem._ 
’_ 

дм‘ 
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Elsö Regula.. Az igének ut<_ils,ó fogbexůje яд 
fz, z, és ínybetůje gy, 1_', ly, ny а’ nyomositó. 
'ragafztékok 'elött' megdixplâztatik. _Szolg_âllyo„l1_ 
példg gyanánt az ás, és afz öntöz ige. ’ ` 

Mélyhqngúak. Középhangáak. 
zza,-.-„f.s1«ò'. ¿fuma „ гац/д’)‹а‹ ^‹ Mamá, 

forma. farma. forma. \ forma. . 

‘ваш. Áusam. . Öuti_ízzek_. Öntözzem. 
‘‚ Asaalak. __ Qntözzelek. _ 

Au_a’l ил; Ацад „а; Ццбпё! 1_1. ()_n_çöz_zed vagxf-, Ass. у ‚ Aad. ‘ __ Qntözz. _„ Ontözd'. 
Анапа. Ansa, Qmözzöu. .Qntöz,ze. 
Assunk. давай. Qntözzíink, Qnçözzük. 
Анной. Asszîtclg. Qntözzetëk. ’ (_)n_t_özzét`e'k. 
Augnak. Assák. Ongözzenelg. ‘ Out_özze'k. 

A’ magoshangúak a" középhangú ò'n_tò‘z lgé 
tůl csak a’ harmadik fzemélyben öntözzön kü_-_._ 
lömbÍóz-nek, mint érezl, _ëŕëzzën , mivel az оп ,_ 
ën, ën ragafzrék hârßm â_ä\i-. 

Mdsocük Regula. Az ígének utólsó nyelv- 
betůje lvagy n meglágyíttatik, az az, ly,¿va’gy 
‘ny í_nybeti'ijére vâltoztetik, azutânn pedig meg 

“ dup1ázltatik,`ki`vévé'n,_ ha a’ vé sö ll, vagy "n e1ött;_ még eggy niásik mâssalhangzg áll, mint ajánl-,_ 
ajánlyon, nem рейд; ajánllyon. Példâk gyaq 
nân_t legyenek a.’ von és р’ ’lel í_gék. ` 

 

]l{é'lyhangu"¢’}Ír._ A Magóßhangúak. 
гид/чада; Munn; T¿'f¿/‘¿>°1_««j»'.»,. ' Munita». 

fqrnuz. forma ‘ _]Ъгтц. _ferma 

Y0_nnyak._ :_7::_11]l;:îI‘l_.‘_ Lell._yek._ Èî_}l;_e_î1e1.k_ _ 
Ул all p, _Vonnynd bag# Lellyél. va. Lellyed ung’ . дёёёё}, ума. у Leny. ’fl Lela. ’F ___Y‘onx1y0n. Vonnyq. . Lellyën. Lellye.' 
\?/ònnyunk. V011nyuk_. Lellyíink. Lellyük. 
Vonnyatok. Vonnyízok. 'Lellyetëkj Ilellyétëk. 
Vonnygnk. V_onnya'.k. ' Lellyenek. ‹ Lellyék. 

А! 
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' A"középhar1g\ía.k çsak allharmadik „fzqmélyf 

ben külöljllböznek 117 le,ll3'/ç11.igé_t'1"1l,_ fx_1_1_i11t öl, 
'pll_yò'n.- ’ 

„ндгтаадж R.,.;..’A. ¿gmk атм а ..._ 
ïůie. Мёд?! 95“ за’ ‘ЩЧК- F6 péïdfek gyënêflt 

Al`zqlg5.lAn"a.k a’ tud, б; д’ [дтёф ífgék. A ‘ ` 'A 

 

1l_le'Í_yÍ|_an_gu'ak. Jlagoslrangzíalt. 

Tó'rzfò`kò`q M Au т’; A T ò'r¿f ó'kò'.s ßlqfaté 
forma. - _'fa'r`nia_z‘. “_'fo_i'mà_,._ A ’ jbrma. 

Iudgyak. Tuclgyam. Szëdgyek. Szëdgyem. 
` A ' Tudgynlak. S_z`e'dg_yelel¢. 

Tudgyál v. Túdgyçd уеду’ Szëdgyól u. ‘ Szëdgyèd :gag 
Tudgy. Tudd- 'Szëdgy._ Szëcld. 

Tndgyçn. Tudgya. Szëdgyen. Szëclgye. 
Íudgyunk. Tudgynk. д Sziïdgyíink. SAzAe`dgyiil:. 
T1`11Adgyat0|k,. Tudgyzîtok. ”Szädgyetëk. Szädgyétëk. .Tn'dgyanak. Tudgxak. ¿Szedg}_'.e1_1ej<. Szcdäyék. 

А? középhangú ígék c_5ak a’ harmadik (‘им 
gnélyben tâvoznak el а’ fzè°dgyè‘r1 igéçül, mint 

f.°'d»f¢fda'yö'îf-. 
_ Nçgyedilp Re_gz4_lf.z. Az igéngk Yéggö t_orok-„ 

bçtůje g,’ ls, r, és _ajakbetïije b.fÍ zn. p. a’ dup-_ 
lâzást, és а’ lágyitást 1'l1çti'ivel pótollyg Pé1_-_ 
dâ@ .ennek а’ vdg _és 9.’ _[zeg xfgék. ' A 

 

Jllél_‘y-haüngu'¢zk. Magoshangúah. 
.‘I"ò'r¿/`ò`kó's Мцщщ T ò`r.q/'¢'>_'Í_f_ò`J_ Миши! 

jbrmq. A farn_m_. дым; ’ forma. 

Yzigjak. Vígjam'. Szçgjek. Szegiem. 
` “ I |Vn'gjn_lak_. l _. AA Szegjçlek. 

Vígjál шару Vaigjqd 'qagy Szegyél va_g_y- Szegi¢d „аду 
vági. A A A Va"d,. A A A A SZ¢§Í~ Szegd- -‘ ъ 

.Vägi°ń„ Vigía. ' ‚ Szegië1_1- Szegie. - 
Yág/junk. Vágjuk. Szegjíink. Szegiíik. 
Vágjalok. Vágiâtok. Szègietëk. Szegiétëk. 
Vágjanak. Yágják. Szegjenek. Szegjék. 

. А’ 
г 
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A"_ középhangúgk esak 5,’ harrnîadîlçfzemély-„ 
ben távoz_r1ak el g’ _/`zegjën_ igétůl, 111ínt__f`i¿gg , 

f1'»'e'¿s'1f<.>"1.-. if ’A A ̀  
156. Mìnémiî ryeguldlç fzeŕintllpell a’ 

‘nyomosító ragafztelsokot а’ para1_1csoló_ r_n_ód~,_ 
{1ап a_’ t_ vegze'sl1ezfüggefzten_i.-".. ` ' ' ' 

I 

\ 

1_7'elelet_. А’ пуощавйгб; ragafztékoket a’ pa 
rancsoló módban ц’ t ve’gzéshez_ о: k_övetkez_en_dö__ 
1_‘egul1fa_¿k_ £zeri_n_t kell i_`üggeI_`z_ten_i._` ` È 

Elsö Regula. Az gllyan í_ge'kben,_ 1;1__elIyek-_ 
nek t' végzése e1t'5t_t паб; ‚е53у„ !п‚ёз$‚а‚1!1ап526__ âll ‚ 
gzutánn avzoykbáen , mel1ye_k lt kié„p,zöv'e1 végzöd-Q 
nek, és е’. n,égyh_en_ t_a't, ive't_, fLlt_, és` hůt, a’ lá 
gyítâs e's а’ с1пр1ёдёз S betŕivel pótollgatik ki, 
ammint a.’ tart és а’ fze'pz't_ígéknek Ю p_e'l_dáibú1_ 
l_á_t1_zik_.. _ __ . __ .. _„ . 

Jllélyhangúak. . Magoshangúqlg. 

Т ò'r.e_/` На’: Jl! u tato' ‚ 'I_'ó'rz_'/ï»"l1ó`s. Миши; 
ferma. ` ferma- ‘ ‘fo_rma.‘ ' `forma. 

Tartsak. Tnrtsam. Szépitsek. ` S_z€p1'tsein. 
` ` Тагнаы‘. ‘“ ` " _Sz1íP1't|elek. 

Tamil uagy Типаж! vagy Szëgïítsél у. Зъёрйзефидд” 
‘Ты-св. " — ' T1rH_f1- ` ‘ ’ "Szép1'ts. " ̀  ` ЗцБрЁсяЁ. ‘ 

Тапвоп. Tartsai Szép1't_s'e'n. Szépítnën. ' 
Tartsunlu Tartsul¢.` Szépïtlünk. Szépítsük. 
Tartsatok. T~art11átok„ Szépítserëk. Szép1'tsétè'k_ — ‘ 
Tartsanak. Tlrteák. ‘ S,z£p1'tsen__¢k,_ _Sz¿Pí"¿k_ . 

 

7 Iîivévénl 19,’-‘fest ígéß, mellyben a_, 1; 136526; 
s_ betůre vált¢_>zi_k_ , mín_t__f2af1:_s_els fèeeel- Vagy, f`e,ss ‚ 

fess_¿'r1,j`essün_k , fe_„ss_etè'Í1,"fess,ene,l1 , és `a’.~ иль" 
‘ицб formâban fessem_,”_fe_s_selel1,jessedvagyfeïd, 

' fgssült, _f6$5e'lè'ÍI,_fe55e'Íí,_ ' И A " п’ 
‹ 

. « 
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’ A’ kljzéphángů ígék csak a’ harrnadik' I`ze- 
mélyben tâvoznak el a’fze'pz’tsè'n Ю példátúl, mint 
iölt, löltsön. 

Másòdìlt Regula._Az fzì végzésben a’ t Ье 
ti'i _fz beti'ire` változik, és igy a’_[`zoykott dup1á- 
zás, melly a’ nyomösítâs’ fö béllyegének látfzik 
lenni, még a’ végzéshek ném`i'ine'mi'1 fogyatkozá- 
sâval is megefzközöltetik'. F6 példâi ennek a’ fá 
rafzt , és hz 'àme_'fzi igék. 

.lllél_7flzańgúalr. - I Magoahangxlak. 

 

« _ T дну‘ ò`Ífò's Mutató Tò`r45/îz’kò's Магии‘ 
‚ jbrma. fvrma. forma. forma. 

ì«‘.ir«frz-k. Farafrzm Emsrrnk. Emefrm.. 
_ Fínffzalakï Eméffzeleli. 
_Fa'ra[l`1.a'l `u. Fárqffzàd 1/ag" Eméffzél и Eméffzed над] 

ЁЁгаГГЪ _ Fírafìd, Eméffz. Eméfzd. 
Fa’rà~fl"zon’. Ffzîraffza-. Eméffzën. Eméffze. 
Fárnffzunkl Fárnffzulx. Eméffzünk. Eméffzük. 
Fíiaffzntok. Fáraffzátolk. 
Fírafftlnnka Fa'rafl`záli~ 

 

Emérrwëk. 'Em¿rr».¿¢ak. 
Eméffzenek. Eméffzék. 

I A’ közëphangúak csak a.’ harmadik I`zemé1y- 
ben tâvbznak [el az emefzën fö példâtúl. mint 
fìzrqfz1,faròß`zön. 

Harmadil: Regula. А’ t végzésů igékben, 
mellyek az elsö és második regula alá nem tar 
toznak, a’ t kétl s betůre változik. Fö példâî 
ennek а’ hat és a.’ vet ígék. 

Mélylzangúak. Magoahangzíak. 

Tò"rz_/`ó`kô's I .M uta tó Tó`rz_]`ò`kó‘: М utafů forma. ferma. forma. j`0fm0« 

Hunk, Hassam. Vuiiek, Venem 
Hgggglgkf v¢llIlOk«l{ ‘ п 

Í.’ A \ 
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llhaëacl „аду Üeiuél edgy ‘ища vìzgy Élaasál М‘; у Hand'. Vasi. уезд. Hasà. 
 

Hnlíbn. Hesse, ’Vess`c`n.‘ Vesee. 
Hulunll. Ha|s11l¢., Vessiink_ Veàliik. 
Банный. l_I-IassÁt0li, V ßßlvlïk. Vessétëk. 
Hhuàhnlç. iliauák. Vesfenekl Venëk. 

A’ kuiëpi.-wgúak 61.1. 1’ Lafmßaii. fzèiíaçsiy. 
ben гимны el а.’ vessëń П‘) példátúl, mint hät, 
ltössön. 

Hivétel. Az ollyàn igéla, lmellynela :nir inöisil: 
lvonâspótoló betiökkel fzokottabbak, mint néll, 
külök, az €156 regula älâ tertòznàk. lllyenek___a.’ 
Иди, «gy dom, gg он, ai дн; а’ jbjr igëk, 
ińert ha ezek helyett a’ dót, ót, öt,_fllt igék- 
kel àkarna is 'valaki élhi, parenesòló mödgyàii 
kot még is äz ,elsö regula. шагам imígy 'kellenç 

. formálnia: dötself-,= ötsals, özseI¢,_fútsak ’s Ь.’ 1. 

157. Mînémzí réguldk регби io'r_1.¢'niìl 
а’ pñrancsolo ìiiódban' az eggyes [дата та‘ 
sodikfzemélynels ‚дышит 5’ ‚ 

Felelel, A’ paranesolcï rńödhan Ь: Äggyes 
fzâiuú vmásódik fzemélynek rövidirése н’ мм: 
ke;/.endö regulák fzeriilt töirténik. 

Elsö Regula.' A’ törzfököá formâban и ‚ф! 
vńgy ё! ragafzték elvettetik, a’ nyoinosítö _vâ._l~ 
tozás pedig meghagyatik, mint 1'o'nn1j'äl, vQn_n_y_, 
dssál, áss; ztörjél, шт]; Iellye'l , lelly; tudgydl, 
tudgy', emq'ß`ze‘l,' стаи‘: ;1‚‚ерп‚г1, fzëpm; 

Mäsodík’ _Reg1ila. A’ 111uti`tó'fòrm§ll1a11 Ã’ 
' nyomositó változág vettetik el a’ képzönek hsingl 

zójávai eggyue, es а’ képzöbilil mk а’ ‘vëgsů 
‘ — «а 
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Bètů hagyntílc insg', mint bonnyazl, vonfl; 
lellyed, leld, ûirjed, юга; ássad, ásd; lud.g.'y¢_zd-, 
indd; emçßzeçi, emefzd. " 

ßfeérez. А’ 'z vegzésů .1gé‘k, 1n¢11y..-k а.’ м. 
gyitâst és a’ duplázást a’ 156. §ban 'elöadott el" 
_áö regula fzerînt, s betîivel pótoilyâk ki, a’ та‘ 
ïató formábań ezen s bétïit megìartyák, 'r_'nint 
ìarísad, ìnrtsd;_fze'pIgsed,_/`zépitsd; Az bllyan 
1_ végzésiiek , mellyek e’ végzéat ugyanaíon §ban 
à’ harmadik regula fzerint két s b-et'1"1re vâltoz- 
lattyák, az bggyikèt ëzék Кбит megtaŕtyâk, 
ìnint hassad, Наш; vessed, vesd'. 

'.Íeg_'y'zÈ.9_ A’ pàraì’1cs`bló ё kafòcnoló nlôtlnik 'elm/1'1lìt_, 
Ё: iövendô _iideje fzinte úgy sfr ki 1’ Magyar uyelvbiil ‚ 
`n1ínt a’ kivainó mödnak jövendöie, mellyrül a’ |54. 1’ 
ì'eg_yzÉ`sl§`en fzólloltaúx. A’ jleleïltïí inórlńak elmůltt iidejélìeä ‘ 
Íégyen ñíg-gefztètík _-, mint vontam Iég en, njontál légyen ‚ 
vant légyen _"s а 2. _mind _1’_ ké: formaban , Ё; ezt nz_íd_ege_n 
ìayelvekńek ìnajmlozisn а’ Карсвыб `m'ód’ elìnúltt iidejének 
hevezi, mellyre a’ Mngyunnk semmi fziiksége linci. A’ 
jövendö in is kétféle. Az eggyikm’ hacírntlan mód 
utínn teI`zi_ a’ _fog segízö ígénelr. parancsoló ielenynlóját illy. 
lce'pe_n: nonni ‘аду __1¢1„.' fogjqlg, Ifòg/`a’l_ vagy [од], fogyon, fog]un¥f,_fog7ata7f, fog]an'a` , lb 1’ mutató Гог 
mábanz vonni `v1'g_y lelni _fogjàm,fe5jaIak , fogjad’ ‘аду 
_fogd,fogja , _f_';1ë'uk, fog'a'tak, fo ják. A’ mápik ’itz áncl end këpzö 'u e’ j`ôve'n 'cit imfgy ëpzi: uònhndgya ‚ '1/ona’ndgya'Í ‘ладу vdnandgy, vanamlgyon, vanandgyunk, 
vonandg_y`ato}f, vonandgyanak ; ‘és ’a mutató formáhan uo 
1_1andg_y-am, 1/_onandg`_y‘alak, vonandgyad, melly r`o'vid1'te'u 
nem fzenŕedhet.,vònanzIgy?¢I, vònańdgfyuk, uońandgyátok, von'ar`zdg_y¢ik. Ugyfzinte le endgysk, ìelendgyél, ‘а; Ie. lendgy, l_eÍe_'n_tlg_y'è'n , Íßlendgyünk, l_elem1g_y'etè`k , leîénd 

_ углей, 'és 1’ x_nutn'tó formäban lelerwlgyem ,. Ielemlg elek, íelendgyvd, melly 1’ rìividítést meg nem fzenvedi, l{l¢nd- ‘ 
gye, lel¢ndg_yú‘k, Ielendggétëk, lalendgyék. Az Шут képtelen egylzgrsmind és a[`_zontal1n majmozísokot, bár 

V 'melly régiek l!`g_y`enek 'ol kell felejleniink, és nyelvünkbůl 
ki kell [`zor_gal_m1tosan nrtanunk, ha пеших! fzépdgeít, mel. 
lyek nznkcúl elnkerntnak, clfojmnak, Izembexiinöknek 1lnr_-' 
ink tenni. 

158. 
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158. Minëmů ragajztélsoklsalfejeztetik 
Íli ax Igéknck hatcirallan módgya P 

Felelet. Az igéknek határatlan módgya a.’ 
ni ragafztékkal fejeztetik ki, mint vonni, lel 
т; és ez sem fzeme'lyt,’ sem [идти пеш je 
lent, hanem csak jelenvaló üdöt. Elmúltt üdeje 
nincsen 5 de jövendöt adnak` rieki a’ Deâkos Ma. 
gyarok, úgymint vonandani, lelencleni, melly 
nélkïil azonban a’ Deáktalan Magyar ellehet,_ki 
a’ jelenvaló iidövel még a’ jövendöt is értelme- A 
sen ki tudgya fejezni_ Mikor az ige két mással- 
hangzóval végzëidik, a’ ni kepzö elëtta vagy 
идти e közbeverés teœrik a’ 126. 
reguláia fzerint. A’ Magyar nyelvnek nemzeti 
tulajdunságihoz, és fzépségeihez tartozlik, hogy 
olly határatlan módgya is van, melly egyI`zèrs- 
mind fzemélyeket jelent, ’s melly a’ ni' âltal 
formáltt hatâratlanbúl ’következendöképen fzár 
mazik. 

A’ mélyhangúakban: vonnom, vonnod, 
vonnia, vonnunk, vonnotoli', vonníok; а.” ma 
gos hangúakban pedig: lelnëm , lelnëd, lelníe, 
lelnünk, lelnëtëk, lelniëk; ‘а.’ középhangúakban 
pedi;-;= 1o'rno'm,w'möd, _w'rnie,"wrm'ml¢, för. 

_nò'töÍi, lörníöli. A’ Deákos Magyarok a’ vonan 
danz', és lelendeni hatâratlan jövendöbül haéon 
ló fzemélyes határatlan jövendôt faragtak: vo 
nandanom, vonandanod , vonandania, vonan 
danunk, vonanclanolok, vonandaniolf; [elen 
denëm, lelendenëd, lelendeńíe, lelendenünli, 
lelendenëlëk, lelendenìëk; de a’.D.eáktalan Ma 
gyar ezek nélkül is ellehet. 

§nak m£1sodik~ 

A 159. 
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139. Mz'.ne'n1iZA r¢A1gAafzte'ÍsAol1Afeje.|ìÍ:,lain” ‘ 

rg'/Azesülököt, ,e's az állapoljegyzöliötí' 

Felelet. AA’ réfzésůlököt, és az állapotjegy- 
«zököt a.’ követkendö ragafztékòk fejezik ki. 

A’Aje1envaló réfzesůlöt az ó vagy ö Aképzi, 
Amint vonó ,'lelö. Ezek melléknevek, de f6 nevek 
gyanánt is Afzolgâlnak, mint ( hegediì) пот); 
( mozfár) шт; (óAra) mutató ’s_ а.’ t, 

Az e1múltt` üdöre Anxutœtó réfze§iA'ili'i két t bè# 
tůvel formáltatik, mint vontt, leltt. .Azoń ígékf 
ben, ` mçllyeka’ дыма ŕnódnak elmúltt üdejé-- ‘A 
ben közbevetést kívânnak, ettůl itt sem âllanak 
Ael; melly) esetben az elmúltt réfzesůlö Aarhtattúl 
сев}: abban külörnbözik, hògy a.’ neveknek ra 
gafztékait elfogadgya, és így а’ melléknevek kö 
.zé fzámláltatik. `~ 

A’ jöyendö üdöre mutató réfzesi'il_i3 az andò 
és endö képzö által formâl_tatik,\mint vonandó , 
lelendó. Egynehányat kivévén, mÈ1lyek nagyon 
fzokâsbarr читай; _mint halandó, mulanaó, 
állandó , - eredendö , A a’ többiek nélkülf в.’ Ma- ~ 
gyar-ellehe‘¿Ä ( Ldsd д’ .rq'fze_sülóÍmeÍ1 Ítépzöirül’ 
a’ 25. §.'e's a’ nö. §naÍs eleje't.) — _ ' 

Az âll_apotieg_yzi'>‘ kétfélie, az éggyîk tudnì 
illik» müvelt'i,.mivel cselekvést jelena, a.’ ’mâsik 
реф; fzenvedö. A’_mi1ve1ö a.’ van, udn , a’ fzen- 
vedö pediga’ va, _ve ragafztékok áitgl támad, 
és olly harârnzott értelmë-T hogy sem képzöt, 
sem más ragafztékot magához nem vehet: von.A 
vdn., Ielvén,-vonva, lelve. Ezen âllapotjegydalc 

MAGYAR Nym._v-rvn. E „ а’ 

_._д'‚_‚___ » 

о 
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9-’ Magyar nyelvnek nemzetï .fzépçégei közé tar 
toznak , ammint я’ fzó-kötésben megláttyuk. 

Jegyzëe. Némelly Grammatìcâklfnn tala'lni még ’né 
.Inelly ragafztíaokot а’ Supirzumaknak neve дан, mint fo. 
.gó_ban;j`ogof{e'íl_zen_, _/`ag¢a'b_aê1k_, 1_öl1b ůfTéléke_t_. De__v_aIa nnnt 11 neve n иду az 1g ne 1s csa az o yan zona gokot lehet vnlóaiîgos ragafztékoknnk öamerni , mellyeket az 
amber mindenik ígéhez ragnfztlut. E’ чёт ßupinumok ро 
digmnk egynehzîny ígékbîil fo_rn1á__|t:tl1atnalc. A’ _fog¢_íba_n. 
nem egyëb, hanem а’ fafa rélzesulonek, melly fö nev и lelxet, mellék név is, he yeztetö ragafztéln. A’ _fogófél a’ 
fé! eggy1'1`g_yîi kéPzöbůl` formáltt, 6,», a1’ romÍöf:e'l, dzîlòffélń, 
ón egynelnny effele névhez lxasonlnn, de homalyvs ertelmu 
név. A’ fogtában azoklxoz haaonlít, mellyekrïil máx- а’ 
25. §}>11n 5) 11’ 89. old. fzóllonunk, mint tudtomra, men 
temben, neuettében ’n 1’ 1. ` 

-Z\ 

140. Mellyìls az igeragafztdsnali hor 
madìlsformája Р 

Felelet. Нет csak ц’ hoílìabbító ik [`zótag- 
gal végzödö, hanem a’másféle, és mindeddig kö. 
zönségesen э.’ rendkövetök közé I`zám1âltatniI`zo~ 
kott ígékre nézve is , találtatnak a’ régi kör1yvek- 
ben, és még шов‘: is а’ köz népnél, eggykét' hi 
bás ragafzlékok, mint méltóztassëln, adgyëlt, 
mennyéls, tesse'ls,’a." törvényes meltóztassorz ,_ 
adgygn, inënnyën, tessën helyett; vagy fér 
Ísëzëm, adalsozom, öltözöm а’ törvényes _fe'r~ 
lsëzëk, adalfozolf, öltözöls helyett. Az újabb 
üdökben egynehány Irók és Nyelvmüvelök e’ 
hibâkot törvényes rendhagyásoknak, avvagy úgy 
nevezett kivételeknek nézvén , és в.’ hibás ¿lt хм 
gafztékbńl azt gondolvân, hogy az il: hnlI'zab~ 
bitónak kedvéért kell a’ harmadik Tzemélyeket 
Í: végzésïl ragafztékokkal formâlni; felàllxtottxîk 
végtere' erönek erejével nyelvünkben a’ harmarlik 
formát ‚ 'melly а’ törz['ökösb1'11 és mutatóbúl van 

öfz 
и 
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öfzvevegyitve. Én a” régi lçönyvekhen fzèrńeìm 
mel látván, és Tlf/zia Magyarsdg nevïi mun 
kâmnak 165, old. h) alatt, és 170. old. a’ 5. 
fzám alan, magának а.’ harmadik for_ma’ leglöbb 
és legbuzgóbb védelmezöjének nyìlvánvaló под’ 
lásdbúl xnegmutatvàn, hogy" а’ régi ПАК а’ hdr 
madik format a'llandóÍse'pe_n olly annyirn. псих 
követték, hogy sokfzor töllök ugyánezon Aßggy 
ige ugyanazon eggy fzemélyben шёл‘ а.’ harma 
dik forma fzerint, шёл‘ д’ regula (‘дети regali 
taìott: tudván tovább м: is, hogy а?‘ harmadik 
formával a’ Magyar Nemzemek osak eggyik ré 
fze, és meg ez is osnk tétovàzva 61‘; _rapafztalvân 
végtére а’ fzörnyů képtalenségeket, lnellyvk 9’ 
harmadik formábúl nyelvünkre hâŕúltakzn’ Fi- ~ ‘ 
lozoíìának vezérlése fzerint ama’ ñlologyiahéli V 
f6, törvényhez folyamodtarn „hogy lz ollynn 
,‚ nyelvbian, molly a’ müveltfnek, rendbefzedettw 
„ nek, és csinosnak nevét meg akarja érdemlení, 
„ iz’ Ísözönségesen beven rendhngyâsokot ugyan ‚ 
,‚ -mellyek a’ nyelvnek gyermekségétül Год“. 
„ ~8I`Öl)8I1 vannak, mint а.’ rendhagyó neveknék 
,‚ 1ó,»ó,hö ’s efe. vagy а’ hasonlò igéknek, mim; 
_„ hlffz, «fails» fzö ’s a’ t. ragafztásai, fzentül 
„ meg kell hagyni, de а’ nem hözönsdgeâs nem 
„ állandó, hanem osak imitt; стоп, vagy még 
„ а’ nagyobh réfztül is „кодам: rideg l`2okâ»- 
„ soket ellenhen а’ közönségesen bevat: egyfor-- 
„ masâgnak âllhatatos törvénnyei ali kell fzori. 

tar1_i,“ és így’ a.’ harmadik formât а’ müveltt, _ ‚Э 

renbqfzedelt és сайта’ Magyar nyelvbifil fzâmkià 
vetezfem, a’nélk'1'1l hogy ez által а vele élni ekaŕó 
Író knqk, ищу Befzéllaknek képnyét igâzni akarjarn'. 
Hïngy pedig a’ harrnadik formânak a’ másik ket 
tônek vegyůlésébül való eredeaét а’ tamíló Ífì\î~ 

‚ В а ' Slug 
\ 
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sâg könnyebben âtlássa, olly k-ét ígét vâlafztok 
itt fö példáknak, mellyekkel még magok is 
а" hàrmacliik formának pártfogói nem csak ebs' 
bep, hanem a’ mutató formâban is közöns‘ége- 
sen' élnek, úgymint,dlmodil£ és d§fzòfÍ1z'Ít.-A_’ 
hàrmadik forma’ pártfogóinak okait, ezeknek 
'czâf'o'_1âsát,'az ellene viaskodó ok_ok'ot, de kivált 
a’ belôlle nyelvïinkre kiáradtt képtelenségeket, '_ 
la-lâbb a’. fzenvcrlö ígékrûl való regulálc alatt eggy' 
különös Jegyzésben fogom elöadnì. Ё 

А’ háromjële formdnalt Ífe'pe. 
‘ Mélyhangúnk. _ 

T¿r'rz_/`ò'Irò'.r I М и ta to' _ Iíarmadils farma. farma. 'forma. 

А’ }е1еп1‹$ módnalf jelenvaló íldeje. 
Jflmodoli.. ' i 4lmod'om. _ Älmodom. ’ 

"21тодГ1._ ' Almodod. /flmudol. - lm0clik. V' Almodgya. „_ Almodik. ’ _ 
_Álmodunk. " Almodgyuk. Almodunk. ' 
A,lmodtok.. Álmodgyátók. Almudtoli. ъ, 
Almodnak. Almoclgyík. Almodnak. _ 

А’ feizmum ìïdö. — ф 
Jlmedék. Í ' /1,/Imodrírn. ’ ' /frlnzodám. 
151.110.1111. ’ - ‚‹›‚\„‚.‚‹1‚я‹1. Адтдак. 
A,lmodń. Almodá. /Illmadélf. 
Almodzink. Almodánk, , Almodaink. 
A,|mod1í1o\i. Almodáxok. _ Almodátok.' 
Ahuaclínak. ` Almodák. Almodának 

  

. А’ Íiivdnó;/módnalrjelenvaló üdeje. 
Qjlmndnéli. _ / Y 4lmodnám_ /flmodnám. 
Almoduíl. Almodnád. Almorluíl. 
Almoclna. Almodnai. /ílmodnélí. 
Almodnaink. Almodnánk. _ Álmodnänk. 
Almodnítok. ‚ Almadnátok, \A|m0dnámk, 

Alnwdxlzínak. ' 

  

Álmodnínak." Álmodnák. 
' _ ‚ _ А’ 

/ 
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‘А’ ;;’mŕancsoló"e's kapcsoló' mödnak .jelen'- 
’ való ildeje. 

Álinodgynk. _ ‘ lvfllnodgj/‘a.'n’.' .3/lmodgyam.’ 
.Almladgyál уйду Alnnodgyad vagy Alníodgyíl udgy ‹ 
‚ Almodgy; ‚ Almodd. _Almodgy. 

Almodgyon. Almodgya. 4lmodg_y‘e'k. 
Almodgyunlc. Almodgyuk. Ä|-n\odgy_unl¢.-_ Almodgyuok. Almodgyátok. ‚ modgynolt. 
Almodgynnak. Almodgyík. Almodgyanak. 

А’ haromféle formának ‘пр; 
A’ lnözép - és magoshanguákban. 

_ _Tò`rz_/`ò'kò`s Миши! . Harmadik~ 
farma. ‘ forma. .formaf 

А’ jelentö módnak jelenvaló iideje. Átfzökök. /fg/'3à'kà`m. . 11:(/’zò'kò'm, ë Arfzökfz. Atfzököd. /(Q/`zà'kò'l. ' 
Atfzökík. A_t[`z`o'kl'. Atfzökik. 
Alfzökiink. Atl`zökjíil{_ ' Atfzök'ünk. 

` A_cl`zökrök. » Atfzökisek, Arfzökrök. 
_ Arfzöknek. Atfzökik. Atfzöknek. 

А’ _fdlmúltt „От. 
‚ \ 

4'(/`zò'ke'k. /¿Ig/‘zò'ke'm. /!'{/`zö'ke'm,' ' 
Atfzökél. Atfzökéd. -V ' Aßfzökél. 
Atfzöke. ` '_ Atfzökê. `4{/`zà'ke'k. 
Atfzókénk. Atfzökénk. f Atfzökénk, _ 
Airzökefëk. ‚равными. дьггаьыеь. 

_ Atfzökének. Atfzökék. Atfzök/énélc. 
А’ kívánó módnak jelerwaló. üdeje. 

_»ff/'zò’kne'k. 4(/'zò'/mém. " _ .l't_/`zò'kn¿m. . Atfzöknél. Airzöknéa. ' lágrzaknél. 
Atfzökue. Atfzökné. .»,l{/`:.ò'kne'k. 
Atfzöknénln ` At[`zökne'nk.\ ' Atfzöknénk. 
Altfzöknëtëk. ' Atfzöknétek. _ Atfzöknétek., - 
Airzaknemk. _ Ащаыгь. _ _ .&¢fZök„¿.„k_ 

Á’ 
I 

‚Ё ____ ‘ 
_ ~ I ‚ ‚ ~ х 

‚ 1_. 
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м!’ paranesoló ф‘ Ícapcsoìó módnalc jelen- 
_ való üdeje. 

ïátgzökjek. ы 4l§/`zà'kfen». l4't/'zà'k}'em. в zökiél v - Acßzökjed nag . A:f_zökiél__ uugy Áirßaki. uw ‚Аким. у ‚мышц. 
Átlzökjön. дмьъце. ‹{{/’гд'1‹/ё1‘. 
Амацныь ‘ мышцам. Afrzaiqunk. 
Atlzökjetek. Alfzökiélell. Atfzökjetek. 
Ázfzakjmk. |f1¿/.«>'1«j¿k. Anfzökgmk. 

Az dtfzöftíli fö példâtúl а’ magoshangúak ‚ 
mint диет?‘ , ezekben távoznak el: éhezeh, e'he 
‚сет, éhezed, e'hezel, eheztëls, éhezett, ëhezzën. 

A’ többi üdökben a.’ harmadik forma a’. 
rendkövetö törzfököstñl nem külömbözik. Abbúl 
a’ regulábúl, hogy az ik kedvéért в.’ harmadik 
eggyes fzâmú Fzemélyeket Í: végzésů ràgaI`zték- 
kal kell felfegyverkeztetni, az következik, hogy 
я.’ jövendö üdöben, melly a’ törzfökösben ,dl 
modand., difzölfend, a’ harmadik formában ik 
fzótagot kell hozzâjok adnfiz álmodandìjt, dtfzö 
Íxendik. Hä; vallyon a’ mâsik jövendôben _is nexp 
kelle тайн в’ regula fzerínt így _fz6lfar1\únk_ dl 
modnifogik, átfzölmi fogíh flközönségescn 

Tzokottfog helyett? 

141. ._Mz`Íse’p ragqfztdtnak a’ _fzenvedö 
tge‘7¿P 

Felelet. A" harmadík formának pârtfogói 
ezeket ìzgyanezen forma alâ fzorittyâli; én pedig 
még a fzenvedököt is a.’ közönségesen bevetr 
egyformaságnak regulâjához, а." fellyebb ‚типы: 
törvény fzerint , viífzavezetem. A’ következendö 
rendhagyásokhan mindgzáltíll mindnyâjan meg 

’ eggyezünk. 1i'>'r) 



1 A' 1265 
/ . 1 

lör) А’ ielentö módnak jelenifaló íidejében 
az eggyes fzámní második fzemély mindenkor 
ol, ël, mint vonatol, leletël. 

nor) A’ jövendö üd’Í'1‘nék harmadik fzemél-, _ 
lye az eggyes fzámban ik hoffzabbítóval monda 
tik, ha azA and, end képzöbůl ered, vonatan 
dìls, lelelëndilf. ‹ А 

301‘) А’ parAancsoló vagy kapcsoló módbanA 
az eggyes fzámú második .fzemély 11’ rövidítést 
meg nem fzenvedi. Ezek tehât mindenkor egé- 
fzek, mint vonassál, lelessél. 

4er A’ fzenvedö .ígékAa’ mutató formât. fel 
nem vállalhattyâk. 

De lâssůk а’ fzenvedö ígéknek {Ё példáît 
mind a’ két formâban. 

ь 

4’ m¿1,«1»„„g„'¿1«. ‚а‘ magaahangúak. 
/Tò`rz_/‘ò'kà'a I Harmadik A Tò'rA‘z_/`o"ltò`.1 Alíarmadìk. 

 

forma: A forma. forma. _ ‘ forma. 

А’ ]е1еп17Ё módnalx jelenvaló üdeje. 
_Vonatok. I/onatam._ - Leletëlr. Eeletëm. 
V-onatol. A Vonatol. LelelAeA|. Loletël. 
V nnatik. Venatik. Leletik. Leletik. 
Vonatnnk. Vonatunk. Leletiink. Leletiink. 
Vonauuk. Vonattok. Lelettëk. - Lelettëk, 
Vonamak. Vonxtnak. Lelemçk. Leletnek. 

, А’ fezmůzu ada. 
Vonaték. Vonatám. }LeIete'lf. Leletém. 
Vonatál. Vonatál. ’Lelete'l. Laletél. 
forzata. I/onaték. !LeIe1 e. Leleték. 
Vonltánk. Vonatânk, ìLelete'nk. Leleténk. 
Vonatâzok. Vonaráeok. §Leleté1ëk. Leletérëk, 
Vunatânnk. Vónatának. "Lel_etének. Leletének. 

Az 
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Az elmúltt üdö mind a’ két formában rend 

követöz' vonattam', vonatlcíl', vonatotlì., vonatl 
iunlf, vonattatok, vonaîtali; lelettem, leletiél, 
lßleleit, lelettiinlf, lelettelëk ‚ leleltek. . 

1 

4’ mélyíhangzlak. i' J’ magoslzangúak. 
7`ò'rz_/‘dirás i Harmzxdik l' Tò`r:_/`o"l1à'e Harlnadíkii forma. forma, _ j_`or/na. forma. ' 

А’ lilvánó rnodhals jelenvdló üdeje. 

 

7`onatnék.” Vonatnrim.  Leletnélf. Leletrzëm. 
Yonamál. Von1t1:1aíl._ Н. letnél. Lelexnél. 
Решили. Í/onatnélt. Le/eme. Lsletnék. 
Vonamánk. Vonaznánk. «Lelelnénk Leleménk. 
Vo11atnn'tok. Vonntnâtok. lßeletnélek ‘ Leletnétek. 
Vonalnának. Vnnalnának. lLeletnéne'k. Lelelmének. 

А’ parfancsoló módńali jelenvaló üdeje. 

Í’onassalf. Vonaesîm. Lelesaek. Lelessem.. Vonassíl. Vonnssá . Lelessél. Lelessél. 
Í'onas.1on. Í/ornassék. Медики’). Lelesaék, 
Vonassunk. Vonassunk. ;Lelessiink. Lelessiink. 
Vonassalok.. Vonassalok. l'Lelensetek. Lelesselelç 
V onussanak. Vonassanak. Lele1ser1el_;./ Lelesseneb 

A’fog segitö igével formâltt jövendö üdök. 
ben a.’_’ke'11`e1e form-a. nem xnindenkor eggyenlfi, 
A’ jelentö módban a’ második I'ze_1x1élyt а’ har 
madik forma fogol, a’ rendkövetö _pedigfogfz 
’ ével formällya: uonatnìfogol, vnnatnìfogfz. 
”kivánó módban а’ harmadik forma így be. 

fzéll: vonatni fognám, fogndl, fognéli; а’ 
гепдК/бчегб pedíg igy: vonaìni fugnéli, fugnál, 

fogna.' А" pardncàolcî módb-an a’ ha,rmad1k fur 
ma ez: vonatñì fogjam, fogjfil, fogjeli; . а’ 
ren'dköve_1ö pcdig ez# vondtni fogjal1,_fogjdl, 

fogjon. ’ 

‚Аз‘ 
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Az dhd, end képzilível illyenek a’ jövendök. 
A’ harmadik_ formában vonatandom, vonatan 
dol, vonatandík, leletendëm, leletendël, lele 
tendìlt; а’ rendkövetö formában csak az elsö 
fzemély külömbözfik: vonatandok, leletendëk. 
A’ kívânó módban a.’ harlmadik for1na.«¥1`Tonatan- 
dandm , voriatandandl , vonatandandk; leIeten- 
dene'm, Ieletendenel,Qleletendenélig a’ renclkö- 

`vetö pedíg_vonatand_ane'l1, vonatandandl, ио 
natandana; leletendenéls, lel_etendene'l', lelete_n- 
dene. A’ parancsoló módban a.’ harmadik for. 
ma vonatandgyam, vonatandgydl, von¢_1tand- 
gyéls; leletendgyem, l¿letendgye'l, leletend 
gyélr; a.’ rendkövetö formâban: vonàtandgyali, 
vonatandgyál, vonatandgyona; leletendgyek, 
le_lete»ndgye'l, leletendgyëm , ` ' 

Hogy e”jövendôl1 а’ Magyarban idomatlan, 
és fzükségtelen majmozások, már fellyebb ‘спад Н 
litettem. »_ 

Je zés. A’ 1 o. ban el'<5'ter'eztetten1 én rövidedeń Ё l ’famaz oko ot, mellyek ищете: arra lsirtak, Богу а’ Ьагтад 
dik formát a’ mzïueltt, rendbq/`:edett, én csínas Magyar 
nyelvlŕâl fzâmkivessem ‚ ës nz ígélmek ragafztását, nkárminé. 
můek legyenek, a’ rehdkövetö ígéknek raglfztásában közöns£ge- 
len bevett regula ali l`zor1't1nm. Mär ‘(и efztendö elött közre_}1o- 
csítottnm én ezen okokot több egyehekkel, es az ellenkezö vé 
lekedés hoffzas czáfolásával eggyütc д’ Тувы Jllagyarság 
nevů munkámban д’ 96. és kövpold. de kìvâlt a’ 164. és köv. 
old._Nem rég ismér az__.{naÍyticzinak I. Ráfzében ц’ XXV. 
Szaknfzban a’ 579. e’s köv. old. ezen_ értekezén й] renrllae fzed« 
‘ст _‚ és úi „комы megerïìaízettem , kladvín azonnkivŕìl ezek 
nek sommáját az`Epi{ome neviî könyvemnek,IV, Réfzecské 
jélzen, a’ 5. Szaknfzlzan a’ 36. és köv. old. Es még is под 
ellenvetéseklœìîl , mellyeket nekem a’ l1n`rma¢lik"fo`rma mint 
egynehzíny új Írók könyveikben, eggykét jelesebln Könyv- 
Ízerzö pedíg, kiknek hozzäm való barátaígalrúl nem k`e'zelke~ -` 
dek , bel`zédközbe11 tefznek , világounllátom, Воду e’ 'ta'.rgy- 
1-1'1l Нади: írisimot sem ezek, acm amazok , nem culs .meg .nem 
fp11tpltík,_l1ane1n mëg nem is olvaník, én bogy e’ I`ze_é1«int_ _ nl g 
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meg moat is egéfzen más malomlaan órlenek. Kênyfelen va» 
gyok tehit a’m1`ndunt.qla.n’ felmolegitnt Епв Ьдпид núlra , 
mellyrůl e’ könyvemnek oleiénn az Elëfzónalf 8. §ban Izól- 
lotram , én ’ia a’ Magyar ka'p_uI`zta': felmelegíneni , nem a’ Szol 
noki dialectuunak, liize mollen, lmmint azok gondollyaik, 
kik Grnmmaticákot írnak ugyan, ‘аду grainmaticalia vinsko- 
dánokot, de a’ harmndik formárúl való kírdésr nem is _értik , 
hanem a’ Filozofiának, és az ebbůl eredö ветвей Filologyiának 
`ózan vezérléae fzerint, mellyekben sok Nyelvmiivelönk sok lnl ja'1rn¢lnnabb,l1ogysem kellene. Meréfzele köziîllök csak eggy 
iu, ha eggy csöpp böcsîilet ‘пи benne, Рейн“ könyvet kiad 
ni, n’ nélkůl hogy а: Deák grnmmnicait és syntaxis! nîikera 
sen megtnnúllya? Es hány vnu közöttök, a ki a’ Magyar 
nyelvet, minekelïítte Magyar könyvét Кбит l-\ocsa'ssa, cxak fél 
annyi fzorgalummal tenúlta velna is, mint a’Dea'.kot? In azon 
Ъап mn értekezéscknek lommäjít ‚думы csak a.’ Tnnító. 
Uraknak kedvéért teriefztem elìï, kikrŕil bizonyosan tudom , 
Воду д’ dolgot minden ráfzrehajläl nél '1l fzívekre vefzik, ё: 
hogy a’ tudamáu okbnn fzsîmtnlnn 1ró.EphemarunminÍ¢~ ’ 
mil járatonbbnk évén, nikeresen égizélik, és igazsígonn 
megválafzlyák. - 

1.) Ellenkezöim Кбит azt l1ia'lty1ik`11e'melly\k , Imgy 1’ 
_ régi könyvekben n’ hurmadik forma vílägosnu feltnláltatik; né 

mellyek pedíg, hogy már moet ftokílbn ниш: , és a’ leg 
ńialab kö11yvl`zerz`<'iktůl is beffogndtatottr ‘nekem tehít egyeclůl 
magamnak nem kellene nnnyi nucsoritánal ellenkezni. 

Hogy n’ régi 'Magyar könyvekben , mellyeket' ìñúszigom. 
tlîl Год‘; untig Моды, és nyomozóbb Главная! forgattam-, ming 
ellenkezöimnek nagy réfze, kik, nmmint мышцы: la'1l`zik , 
abban keresik , mint nyelvmüvelök n’ diicnïiuséget, Воду még 
a’ mocsárokbnu csillugó ál tiízeclkékçt is vílaigítá regulzíkunk 
nézzék , és lzogy még 11’ Szeut Ним’ lwgarnihuz hnonló Ízép. 
aégek 11ta'1m is kapkodgyanak; hogy, munclim, a’ régi kölly 
vekben a’ harmndik forma vilígonn feltnlílraçik, п; ën lohn 
kétségbe nem venem , ’s nem in tngadtnn. Ha ellenlgezìîim ol 
_vamík volna д’ Tr'/‘zza Magyarslíg nevů munkámot, ё; e 
gyëb könyveimet, gnellyekhen д’ nyelvrül êrtekezek, meg 
érthették volna azokbúl valláaomot, hogy iliúxâgnmhul д’ râ 
gi könyveknek nuctoriu'|sa'1úl еду hires Lizerátorunk’ vezér~ 
lése fzerint elcníbíttntvín. n’ lxnrmadik formívnl видят is él 
t¢m_ De mit aim az auetoriuîsoknnk kolompia _ utánn indůlni , 
ën megmeg má; 11’ Filoznfìânak vezlrlén fzerint Н’ nyelvnek 
eguläit mngíl11'1I`n_’ nyalvlaůl мёд! e_/’zünkkel kinyómozni. lrhal énmiattnrn akárki Magyarúl az' ifnádntt quctoritílnk fzew 

rínt,.nmmin1 tetfzikg dç`^,h»_az iméntmegírttn elvnyomozílra, 
Je nyelvmüvelësre fziikçégen tulajcionlígok né Н“ fziikölködik , 
a’ nyelvlgéli regulikmgk [zal1í|a'n ne enfzkedgyen 3 eg)'e'b~ 

пап: 
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arínt nugíz mínrlen Íbizońnyal nevelnégeasë tefzi. Milielyt én 
un vetettem féjemet, lxogy 1’ mit 1’ közönségen fzónyofno 
za'sn¢k tudomínnyálaúl ifìanu а’ Zfidó e'n Görög nyelvlseu, mint 
tanitvány, késììliben pedig mint tnníió, örömmel gyakorollam, 
anyanyenviinknek siikereselala miivelésére és rendbelzedéeére 
íordinnm , és hogy e’ munkálkodásìmhnn з’ Filozofìániak és 
1’Filologyia'nak eiikeres intéseit kövessem inkább, mintsem д’ 
már cseltïre ‚ mit hajfzra igazító auctoriuísoknak oszorcntto- 
gémit; uaponkint világonbláan tapnfzultam -, hogy 1’ régi Ma 
gyar könyvek 1’ harmadik formávnl, melly nekem már lz 
elött ia, mìkor vele ehem, fzemlaetiinö terme'l`zeLlensëgeket 
látfzott okozni, csak tétovázua élnek, olly annyira, hog] 
nem csak az eggyiklaen ugyanazon ige illyen , 1’ mánikban pedig 
тёзГеЫе végzésnfl olvastatik, hanem gyakorta ugyalnzon eggy ' 

Ф régi Iró is ugynnazon ígét itt а harmadik f'orm1_ (атм, 
атм: pedig 1’ rendkövetŕi ígéknek példíja fzerint r_1g1[`zty1.. 

Èzt nekem ellenkezöím nem hitték voln1.- mire nézyo 
Ti/‘sta Magyarságomban 1’ 165. old. la) Мак, argumento 
ad hominem , e’ iegyzést 1'rt1m. „M1g1 az Auctor (boldogůllt 
„ Révaink) 1’ 928, én követ. azutánn рай; 1’ 955, én 954. 
„ old. (Elaborat. Gramm. Í/alum. я.) sok példât hoz «I6 
‚‚ ‘а’ régi Magyar Gremmaticunokbúl , és más Auctorokbúl, 
‚д mellyekben az ik verbumok nem az 25 tóvon formája fzs 
,‚ tint . hauem 1’ kózönségesen beven reguläris forma fzerint 
„ conjugí|t1znnk.“ A’.1étov1'zó fzokínbúl 1’ мы“ Filozolia 
regulär nem állírhatz 1’ siikeres Nyelvmiívelö tehít капут.“ 
1’ tölabféle fzokások köziìl ahhoz.. ragafzkodni, melly 1' kö 
zönségesen beven regulához. ё: а’ benne foglallt közömégeg Г“. 
ksishoz Тай, és igy kénytelen véglére azzal ii, hogy 1’ 1111' 
madik formít 1’ régi könyvekben va/¿ságos hiůának nézze, 
’1 az igéknek rngafzcáaát, akárminémiäek legyenek , leg1la'bll_ 
1’ miivnltt, rendbefzedett és usino» nyelvben, а’ fìi ¿1_ kö 
zönségn regulához fzabatni kívánnya, tauaicsollyn. 

\ ‚ 

Arrúl se; këtllkedtem én wha , — hogy 1’ Nemzetnek 
eggyik réfze 1’ harmadik formával él; 35: tudom . efe bol 
dogúltt Révaink il megvallotta, hogy а’ köz nép e’ formâval 
lokfzor még 1’ regulárìs igékben is viffzaél, mint ríllyék, 
veg_y‘e'k,_/lsóllyék, a’ rendköyetö állyon veg en,_/leńl. lyon helyett. ( Láad a’ T1_'/‘zia Magyars.’ xôgfyold.) De 
miveltudt1m,nem csak а’ fziiletêsem’ helyének környékében 
fzokett eleven befzédbiîl, hanèm több T. N. Vůrmegyéf 
nek Magyar Reprxeaemázíóibúl is ‚ hogy 1z Orfzágnak 
némelly réfzeiben 1’ h1rm1dik forma fzokltlan; mivel t1» 

afzvaltam lovább п: ie, hogy те; ott is , a’ hol Yzokásban van , fzinte olly tétovázó 61, állhatatlan, nlint а’ 
régi könyvekben ,- mivel ‘дуба eggy Uri emlnrnek, ki fzí1'~ 

leren 
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266 у‘ 
hren Székely , Magyar Literat-’1¿”.inknak tudós tifztelììe ‚ ё’ 
itt катать nyilvánvnló til`z_ls¿ge|: visel,«l_1izoßyításeiln'\l e'r‘ 
жмет , hogy a’ Székelyoknél a’ harmadilc forma tcllyesség- 
gel ösmerellen: mit volt mit teunem ‚душ: ,'l1a_ncm lwgy 
in is 1’ harmadik l`o1-rnát valóaa'go,; Ínibánalf ne'zzem,`e'| 
nyelviinknek rendbefzédésében a’ mindonìitt fzokotl'. regulä 
hoz ragafzkodgyàk. Lísd az Analytic. I. Réfz. 1’ 5»_5;2. old 

De még ezekuél in töl1bez1ńondok.Mai napiglan , nem 
ciak а’‚ mértéklctos Könyvfzorzlîk, ki'l<"inl¢a'lJlJ а’ tárgyra, molly 
riîl írnak, minlsem а’ nyelvuek tifztaaágaira vigyzizván ‚ я’ 
lxarmadik form.-it csak лёг: köv,eLil«:„mivel czívakoflui nem 
akarnak , liamem мёд; nz ollyan Irók.is , kilmek a’ liarmadik 
foŕmának védelmezéaében legnagyohlw fzájok van, mind n’ КБ: be 
fzéclbun, mind nyomtatott irásaikban e’ formátúl olly gyak. 
ran ,-_c's olly fzenlbetünöképcn' eltávoznak, hogy saját l`za'- 
iokbúl és miinkíikbůl vileigoaan látni, hogy a’ l1a.rmn<lí!< for 
ma't tökélletesen' nem is ösmcrilc, ‘иду hogy а’ regulákot, 
mellyeknek fennlartísiért viaskoclnak , magok il meglapnclgyäilc. 
Mihelyt rajtam fontosabla munkáim eggy kevoscz`tága'r_anak ,» 
elövefzek én e’ Kiáltóknak irâsibúl egynehányät, és Nenne 
мыс fzínének e’ mondásomnnk igazszigát világoaau megmuna 
tom. ’ i 

На én a’ régi könyveklxen uam .l¢i1`lömben„ mint a’ -most 
élö её“: Nemzeznek eleven hefzédgyében , és а‘ legúja‘.>l1'1`ra'- 
sokban a’ harmadik formé: állandónak, mindenzïtt ’és 
mìndankar fzalfottnalf , és bi::on_yosan_ meg/1ata'ro.-rott 
regulálfra ёрй/ггпе/с találtam volna; nyelvíinkuek e’ ke'p~ 
telen rendetlensëgénn magamban siránkozván , а‘ harina 
Ф!‘ formait ama’ rendhngyások, avvagy nnomalizik mellé tet 
tem volna ,`mellyek még most is lfò`zò'n.1‘e'goc_/kokzisban vau 
nalc, mint a’ lo' , so', k¿_î ’s a’ t. ueveknek , ’n az q/lrik, al 

‘ _/kik, БЫ)‘, nö' ,_/'zò' ’s a’ t. igéknek némelly ragafztékni. 'Do 
így a’ harmadik formát csak rideg él tétavázó fzoluisnnk ös 
hxervén, vétenék lzizonnyára a’ józan éfz ellen nem kiilörß 
ben, mini ama’ tifztelet ellen is, mellyal mint Hazaíi ’Nem 
zetemhez visoltetni közeles vagyok, lu anyanyelvlinkbeu azz, 
a’ mit ЭЙ’!!! és fzivem hilnánnk ösmer, reudnek és fzéps€g~ 
nek hirdetném. Lásd ezekrůl laöveblzen az Analyt. I., Réfz. a’ 
591. és követ. old. 

Arr: мы: ‚ а’ mit а’ mai Könyvfzerzäk fzememre hány. 
mak, hogy eggy olly sok auctorìtalcra épiîltt, és löllök már 
fzime köz akaratul libra' állított. grammoticalxéli törvénnyel 
ведет magamxrak nem kellene ellenkeznem, én vifzontag п‘ 
felelem , hogy 1’ mai Nyìlvmüvelök’ gyiilekezelének ‚ molly 
.lììl a’.Magyarok 1’ tudományokban való`ja'ratos|rígor annyi. 

val 



„ ‚` A 269 
’vail mélxálihan megvsirhattyzik, miAAvel ezeklnn БЫ: könyveî 
älíal oktatni Дик]; ,A nemgkellene a’ Fìlozefiánnk iózan ve 
ze'rlc'se ellen rugdalódzní, melly az emlmeri nyalvekben д; 
¢g_yfarmaaa'got avvagy analegízít, méltaf11»úgy ne'zi, -win|; — 

‘lz érlelhlességnçk elkerïìlhetctleniil fziikséges talpfàlát , a’_ren 
Не! pedíg úg , mint minclennémïi Izépaégdek kút.”ejét;"nem 
kellene magnt, ha a’- tudományoknak,orlAzágÁban~ ezerfzerte 
nngyobb tèkíntetü gyiilekezet volna is, mintsem a’ micsndás, 
a’ nemzeti nyelv’ urának nézni , _mellynek az »egéfz Nemzet 
t_'1"1l az ígerngafztxislsan régen felálèillított, és a.’ hoffzas gy.. 
lxorlás által megerösített törvénnyeit, úgymìnt az egyÍ`orma-A 
sägnak fzqng reguláit, kénn e fzerént fbldálhnssz, és öfzve- 
Azavarlnsnag nemA kellene tovâ Ъ е’ gyiilekezetnek magât iob 
Ъап fzeretni, mint д’ Hazait ,. mellynek nyel'¢ét “Н: e12’A5it6- 
leteinek feláldozásávnl is clíuosítnnia kellene, nem pedig csi 
nosításác а’ fellegek’ tnrtománnyzíbúl kölcsönözött hypothe 
sisekńek méltatlan jármábn fzorítani, melly Лак `naponkint 
tikkadni --lálLyuk , ’s_ talín nem sokára el is l1erva_dni sirva 
tapafzzallyuk.- Mit ciináltnk fzép nyelviinklaìîl ciak az imént 
elfolytt ‘Ка, tizenöt efztendïa' alatt az ollyan Nyelvmíivelök , 
kik, ammint az Elöfzóban említetrem, а’ Filuzoíìáuak ih 
'tésèit megvetvén , a’ Filologyirínnk és kivílt a"Szónyou1ozás- 
nali neliéz tudománnyánúl irtózván, réfzênt az auctoritások 
ulánn indúltak , réfzént fzabad kénnyeket követték, ’s а’ ré 
i fzokott Yzavak llelyvtt Ídomntlan és Aértheletlen fzavakot ìoholtak, a’ nemzeti syntaxis: idegennek tették , ’s а’ Mágyar 

idiotizmusok helyett kiilföldiekhez ragafzkodtak? Mit çhinzîltak, 
mondám, nyelvünkbůl egyebet Babilóniai zavaréknzíil, mel 
lyet a’ Magyar nem érthet? Nem eleven bizonysaígae exmek 
A’ Mandolat? AA 

а.) Szinte érzették azt elejéìiîl Год‘: а’ harm_adik for. 
Amánnk bajnoki, hogy az auctoritânokkal nem meffze Am_cnnek:A AA 
mirenézve eggy- I`zir1te_ olly ballatlan , mint képtelen I1`ypotl1e~ _ 
fist koholfak , mellyre п: mint talpfnlra felépíthessék, ’s melly 
aAbln'1'l íll, llogy a’ hoffzabbító ik I`zótAagot névpótolónak 
nevezték, п: vítatván, hogy az‘1'géknek ragafztékài _mind 
illyen` névpólolókbúl _[`za'1rma_ztak, és hogy. az ik nêvpótolót A ̀ 

. а’ harmndik fzemélyeklnn', ‘mint á.ze"Íf, áznék, rizzék meg 
kell tifzteln`r,_valu11int megmeg az elaA'r'i‘ fzemélyben az m 11e'v~ 
póiolót, d71arn,'n’ töblai glsö ùemélyekben is, даёт, a'z-. 

‚ ‚ 

‘шт ‚ azzam. _ ‘ 

(Aâyönyörů .íll1't:in , melly az emlaerinyelvnek Filozof`ui- 
"iiibafl való jíratlausägol egéfzen és vilzígosan 'el:'11‘úlÍya. E"Fi 

luzcßa nekůnk и: mondgyn, Воду а’ neveknek pótolói csak 
ké|'o"lJl1en támadhattak а’ nyclvekben, mint megak 11’ nevek, 
Azl: mondgya tovíbb, Воду milzelyt vnlamelly emberi nyelh 

'- - ‘ ’ A ' hel.' 

1_' A" .. 
’ \ 
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‚ gondeltak volna ki, mellyek a’ befzédlxen a’ 

" Ъе11пете1: vvltakß voltald igék ia , mellyek nêlkììl ц’ puI`zu1._ 
„мы emberi bq/`ze'dnek :arcani nem lel1e1.~Söz идущие‘: 
Filozofla síikeres okokbúl azt állíttya , hogy az ígék még a’ 
‚юным is régiebbek; mert az ige má: mngábau valóságol 
emberi befzéd, mint mikor azt mondom irak, azutánn po~ 
dig, mivel sok embenf nyelvben magok a’ nevek nz ígékbïíl 
eredlek, a’ minek- Ä’ Mlgynrban fzámzalan рада“ láttyuk, 
mint jbgó, u'.1a' , törò”, ada', mumzó ,fa/go' ,~_függ¿î,ŕ.`sî¢'. lö', гнезд, csengetö ’s n’ t. Ezekbül nehác ugyanazon ilo 
zofin helyelen következteti, laogy az emberek n’ neüelíheg 
ige'/fet ill Íormán fiiggefztvén; a’_/lvél u', a’fa mazog, sokkel elögh igazán befzéllettek, mine elöne névïózolókot neve helyett 
állyanak. Ne zegyük tehát magunkcr nz ál-nl nevenëgenekké, 
hogy a’ ragafztékokot ve'l-tt névpótolókbúl fzármaztnaluk. Az д’ 
Mngyarlaan sokkel hiheiöaebla, hogy q1z'1'géknek`egynel1íny . 
ragal`z1,é_kaì, mint т, el, a, п/‘, lak, tòlt, Gli, Gli, az il 
lyeu ígékben vá-gam,' vágod, мёда, vágynlí ,' vágtolr , 
vágnalf, néznek ’a a’t. az analogiänak, avvagy egyformu.íg~ 

`~`nak terméfzetea äliztönébiîl mustrák ïyanánt fzolgáltak a’ b1'r-_ 
e toko», e's a’ tëbben fzámú képzökn válafzrágara, mint§a 

gom, tag01i_, гады, tagunk, tagotolf, rigak, méheh ’s 
а’ 1. mellyek amazoknäl iiinbb, тягу legnlákh velek gggyij. 
dös lelemányek. ‚На _1n_eggo11do_1lyv\k-, Воду Americában a’ 
,vadenrberek önndu magokrúl a’ har.m11d.ik fzemél ben be 
fzéllenek, e's hogy а’ nůvpótolóknak fzükségei vult t az em~ 
berek csak a’ hqf/kzabb bei/zédelfberi xapaîzwlhauák, mikor a’ реп: minduntalan ki ` elle: monclaniok _, mint д’ fa n1o~ 
zo , ,és a’ fárúl а’ gyümölca lehúll, és 11’ gyìimölcuöt meg 
efzíik, e’ helyett: a’ fa ‘поход, éen’ 'gyiímölcs rólla le 
húll, ‘недуг! megefziink; hn, mondám , ezeket lneggondob ' 
lyuk, el nem hirerhenyiik bizonn ára magunkkal, ho,-¿yin 

'ígéknek ragafztékai valaha névpóm ók lehe;1ek« De még под 
п, kik a’,F1'lozoÍizínal: efféle okoskodàíaiban nem igen jára» 
smak, könnyen ízláihauyák azœemliieu hypothemnek ne-xu 
„меда: е’ kövelkezendö kér jegyzésbïìlw 

а) Ha az ik fzótag а’ lxarmadik fzemélynek `fzinte»oll_y 
névpótolója volna, nun: a’ Xll. Szakafzhan elöedott it, 
at, et , gat, get, hat, het, u’l», ill ’s а’ ‚г. képzök , mel. 
lyek , nem идут ~n11`nt névpótolók , hanem mint` képzïik , 
д’ harmadik fzemélyt valóban jelenlili, az köve1kezn¢,~ hog, 
valamint а’ ragnfztékok egyenesen e’ képzökböz fiiggel`z1e|.~ 
nek, mint az u'jít ígében az it képzöliúz, mikor így be 
fzéllünk u’/'ítolr ‚ újítafz, líjífuulf ’s a’ tf ‘Еду и ázilt ígëf 
Ьеп is a’ragal`zték0l¢oL az ik „едим“: kellenè imígy rlgafz. 
„мы; áziltolf, ázi/g/2, ázikunk, rizilfftam ’s ‘a’ t. nem 
Рей; а’ ‚з betiîhöz, aznmint valóban. ragnfzzyukz fisolkg 1‘ (130 

\ 
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¢i;ol,"ázuńk, (багет, elvetvén mìndeniitt az ik fzótagoz. 
Amde az it, at/, et, gaf, get ’1 а’ 't képzököt 1’ ngafz 
мы" soho. nem 'vettyiik el: ezek köze' tehzït az ik fzótagot 
fzámlálni nemmikép sem lehet. Í ‘ 

\ 

5) Mások ítlátván, hogy e’ vélelsedësnek, :nelly п ik 
fzótagot névpótolónak ak1r)`1 tenni, semmi aükere sincsen, 
п: vínattyák, hogy ezen ik kedve'e'rt, ha mindgyárt c11k\ 
hoffznbbitó lzótag ís, a’ lnrmacfik fzemélyeket még in It 
végzéssel, én így az elsliköt т hetiìvel kell végezni. Ezek 
nek imígy felelek. 

®— 1) Hogy а: ik fzótng miatt, akír hoffzalnbícó , akít 
термин névpótolá legyen, 1’ harmadík fzemélyeket lf az 
elsôköc рейд; т betůvel kell formálni, csak fzabad kénybiîl 
caiuáltt, б: olly niikeretlen regula, Воду allíg meltórólll. 
fzóllnni. A’ jelentö módnak elmúltt iideiében az elsö fzemély 
mind 1’ törzfököa, mind 1’ mutuó formaîbau m végzéaů, 
mint altem, [Мат ‚ áztam , cseleltcdte/n; itt „В“ а’ har 
madik formának keclvéért 1’ It belli: az els'ó fzemélytůl el 
nm kellene venni; és ’e’ formínnk pârtfogói' még nem melik ab 
ban a’ lnrmndik fzemélyt, az ik fzóngnnk tifzteletére, lc 
betůvel imígy formálni: euettik, iuottik, ázcttìk, oseleke 
dettik , az egyòbkép irfzokott törzökös сие‘: ‚ ìuatt, дав!‘ , 
cseleltedett harmadik fzemélyek helyctt. E’ regula fzerint ‘ 
vêgtéru 1’ jövantlö íidöt is 1’fog aegítö ígével így kellene 
ejteni : ázni fogom, fogol,fogilt, цеху pedig ázni fogolf, 

fog*/`z,_/’agg тег: hifz itt is az elsö lzelnélynek It végz6- 
sét a’ harmadikra, 1z m mutató rngafztékot рой; п е1ябге 
kellene tenui , hogy nz ázik ígének ik végzéaérül, ióllellet 
1’ fzónak érlelmé/:ez tellyeaséggel nem tarlozik, el ne fe 
lejtkezzíink. Hog 1’ másoclik lzemélynelc 1’ l11rm1dik formá Ъап mindenůtt [Ьыйв kell ndni, az: e’ formának fzerzöi 
fzinte oll fontes és változhatatlsn regulänak tették, min: 
1’ harman ik fzemélynelc I: végzé|ét.'Valamix1tzehít az e_/361, 
1_'/kol, ázol, ccelekedel, иду caclelg/'zel második lzemé 
lyeket I végzéuel mondgyák 1’ jelenvalóban, úgy kö1ele1- 
segeln ‚ ho y ‘д’ jövendöben is így belzéllyenek : enni fagql, áznìfogol, nem рай; fogfl', lrüng mísok mondgyák, 

— Б.) Az egyformaaafglaúl ‘от: okonkodásnak 1’ Filologyiá. 
[из felettmnngy creia vagynn. A’ hg’/Iz , v`f_`/'z , tè_/lz', идёт, 
mè'g]', lel'/‘z , és van ígékhez az egéfz Nemzet ën тягу on 
lxnflznlsbixót fzokott liiggefzteni : hg'/bén, vêf/Í$è'n, lq/'zin 
‘иду Её/‘гёп, vg'/ken, l1>'_/‘zen тягу lig'/`zën, £1 uagyon; én 
meg sem jutott паб; efzébe senkinek, hogy ezen ígékben az 
n lnoffznbíló’ kedvéén 1’ hprmndik fzemélyekn mind п Ье 
tüv/el kell iormälni , nmmint 1_’ parnncsolo’ mé; 1’ reuclköìyenö Agé - 
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ígékben in {»elóha11 fqrmílntika îzíggyen ‚ vëgffën', tègyen», 
vigyen, 'rnënn/yën, lëgyën, él а’ rendkövetökben ltérjën, hege¢lg_y'¢`in. Mi végre álmodg. unk mi_11k tehâì az ik kedvé ért hasouló regulär nyelviink e, melly_ ennek relidtarzását, egyforn1asrigÁt,`és töbh fzé ségének valóaágps talpfalât/, söt nèmzetisé ének is ладу réfzet , melly a’ ti.'irzl`ökös és ‘a’ mu« паб raga zxékok’ érzel/nc'n-ek külömbségeiben foglalrazik . ¿gé 

` fzen feldúllya, es öïzveznvarja. На az ik fzótag az igêklaen 
az értelemnek csak legkiaebh árn. 6115: is megváltozla ná, nem 
ßllldíílüíhl, lli némelly gyengélo Nyelvmiivelïik, а’ nyelv nek rend1artása'.t„`¢is egyforniaságait ‘е’ fzótagocskának f`elál- doznák: de valumiut az ën végzés a’ hz_`/`zè'n , fe"/l%è'n ígéká 
heu, az on hoffzalaíló а’ vagyon ígében, в’ lan', Ien hofl`zah- 
híró 'ezën igehaxározókban addiglan , pediglen, az e'r1e_lmer, ‚ 
1}1¢_\ly г’ Щ/‘г, téj/Ef, van . addíg , рейд ГъачаЕЬып lek lllk, “lk eggy haifzálnyihan sem változtaltyl megvúgy 
az ik lioffzalnbiló az »ígéknek érlelxpét tellyeuéggel nem érénti. 
Mind eggy bizohuyzira az értelemre nézve, akár így 'lnelizél-Á 
lyiink: bomnl, csr'/’zumal , dohán oz, habas, omo! , vi rágoz , vonagol, .:rò'1dell , akár inugy бот!!!‘ , csi zamlìk ‚ A rlohányzìk , habzík , от!!!‘ , vir/igzik , uonaglik , zöldel. 
lik. A’ hoffznlalnitó lnctïiknek, és fzétagoknak eggyetlen eggy» 
czêllya mindennémů emberi nyelvben az, hogy a’ lzavakot Tontosnblraknak, ‘ладу hogy a’ kimonclâst könnyelibnek tegye'_k. 
Az ik az еду fzózaghúl álló fzeniélytelen {деки „ mint год‘ ‚ _ illik, pállik, vásik, tílnik fontossabbaknak tette öseleink nél, valamiut még mont is а’ bollik, сви/‘1!/(.‚ -‘döglz`k, 
fen_yli]1',- és több effélékben 1’ kimendást valólun meg könnyeblaíti. A’ fzokás azutárm a’ fzemélytelen igék mellett та?’ liagyla az ik hoffzalabítót akkor is , mikor ïiseleink vçlek ńgy éltek, mint fzemélyesekkel, mint _fogd meg jól; egyébaránt _ 'a’ kezedbíïl kies-ík.; nem 1'/le/'z te б Í1ozzá,-`vaÍawirLt ё‘ _ 
sem. illik tehozsád; tzmnyetelf el_/'ze1n_ez\qx _e/öl otromba clöìtéletek, mint a’ nap eläl a’ setétség eItz'iník,- ’s а’ г. Ebbììl 
ve"gtére ama’ liomályosarx lappangó vélekedés tá11iarll1atotr_ l1ogy` valamim, a’ fzemélytelen ígéklien , ůgy a’ kìize'prendiiekber1_ 
is fziikséges az ik hoffzalabító , mint kapitánylfvdik- . _/`zu« _ morlsa¢î¢'If , aggóulik, keresifedìk, ‚ d1.'ihò`skò`d¿k , uírzŕgozik ’s a’ t- 119111 Ышопуов, ‚Ьдду az _értelemnelc rövidseg_e nélf 
kïìl ezeket így is lehetett valnm hagyni: hnpilányhvìl, [под morhad,aggód, heresked, dù'hò'skò'd, virrŕgvz , mim fzáz 
egyéls d végzësů _ígéket mai nnpìg is ik nélkïil mcndunk, nohn Fzintollyan neutromok , mint zmazok: /rasa-d. liklfaìi, тете‘! ’s n’ t. Hogy_ az ik u’ neutralitufsnak iele tellyesaŕggel 
nem lehet, kitetfzik vilrigoaan в.’ következendìî òkoklańl. 
v _ . ' EI¢“g`fz'ò'r. Szimtalnn vneutrumaìnk , _avvagy közëpreń 
dû ígéink vnnn|\:_, m¢1lyel~',l1ez}_ ih fzótggbt aenki :erg füg и ' " ‘ gdzr, 
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gefzz , mint akad, вряд, tárjaal, i]'¢d, fzépûl, ta’ 
gúl ’s a’ t. 1 

_ Мйгдф/‘ддг; Még azón ííék közůl il, niellyeket nëmel~ lyek ik fzótaggńl meghoffzab ítnnlk, |o`kat тайной, eg'ne- 
lìínyat mlgdk is п’ lnrmldilì fcrmaínnk védelmézöi ik n lkůl 
mondnnnk, a’ nélkiìl hog'y értelmek megvílzozzdn. A’ hdzud, 
Iuzbox, dohán_yoz',uira'g‘o'z, „или, ellenku, ik nélkůl in 
középrendůek, éyfzinte п‘ tofzik, n’ mit li ik hoffzabbí 
tôvll haâudìk , Найдя!!! vágy hálìzilf, dohányazik ’n д’ с. 

Harmad_/kar. Vnńnak ellenben nem. kevés ígéink, n'1el~ 
Íyek mfg lz ik lioffnbliítóvál in [шт o`lly actívumok, mińt 
a'kármell'y\e`gyéb müvelö ígék, mellyek ncculgtìvnnnnî соль 
»¢ms|mn.k, mint: ejér Капуста: 4331‘, jó бот: g'/`z|`Ã’, 
napankiht kílencx @ardt af/`zìlr; Init áxutánh mit molek 
рт ? eggf дадут‘ hazudik ’| i’ t. 

Í 

De nìinel: il bajlódbk ën az. efélêkkel? Á’ kixièk igl 
'zân fzívënn fîekfzik nyelvíinknek vnlóaágds tökélletesedéne 
én cnínosodíu , annak cult" eggy На nkardt kell urn, hò y 
Ä’ Filduoûínak, Filologyiínak, és НИИ: д’ Згбпуотона 
ink vezérlésë ¿Ital пей ígnzsígokot önnkint kiüyomozhiui : 
Á’ többiekkel pedig hoffzuàn értekeznlem inuyi vllöildn ‚ 
mincha a’ nüketnek menét mondnnék.' Atlépek (вы: ínkaíbb 
ima’ terméfzetlen rendetlenaégekre , inellyék nynlviinkhen 
A’ hńrmàdik fßrmíbůl fzìiluégképen tímidnak. 

4. ) Ha tudívi illik mind nzok, а’ miket Óddíg ä’ hu' 
gnndili. forma спец fzôllottnm, òlly rqzzenthetetlenůl erös 
liban nem íllańaínak il, д’ minönn vllóban íllanak; ha' д’ 
régi róknak kön veiben, én az egéfz Numzetnél hem ally 
têtnvízó én habia fzokásbln volin in 0’ lnrmndxk fdrma, д’ 
miñöbéu ugadhantlnxiúl vagyon: ama’ képtelen rendetlenlé 
gek mint паб; is , mellyekat okoz' д minden laizonnynl meg 
érdemluíé, hogy д’ müveltt, rcndbq/îzedelt, Ц „м“ nyelv- 
lrîl fzímkivetteuen. Ha виде: d’Nyelv'llíivelök eddig meg 
fòntoltík volnd , _xégen átlíthaittík volnn, Воду a" lxarmndik 
forma. d’ nyelvnek reńdbefzedésät, egyformnígít, cu'nou'tá- 
tit, én érzélńçn ítö erejët nngyon nkndílyoznttyt, ’I va 
lóaígou miivelél ben, aznldtt hogy elìâitéleteilx mellett mint 
irammnicusük vinkodtak, тягу iz’ új fzàvaknnk ko`holíu'«- an , ’I idegen lyntaxiloknak ¿s idiotizmusoknnk ma'moza'.|ai- 
bin fíndoztnk, óriíslépêneket tehenek тайн. A Tnnító 
Unk pedíg ugyanezen rendetleniégekhiìl könnyen efzre ve 
шик , hog в Màgynr nyelvet а’ hnrmndik forma ńélkůl kimondbntntlyanůl könnyebb mind ganúlni, mind tnnítani, 
mitít е’ formánnk méltatlan igíja alatt. 

MAGY/xn Nrmvxxrun. S А’ 

/‘ 
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А’ Rendetlerlségek, mellyeli a" Magyaŕ'nyelu- 
— Ьеп а’ harmadik formábúl îämadnalf. 

A.) Említeuem már másor: is, úgy „ 
Jegyzéa. Воду az emlaeri nyelvckben a’ |;erme'lz_etes iózírl 
М: а.’ véglaiîl gouclolta ki' lassankint а’ képzìiköt, és а’ ra 
galîztékokot, yagy az ezeklicz lmsonló liajlításokot, hogy 
azoknak segeclelmével а’ ueveknek és nz 1'gc'l«nek_, ammint a" 
környülállások megkívármyÁk, külömlaféle és 1ökélletesenmeg- 
halarozott n_x_elle'kértelmeket adhasson. Az ,oli képzö e’ fz_ó 
bau гида!‘ юЪЬез fzámot , az om e’ fzólxan tagonr az én hir 
tokomot„ az Ek ezen ígében Íiérëli 1’ kérésnek ieleuzö mód 
gyzit, jelenvaló iidejét, és ‘ад kérönek eggyes llzïlllů elsö fle 
méllyét olly határozással jelenii, hogy azokot a’MHgyar l1~all~ 
gató tökélletesen úgy érti, ammiut а’ ЪеГиЁШЁ gondollya és 
monclgya. .Azt ellenben, a’ ki e’ fzótagokut a’ belzédlaen el 
változtatnä, ‘иду más képzìikkel és ragafztékokkal felcsere'l« 
ne', tökélletesen megérteni lehetetlen volna, Ez igy lévén, 
láttyuk a’ .Magyar igeragafztâsnalc a’ 'XIV'. Szakifzban elfi 
adott (‘б példáibúl, hogyo.’ törzfökös forménak, e's a’ mu~ 
tatónak ragafztékai egymástúl, nem -csak külsïi forrníikra, 
lianem még értelnieikre nézve is, nagyon külömböznek: 
тег: a’ mutató formzinak mindenik ragafztéka még az ige 
nek fzerigvedöjéc За ( zzccusatìvum vergzi) maga'_l1an f`oglall_y_a, 
дуг, д’ f_zer1_^\_/_¢_>.(<_l_u ta_rg_y§a типу.‘ А _l_1_arrî1€ad1l;f`_¢_1rm_Í telxal, nu or а lorz о os, es a mutato orma na га а ztŕ ait ve gyiti, ezeknek hatârozott érzelnleit is fziikségkegpen öfzveza- 
varja. Mègtörténik ez a’ következendö esetekbeii. ,’ 

‚ .Elli/`zò'1‘.` A’ lxarmaclik forma az elsö fzemélyeker , 
mint dl/norlom, zilmadfim, álmodnám, zilmadgfam., ůgy 
fzinte ál_/2.'à`hò`/n, a't_/`zò‘Ífe'm , á{fzà`Ífne'm, zit:/2«'Ó'Íí]'6Ul a’ 
rendkŕivetö mu1a_tó formábúl kölcsönëzi: az m mutató ra 

afztékuàk termëfzete реф}; azt llozza lnzigával, hogy az 
igének fzenvediîjére (accusativus verÍJi)’mutassor1, sät ж! 
é1‘telmesen magálnan is foglallyag тег: ezen fgéket hallván 
тандем, én úgy állítom hogy, el nem Ízitethetem ma 
gammal, _/lseretem llogy Íuzllam ’s а’ г. minden Magyar ат 
azi ‘аду ezt fzenvedöt , avvagy accusativust is hozza ér 
ti: из! mandara, én из! úgy állítom Воду, el nem /zitat 
Íßdtem ezt magámmal , _/lzeretem из‘, liogy est Ízalloz.-1 ’s 
11’ Ф; А’ harmadik fornxa ellenben, mivel a’ {б regula fze 
{Ям qsak az ik végzésifi ígékeli, kövelkezenxiifíképen csak af 
középrendiieket, (neutra) és a’ fzenvcclölcöt (verlas passiva) 
Ãllagi, l.el’1ele_t_len, Богу az accnsativustúl minclenkêp ne ig 
l`_13zz011_ 'I.â;s'ul< mfir mos: а’ rencl_etle1-1séget, inelly /elvlûïll 

’.I‘»l1’1i:\il.’ ` L’ ’ ’ _ 
'.._ . ’ а) 

ь 

mint a’ 127. li. lx. ‚ 
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' nélf, kéfdezlfék. n’ 

.\ а) A’ mutató formziinn még д’ harmadilmak p5..1‘¢f`ogói in 
az egéfz Негатив! így beLA`ze’llenek: _ha én teróllad az! ál 
modmìm, hog 
lC\’-‘l1SH¢1AVl|S1'l olly vílágosan типах, slit п! mngában oll 
êrrglmesen foglallya, hogy az ил! fzócakát el is lehetne a’ 
bellédlllßll hßgyni, és a’ Magyar még is minden bizonnyal 
110225 ërìvllë, hozza' gondolná. (А: accusatívusolrnak el 
Ígugyásárúl ma/'rl „мы; и’ Szóközésben räbber _/zállok.) 

_ 11)A’ Aharmaclik formának pártfugói az álmadmím 
1'ge't még akker is mondgyák, mikor a’ befzéclbcn az accu 
_nlivusnak tellyessëggel aemnxi helye sem lehrt, маг, mi 
kor ezen .1'ge, nem miivelö értelemlaen, (mftive) hanem 
mint középrendů ( neutlaliter) vetetik; mint fzerrtném, ha 
cgyfzer rollad zílmodnálng ‘аду mikor a’ befzédben batai 
ratlan accuntivus âll , mellynél я’ Magyar Nenxzet nz1'ge'- 
nek mutató formajával sulla sem él, mint: fzeretném, ha 
xfóllatl valami iót r/ÍÍ/nodnám; melly monclas lmsonló ehhez: 

„/.`.°.eretne'm, ha /llagyarzil мадам, а’ helyes tud/ze'/f helyett. 

Nem lerméfzeteselah, nem érfelmeselxll , nem rehdesebb 
és 1'g_y nem Lökëlleteseblx és csinosnlab befzéfle vallyon azo 
kë, kik , minekulánua az elsö példálaanf ha én teróllad из! 
úlmbdna'/n , lwgy katana lettél, az ’rilmadnárrz igének nz 
ragalAztéku'1val az asf accusativult mulanyák; n’ másik ket 
tŕïben, mikor máx- accusativust mutatni nem lehet, иду 
nem kell, így fzóllsinlkz fzeretném, ha egyfzer róllad zil 
modńék, e's‘l`zereme'm . hn rollad jót aA//nadnélí, паи ‚ а’ 
reudkövetö_`1'n'rzfìikös formaban, melly accusativusra nem mu 
1.1t'.' А’ 1n1_1la1ó formának a’ törzfököstŕil való me_gkiilönrböz- 
tetëse a’ Magyar nyelvnek _fil ленте‘! tulajdonszîgai közé 
turtnzik: в.’ nemzen tulajrlomágokkal ред]; а’ Grammalióu-A 
soknak, és a’ Nyelvmiivelökuek çsak nem, kellene úgy ba'n„ 
ni, mint Csaiki’ fzalu1aijÁval._ 

Íl1rí.:-'od_/lfor. Minekutsinna a’ rendkövetii .ígéknek eg 
gyes fzámú elsìl fzeméllyeit а’ 1е1ет5 modnak élrpúltt iíde~ 
‘iélwen ék _rggn-í‘Azt6kkal,~ mint olvasélf, hP'1‘d'ezé , а’ kí‘va'n6 
módnak Ayglenvaló iidejében né/f ragnfztékkal, mint alvas 

A parancsoló módnak ielenvaló iidejében 
рейд; ak ‘ладу ek ragnfzrékkal, mint olvaasak, /férdezze/r, 
az _egéfz Nemzet vilägosan ё: értelmuen jehnti; a’ harma 
dik lAorma'v1ak fzerzfîi az @Alf-,. nélf elsli fzemélyekbîll harma 
ш!‘ fzemélyeket caínálnak , valnm1'nr az alf és eh гадать 
búl is, m1nekuta'nna mind 11’ kettöt ¿lf vëgzésre vál 
tcztattyäk, a’ uu'.Il¿y'alf , июле!‘ elsö [zemélyekbiîl Жду for 
mílván harmadik Lzemélyekex, vdi/yé_1f,-te.v.ve'Íf. 

AAS2 ‹ 
у NÉDÍ 

y katona lettél; hol az álmodmím ige az ил! _ 
/ 
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Нет közelgete igy nyelvìinl: веду lépêeekkel Illu’ zai 
V. varékhoz, melly а.’ ВаЬ116'111а1 torony mellett tímadt ? ’l vll 

lyon l`ziikae'ge|e, mikor nyelviinllöt rendbe l`zedn1',_în`iivelnî 
és cnínosítani, суду fzóval tökélleteseblzi emlseri nyelvnek 
tenui alaarjulg, azt vísgálgatni elöbb, e's sokáig nyomozgat 

' nir a’ régi Irók zavartáke igy öfzve , vtgy a’ mostaniakï 
a’ Hazâonk némelly réfzeiben a’ kö'z népe ? vagy a’ ` i`zom~ 
[лёд TÓl10li, Németek, Qlzílnok, Magyar Deákok, kik а’ 
conjugátiónak lmétféle formá}át nyelveikben fel nem tnlállyák ? 
Legyen д! nekíink untíg elegendö ‚ hogy _meg van типа, 
611 hozzuk legalább nz Oslaolákbln- én nz úiibb Könyvek-' 
Ъгд rendbe. De láuuk e’ máaodik rendetlenséget eleven 
példákban. 

A’ rendkövetö .lVIagya'~ 
rok рейд‘; igy fzól 

lannk. 

 

I AA’ lumndik feminin smzai 
így befzéllenek. 

 

 

I. А: еЬб Egéfzejfélig ülék és ‚ Egêfz éifzakn' Мёд 
„/`xeme'ly- írék, de nzutánn roffzúl és írék; de azutánn ref» ' 
ben. aluvám , mert fzüntelen fzúl aluuék, mert' fziíne 

a'«'lmada'm~ telen álmodék. 
Á’ 5. [Яд Egéfz éjfélig ille és Egéfz éjfzaka file e"l 
„me'l_^yIJen. ira, de azntánn rcffzúl Яга, de izutsinn rof 

<` aluvélf, mert fzüntëlen fzńl alava, mert l.`ziín'- 
/ álmodéh. telen álmoda. 
II. dz 1. Ha egéfz e'if`e"li'g iílnëlr ‚На egéfz éifélig z'il-‘ 

`/Jnmél_y- ën ílnék, azutánn roffzúl nék és írnék, azutánn 
ben. aludnám , mert l`zünte- roffzúl aludnélf, mert' 

len álmodnrim. — fziintelen ál/nodnék. 
А’ 5'z6- Hl egéfz éjfélig íllne Ha egéfz éjfélig й!‘ 

mélyben, él írna, azutänn roffzúl ne és írna,azutnnn rof 
` aludnék, mert fzüntelen fzlîlaludna, mertfzíina 

álmodnék. ' telen álmodna. 
III. «lz 1. Н11`2 azt cul: nem ki- Hifz (zt csak nem 

 

`fzerr1e'ljf- vínhatod, hogy egéfz éj¢ kívänhafod, hogy egéfz / 
ben. i`élig,ù'll_yek és írjalc, éjl`e’lig'ù’ll_y‘¢}¿ 6| írjalrz 

xzuxánn pedig fzùntelen azutánn реф; [züntelen 
' álmodgyam, és roffzúl álmodgyuk ‚д‘ és igy 

— laludgyam. roffzúl alualgyak. 
J’ 5. _/'ze Hifz azt csak nem ki- Hifz azt csak nem; 

mé/yben. vínhatod, hogy egéfz éj- kívánhzwd, ko'gy e éfz 
’ félig ù'll_yò`n , és írjan, éjfélig ů'lÍ_yò'n és ir] ‘п, 

azutánn рай; 1`211ще1еп azutánn рейд fziintelen 
álmodgyék, és roffzůl álmodgyon, ép rnffzúl «надел. llaludgyon. 
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A’ rendkövelö. Magya 
rok pedig így [`zo'l 

l1u1k. 
‘А’ lnrmadik formánalg Szerzöi 

így befzéllenek. 

 

 

 

л‘ м 1. Én ¢if_/sakém .1 ar. Én душам az аг 
_/`:1тё1_у- kenn. H1 én afg/`zò'1m¿m kenn. H1 én á{/`zó'Íme'k 
бед. ‘ 12 írkonn. Ан 1k1rod , faz 1'rkonn_ Az: 1k1rod, 

Богу ¢ít_/`zò'lr]'¢m 1z ir- lnogy df/`zò`Í¢/'elf 12 är 
kong. 01111. 

А’ 5. fn- О редй; „';f.«.a~1«¿1. 12 О pedíg ri(/°gò'k¢ 11 
mélyben. rírkonn H1 Б a't_“/l1ò'lméÍf árkonn. H1 ál_*/kò'}m¢ 

1z írkonn. Azt akarod, 1z aírkonn. Azt akarod, 
hogy 1’ kntona ág/`,zò`Í1}'e'Ít ogy 1’ k1to111 a'.tfzök- 

\ 12 írlconrl. jön az árkonn. 

A’ 111116 formílun mind 1’ ké! felekezet eggyformín 
befzëll: u a't\’/`zò'Ífém 12 írkot. H1 á{/’zökném 1z 1'rkot. 
Akarod, hogy dl“/`zò`Íf/'em 12 111101. Azt 1rl¢1rt1, hog), д: 
katonák át_/'zòlfjék 12 árkot. H1 1’ katoník ¢it_/`zò'lmel¢ 12 
árkot. A’ lsnzonák végre ág/`sò'Íték 1z árkot. 

Tegyük mât 111011 11111’ nag lxárdélt, vallyon 1’ két~ 
felle. fzóejtés közůl mellyiklxen talalunk 101111, fzebb , ignzalala 
éc töl-xélleteselob rendet, 111111110, melly 1z egyfurma végzéuů 
r1g1Í`zte'kel1l¢al mìndenkor egyform1 fzemélyeket 1010111‘ v1gy 
abban, melly eggy és ugy1nazon ragafztëkknl már 1z elsö 
fzemélyríil 1’ harmldikra, ma'r èrriîl 12 011310 ugrik, itt 

/`az eggyikét jelentvén vele, 1111011 1’ másìkít? Kérdezzíík 
azutánn azt in, vállyon е’ kétléle fzóejtéo közůl mellyiket 
köunyebla t1n1'1lni_, és tanítani, а21е, melly 11 eg forml lignak törvénnyůre v1n építve, vagy 121, mellynei regu 
hi 1’ tnnitványt kerefztììl lxocsúl vezetik? 

B.) H1 1’ hoffznbbízó ik végzéaů ígék mind változln 
t1tl1n középrendůek, 1212, olly neulrumak volnínnk . mel 
lyekkel müvelö értelemlmen (active) élni mlm/"lem leheme, 
mint ázik, {e'rgè'.vè`dík , 1kkor az A).al1u imént elöadòn rendetlenaé e csak eggyiigyüek volnínak, mell ek ellen 
ama’ regulan lehetne felaíllítani, hogy 1z ik végzénu ígékben 
а’ 111111116 ragafztékokot 10111 gem kell 111111116 értelemlaen 
venni. De mínekutánna bizonyos, Воду az ik végzésíî 
ígékuek nag réfzével 12 egéfz Певцы, nem cual: mint xxeutrumokknl, 111111111 azonnkivůl miívelö, (actìue) 6’ ki 
vzílt vífzontagon értelemben, (reciproca) következendöké 
pen 1’ mutltó formában il él: 1’ rendellenségek 1zz1l fzl 
pogodnpk meg ‚ lxogy 1’ l11rm1dik ferma'n1k követöi 1’ 111111116 
formait, nmmint nyelvìinlmek nemzetisége m¢gkívínny1, ele 
gendöképen"meg 111111 külömböztetlaetik, mivel 1’ törzflïikön 

or 
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~' fo1'n1.1'Lúl elr.-ivozvá11„ д’ mutató ferniâliak nélniny ragal`zt:iki- 
val mind a’ hnlaírozott, mind a’ határozatlan accluativumál , 
mincl accusativus nélkiil eggyaránt élnek, fzinte mikënt а’ 
Magyarúl l1e1"ze'|l&'i iclegenek, kik e’ Её! forma között külöml» 
séget nenni nem tudnnk. Pélclainak okáért: Budánu lalfom, 
Budzír./alfom., dïilékeny házat Íalfam, melly mondáaokot a’ 
1'encli`zeret6, ’s a’ nyelvnek nemzeti tulaijlonságail. tifztelìi 
.Magyarok Еду ejtik: Budzinn lalfolt, Budát Ialfom., dì'ilc'« 
keny Мин Íakalf. Воду а’ Tanító Пи!‘ körmyebben átla'|.‘- 
hassák , ‘melly nokfzor ker'1'1'l elö a’ harmadik f`or'ma'b_an e’ 
kiilönös rendetlenség, ide Яга!‘ egynehány ik ve'gzés'1'i igét a’ 
fzámds hasonló кат, mellyekkel az egéfz Nemzet miivelïi 
ós vxlzontagos érlelemlaen is él. 

Jl/kik meg az atyzid? Ki-l mlzzdtade magadvtl Elaluvl 
114/1 az ehédet. 

Hangzik még most is fii 
lemben fzép versed_ E’ fza 
vakot hangßqtta fiilembe. 

.<1/dolzilt a’ fzent gyómls Jcíg/zik а’ gyerrnek, mikon 
пищи. Abrphámnak niçgpararpî tnnúlnia kellene. Megjáïfzat 
csoha az Ur, hogy díclbzza talk balgatag fzomfzédgyokot. 
fel fíát. La/fik 6 már Budzinn ‘аду 

hńfz efztendeig. Posonyt sokzîig 
lakta; most ìuár Pestexla/fja. 
, Mr@/'zik , mint а’ féreg. 

Ugy maf/zu a’ (М, min: а" 
macska. 

Zllageík mair kerlünkben a 
mák. Sok fzép virágqt magzott. 

'N_y‘ug_/kik n’ fiîihen. Ki 
nyugodla magát. 

1«;'f„»f1fß ь, mikor éhezik, идут; а meh. А" ь‚г‚‚„‚‚_ 
Ьа van mit. Szaladgy, mer! dik köplit ezen elsii most raj 
zzzege/z а’ farkns; nem pedig z0tta_ ’ 
Irzege/'zl'Íí. m1'vela’~me_gq/k a’ äzokilf 3 már ifińságzíban 
îégedet acuusativust foglallya a’ nyomorúsäghoz. Meg bok» 
magában. Íllegetlede mâr ke- ta mzir az idevaló levegöt. 
nyereder? Sza ik meg a’ gyermeke ‘_’ 

‚_ Fa/_yilf a’ viz, meg ercfz- Mind, gfzopla már 11’ tejer. 
kèd='<»fö1dfzim мы. А’ pmi. Тулы már .’jér«.-z¢1 Tyr.. 
¢';j_."al/ya a’ várast. - kaínk lfitajta’/f más magokor. 

Fajzik maid elmbïil sok ren- I/gril; e’ g ermek fziinte 
cletlensëg. Az is roffz volt ’‚ telen, mint a’ k1skecske..»ítug 
а’ ki ŕitet fajzotta. rotta; az árkaz. _ 

Gyónik а’ Izent гидом!‘ I.'/_/'zik a’ Нант sokáig a 
olì'í1t. llleggyóntn minden v_e‘t- ШК, de vëgre csak elsüllyed. 
kei: dill'/`ztzílf a’ Бит“. 

Bízilf eniberségedben. Leg 
fontosabb iígyét raid bízta_ 

Dalgazik ì'1' éjjel nappal 
fzcfp verseinn. Mit dolgozol? 
Ífidalgaztade mât költemé 
nyerlel 1? ’ ’ 

L/zezilf fzegéuyke, mint az 
ela. Boldogok, kik az iguzságot 
élzezik. 

 

 

C»'_yz‘íma"Ic.sò'ziIf már kertem- 1!/éreilf az órrábúl. Illeg 
lien a’ lzarafzkfa. Ezt да’ he- vérzette a.’ báttyät. 
nyélés gyz'in1ò`lesà`zte. Es tò`bb qfélék 

\ ~ v С ) 
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С) A’ harnudik formínnk fzerzöi meg nem elégedvén 
е’ reudetlenségekkel, а’ jelentö módnak jelenvaló iidejében 
nz eggyës fzámú második fzemélyrïil ama fö regulát a'Hx'wt 
tik fel, hogy ez. a’ harmadik formaíban `mindenkor ol, ò`l, 
ё! ragafztékkal , a’ törzfökösben ред}; mindenkor fz betů 
vel formáltasson. IVÍel|y képtelen és nevetsëges következéeei 
lertek e’ regulának п]: berůre nézëe , megmurazum а’ 127 
Ё. I. Jegyz. az nlva-S;/`z, vif/`z, Írò'lcsà`nò`z_/lz példákbúl. Itt 
máx’ egynehsîny ik vëgzésiî ígének l betüvel formáln. és hason 
lóképen fzukatlan és nevetséges mäsodik fzcnléllyérïil tegyiink 
iréletet. Hozzájok adom én д’ következendö példákban nz*/lf 
Letìîvel való rendkövetíí másodìk Ízemélyt is ‚ hogy azokct 
az Ülvasó könnye]Jben egybe hasonl1'tl\assa,. 

А’ jelentö' mod’ fjelenûaló üdejénelf maiso 

 

‘ dik _fzerne'llye. ‚ 
А: ige. 5.forma. Törzfökös. 

Bánik. Bánol. ‘ ’° Bânfz. 
Bomlik. Bomlol. Bomlafz. _ 
Botlik. A Botlol'. Botlafz. Ä, ` 
Bukik. I Bukol. _ Bukfz. _ 
Csifzamlik. Csi[`zam1ol.V Csífzamlafz. 
Csömörlik Csömörlöl. „GsömörleI`z. 

— Csuklik ‘ Csuklol. Csuklafz. 
Döglik. Döglöl. Döglefz. 
Érik. Erël. ‘ Effz. 
Fejérlik. _ ’ Fejérlël, „ Fejérlefz. 
Feketlik. Féketlël. Fpkßtlefz» 
Fénylik. ' Fénylël. Fénylefz. 
Feslik. ~ ‘газы. _ ‘ Feslefz, 
Fofzìik. Fofzlnl. |F0[`zlaÍ`z. 
Fürdik. Ftirdöl. Fürdefz. 
Gyónìk. ‚ V Gyónol.v ` Gyónfz. 
Hajlik. Hajlol. ~ Ё‘ Haìla[`z„¿ 
Hajnallik. ‘ Hajnallol. Hajnallvafz. 
Hâmlik. Hámlol. Hâmlafz. 
Hanyatlik. Hanyatlol. Hanyatlafz. 

На 



söo 

Az ige.’ 
Ílâramlik. 
Hasonlik. 
Hnzudik. 
luik. _ 
lramlilx. 
каши. 
Hopik. ‚ 
Íïotlik, 
Hüklik. 

Kamik., 
_L1kik, - 
Můlik. 
Nyârlik. 

` Ñyilnmlik, 
Nyílik. 
Nyúlik. 
Omlik \ _ 
0I`z1ìk. 
Ötlik. 
Pâllík. 
Pârlik. 
lìémlik. 
Paomlik. ’ 
Sínlik. 
Szûkik. 
Szóllamlik. 
Szopik. 
Szökik. 
Szünik. 
Tajik. 
Törik. 
Történik. 

_ _ 5. forma. 
Kopol. 
Коды. 

Nyilol. 
Nyúlol. 
`Omlo1. 

Hůramlnl. 
_Hason1o1. 
Hazudol. 
lllël. 
Iramlol. 
Kétlël. 

вины. Iäüzdöl, 
Lakol. 
Múlol. 
Nyárlol. 
Nyilmlol. 

Ofzlol. 
Órlöl. 
Pâllol. 
Párlol. 
Bémlël. 
Romlol. 
Sinlël. 
Szokol. 
Szóllamlòl. 
Szopol. 
Szököl . 
Szünöl. 
Tojol. 
Töröl. 
Történël. 

»l~ 
Törzföhös. 

Hâramlafz. 
Hasonlafz. 
Hazudfz. 
lllefz. 
Iramlafz. 
Kétlefz, 
Kopfz. 
Kotlafz. 
Küklefz, 
Küzdefz. 
Lak fz. 

rz. /' 
Nyárlafz. 
Nyilamlgfz, 
Nyílfz. 
Nyúlfz. 
Oxnlafz. 
Ofzlafz, 
Ötlefz, 
Pállafz. 
Pârlafz 
némlefí. 
Romlafz. 
Sínlefz. 
Szokfz. 
Szóllamlgnfz. 
Szopfz. 
Szökf z. 
Szünfz. 
Tojfz. 
Törfz. 
Történfz. 

Tún 
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Törzföltös. Az ige. Ё formd.A 

Tündöklìk. Tündöklöl. Tündöklefz, 
Tünik. Tünöl. Tünf z, 
Ugrik. Ugrol. Ugrafz, 
Vâlik. Vâlol. Vâlfz. 
Vadlik. Vedlel, vealefz.' 
Vë_rë_slik. Vërëslël. Vërèslefz. 
Villámlik. Villâmlol. Villâmlafz. 
Vonaglik. Vonaglol. Vonaglafz. 
Zöldellik." Zöldellël. Zöldellefz, ‘иду 

Zöldellfz. 

Lel1¢t¢ idomatlannlah ё; Г;о1н:1ц1рЪЪ rendnírelmeket nyel 
yiinklnn kigondolni a’ lurmadik formánalx in elöadott ol, 
öl, ё! vëgzélîi ma'socAlik fzeméllyeinél? Az в, _/'z és ‚г vés 
zésiî ígék, ammini a’ 127. § mondgya , ha mindgyír! ib 
lnoffzahhítójok v¢n`i| _‚ я’ mágodik fzemélyt ol, öl, ё! knip 
zövel formállyák. (Láad a’ 11o.'§.) Illyenek a’ követke 
zendök: dpllányzik., dohálìyzolg jbgzilf, jbgzolgfajzik fajzol; habzik, habzol; éredzílf, héredzël; lángzík, 

Ezek csábitották talpfn el a’ har 
k formínpk fzerzöjt ига, hogy az ik végzésüeknek 

iltallyíban ol, ël, ò'l mílodik fzemëlyt rendellyenek; вы: 
gondolván, hog a’ zik végzéaů ígék azért kívínnyík nz 
l képzët , miyg kijzéprendůek egyfzersmind , {в ils hoffzalr 
bitóvnl vëgzödnek. Amde д’ A127. §nnk 1 .legyzénébůl lätfzik , 
laogy nza ,fz , és z végzéaek elött lz ql, à'l, ё! képzést 
clupín cank п’ hangrend kívánnyn. 

lánfxal; vérxik, vérzel. mi i 

D.) мг; eggy ‘выше: rendetlenség ablnîl is tímnd . 
hogy ama’ Nyelvmenterek, kik nz ik végzéniì ígäknek a’ 
harmldik formait ладу diadalomkiailtáaok köztt felállitottík, 
ezen ůj gnmmnticnbéli regulának tírgyn irám meg nem tud 
м! önnön mngokknl eggyezlli, mivel fzímtalan Magyar 
ígéink читай, mellyekrül lclletellen meghatározníok. ha 
ik végzéssel kell» azoko: eiteni, ‘аду пё11‹й1е? Az eggyik 
felekezet imígy fzóll: fzopik, ma;/`zì_l¢, uz/kik, hazudi/¢,‘ 
haôzih, dohányazik, víŕágzik, vétkezik, lépik, ellen 
hcxik ’s a’t. a’ máeik így: _/kop, maf/'z, uf/'z, hazud, ha 
bas, dohányaz, vìrágoz, vétkcz, lép, ellenkez ’s а‘ 
t. Az eggyik tehít közîìlök ezen ígéket a’Ar¢ndkövetö tör. 
zfököl, a."ma'|il: Рей; д’ hnrmadik forma fzerint ragnfz 

tya 
/ 
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itya: Az illy tarkaságnak а’ 1'e11cllJel`zedett és csinos nyelv/- 
làexi helyt adni 'nem leher. .‘ 

Е.) A’ ki mértéke» Magyar verseket {пай próhált, 
minden llizonnyal tapafzialta, hogy nyelviinklsen а’ rövid 
fzótagoknak ладу fziike van, és hogy a’ sok hóffzů fzótag' 
niiatt a’ befzéd gyakorta húzósabb, hogysem пи! eleven 
:indúlatokot rajzolx/1i lehetne. Az ollyan Nyclvmiiveliinek 
tehát, а’ ki az Erzéstudonrányban nem iáratlan, méltán 
nem kia gondgya' van arra, hogy a’ hoffzú fzótagokoz, a’ hol 
a’ nyelvnek járásn megengedi, annyival inkább, 2\’_ liol még 
törvónyesen meg is kÍva'nl1attya, megröviditse. A’ Musif 
kábúl .bizonyos tovább az is, Воду az i, 1' és é éles hang 
zók ama’ rövid és eggyiigyiì lengések miatt, (oscillationes) 
znellyeklxiil tán1ali§1ak ‚ legkellemetleneblaekg I.’ Nyelvfzée pitiinek tchzit azo_ is kell è_gy[`zersm1`nd1`parkocl11i, hogy az 
imént meghatározott eseleklxen az é hangzót lehetsége fze 
rint kerìÈllye."\î’[elly húzós , es kellemetlen e’l9efzéd: bélé pélf Ízozzá, zícszít vévék fälle, тег! mqf/be _földre 
méne'nd'o" valék, сына: képcst: bclŕpék honed,” bzícszít 
vevélc tä'lIe, mert met/"/Ere földre menendö valék , melly-. 
`r_xél а’ ltövetkezendìi mög kellemeteselall és férjfiasalxlxz Ье 
léplenz Лодка, bzicszít vettem tiille, mert me_/_/;;e földrß. 
menenalò" voltam, hol az egéfz mondzisbnn csak eggy e' ta 
láltatik. Alkalmaztassuk n1a'r moat ezeket a’ harmadik for 
mzira. ’ 

а) A’ l1arn1adik formáloan az ¿lc végzéq a’}1armadik [`ze- 
mélyekbexl almuflélf, dg/";»'ó'lfe'Íf, dlmodnélt, df/'zò`Ímélf, a'lmod~ 
¿yé/i, zi(/`:ò'lrje'/f mind hoffzú, e's ezek mellett e’ ke't eleìiben is az 
ci/11 és énz yógzések zílmadám, ¢i{/`zò`l1‘ém. álmodmim, a'{/`zò`Í1' 
ném hasonlókëpen ho[`l`z1îak- A’ törzfökös fb;-m§n¿k e’ két 
elslj fzeméllyélaen álmodék, fí{/`zo"lfék, és rilmadnêlf, át 
:ò`lfne'li az' éh végzén ho[`l`z1'1 ugyan, de rövidek ellenben 

e’ harmadik fzemélyeklzen az a e's e vëgzések: ¿ílmoda , 
zig/‘zó/ie, álmedna, a'z_‘fso"lme,- és ha hangzó következik 
utánna, rövid lehet az en , ën ‚ ò'n ve'gze;s esekben is ál 
modgyon, ere_/`zl1¿f'¢Ãg_yè`n, zig/`:à`lf}`ò'n. Es 'csak e’ három 
végzéssel is, úgyniint a, е, azutánn na, пе, ës оп, ën, 
¿in , hárry ezer rövid fzótagßt nyer nyelviink az ik végzé' 
ай igékben 1 

Ъ) A’ kellemetlen ё): vô'gze"s a’ harmadik fornuílaan. 
csak eggyel tòbb, mint a’ törzfökösben, az álfnodgyék, 
és a'{/'zò'Íf]'e'Íí parancsoló llarmaclik fzemély tudni illik, melly 
д’ törzfökösllen kimondl1atatl‘ar11'1l, kellenxeteseblben eitetik 
:imigy álmadgyon, «ig/`;.-ò`hjò'n. Amde valaminr a’ félmůltt 
iìdiiben az ¿lf végzêst még a’ harmadilv. formaîban is el lehet 

' ke 
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kerìllui, ha lxelyetle az clmúllt iiclö monclntik, ůgy а’ kf 
vánó és а’ parancsoló mócllnan nine: e’ kellemelleu l1.-~uglúl 
Semmi fzalnadúlrls , ha a’ hafmacllk formflt kiívextyinlc. filmati’ 
ne'/f, dl//zotlgyék; ¿Lf/,`gńlfné/'i_, r2{/;,'à'Íije'lf. A’ para11rsoló- 
Ъап azonnkivill az éÍ1‘ végzé.~._n1ëg sokkal kellemellenebl) is 
ezeknél a'l1/Lode'/f , c¿{,/„'.'ò'l-‘1'f'/1', ¢ŕln.odn(‘lf. ri(/'zo'/»':zëlf,' merli - 
lla elfïtte п)’: gf. ищу belli xîll, olly nyifogást okoz, 
melly a’ fillet irtòztatóképen lìàsogatsya ‚ 1mmin_t а’ l'.ö,vct- 
kezendö lajstrombúl lámi, те11у‚а° С. alaxt el`f3l`zámláltt 
ígéknek mind az V71' végzésìî , mind pedíg az оп , ел, дн 
törzl"ökl;c’pzövçl formáltt kellemetes harmadik fzeméllyeit elö» 
lcrjefzu', — 

А: ik ve'g.ze'sů` egynehdny z'ge_'Ímeli harma 
ат „идетенугг. 

5. farma. T ò'1‘z_/'ò`Írò`s. 5._]21rma» T¿'rz_/`ò'Ífò'a 

 

 

l 

Bánnyëk. I Bínnyon. Múllyzfk. Múllyon. 
Bomollyék. Bomollyon. Nyíllyék. Nyíllyon. 
Bukiék. Bnkion. Nyúllyék. Èyńllyon. 
(')si[`za111lyék. (lsi'í`z1Amly.ou. Otlyék. Qtlyön_._ 
Csömurlyék. Csòmorlyon. ‚ Rémlyék. Hémlyen. 
Csuklyék. Csuklyon. Sínlyék. Sínlyën. 
Dógöllyék. |)ögölly`o'n. _ Szokjék. _Sz0l_¢ion, 
Fénylyék. Fénylyën. Szóllanllyék Szóllzmlyon. 
Feslyélr. Feslyen. Szotyék. Szopyon. Fofzlyrfk. . Fofzlyon. Szö “На Szökíön 
Fiirzlgyék. Fíírrlgyön. Szùnnyék. Sziinnyön. 
Gyónnyŕk. Gyónnyon. ’|§"l`oije'k. Tojjon. 
Hafollyék. Hajnllyon. ‘f'I'örje'k. Töriön. 
Ha§nallyék. Hajnallyonl. Történn e'.k. 1Törtéunyë11. 
}la'mlyék- Hámlyon_ Tünnyë . 'l`~.'ínnyön. 
Hazudgyék. Hazudgyom ‘ UgoriP‘k. - Ugoryon. 
Illyefk. lllyën. Vállyëk. Vállyou. 
Kétlyrïk. Kétlyën. ‘Vedlyélm ` Vedlyëxx. 
Kopiélc. Kopien. Verrslyék. Vereslyìfn. 
Kìiklyëlc. |Kiíl(lyön. Villzímlyélc. Villámlyon. Kiízdgyék. )Kiiz'dgyö11. _ ¿VonaglyfÍl<. )Vonaglyon_. Lakjék. Lakjun. Zbldellyek. Zörldellyén. 

/ 

~ le 

~ XV. 
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XV. Szakafz. 
A’ középkurtító, és a’ rendhagyó ígéknek 

‘ ragafztásárúl. 

141. §.._Mf1. es hanyfezek а’ 1«>-,=e'p'1unz¢ó 
ige'k.f? _ ` ’ ' 

Felelet.’ A’ középkurtitó ígék мой, mellyek 
иду э.’ ragafztékok elött, ‘аду még ‘а’ gyökér~ 
ben, és az anyafzóban is, hangzó betíijököt el@ 
vetik , éppen úgy, ámmint a’ 52. §ba11 а’ nevek- 
r'1"1l mondottuk. Illyen a’ haborog és megkurtít. 
va háborg. Ezen igék, akâr elvessék ezen hang. 
zóiokot, akár nem, a’ ragafztásban а’ rendet kö 
vetik, kivévén, ‘hogy megrövidůlvén, az ollyan 
igéknek felekezetéhez ta rfozrxak, mellyek két más. 
salhangzmi betïivel végzödnek, ’s mellyeknek ra» 
gafztásárúl a.’ közönséges regulák а’ 126. §ban 
foglaltatnak. A’ középkurtító igéket két felekezet. 
re kell ofztani, mellyeknek eggyike a’ g, l, а 
végzésů, a.’ mâsika. pedig a’ lik, és zik végzésü 
ígékbůl áll. A’ g, l,_z Yégzésïìek ázutânn meg. 
meg kétfélékz тег: némellyek, noha a’ gyöke'r- 
ben vagy az anyafzóban a’ kurtitâst nem igen 
kivánnyák , ennek ßzármazékaiban még is a’ kun 
tító ragafztástß’ reñdkövetïinél jofhban fzeretik; 

Dnémellyek рейд a’ ren`dkövetö ragafztâshoz fzíta. 
nak inkâbb, mint a’ kurtitóhoz. 

Jegyzéa. Ama’ ku_r1írá|'géknek laistromác, mellyek n'~ 
kurtitó ragnfztílt a’ rendköyetïînél jol1bn11 fzeretik, ide fhg» 
gefztem olly rendtnrtaissal, hogy az egéfz én a’ kurzízoß 
gyökerek ‘аду anyafzavnk közîìl llt tefzem elöre, melly 
Izokotrgbb, 11’ fzokatlant рейд elhagyom. 

Abgjog, vagy alaaig. Abárnl. Ãcsorag, ícaorg, ‚чад, 
ânuçrog, áxicnerg. Áiáßl Àmßlyog, a'1_nolyg. Bér¢l_ Bolyg, 

l1el~ 
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1»<»1y»g. Bdng, lnbńóg, vlgy böúg , laifńög'. Bůsdlyog, lzú-’ 
solyg. Buzog, buzg. Cneng, cseneg, чад)’ cgöng, çgönög; 
Caörög, csörg. Синод. csurg. Dong, Повод, vagy döugß 
ůönòg Dödöróg, dödörq. Dörìíg, dörg. Édeìcg. édelg. Qöz. El 
lenz. Émelylg, Èmelyga Enyeleg , euyelg. Érdekel; ,_Erdemel. 
Érez, Fanyalug, fnnyllg, ‘аду йпуугод, fìnyarg. Fdstölög, 
fíiszölg. Görg, görög. Gözölög, gâzölg. Gydkorol. Háborçg , 
lxíbofg. Hafzonol. Hatol, melly helyett johla a’ hat. Hempelyeg, 
hempel g, ‘иду hömpölyög, hömpölyg, тягу hengçreg, lwn. 
‘ад. unyorog, lxunyorg, Щит, iajog. I azdl. lhel. Ingerel. Inog, mg. Irigyel. Img. Kírolñol. Ké ez. îíesereg, keserg. Ке. vesel. Kímel ‘аду kímez. Kínoz. Kógórol. Kong, konog. Ko 
ŕog, korg, Könyörög, könyörg. Közöl. Lëng, ‘len`e'g. Lovd-‘ 
gol. Liiäoz. Merëfzel. Mértékel. IVIéI`za'1'ol. Mezgërel. ‚Метод, merg. psolyog lmosolyg. Mozag, mozg. Nehezel. Наши, ne_- 

7 mez. Nyavnlyog, nynvllyg. Nyeldekel. Nyílcorog, nyikorg, ëi 
esikorog, c‘aikorg._„Nyom,orog, nyozuorg. Ocazîrol. Oroz. Or# 
fzágol. Oltrçmol. Oröl. Oröz, ‘иду ammìnt fzokottabb, öriz. 
Özvegyel. Pnnafzòl. Pírolog, рейды’. Pazlrol. Peng, peneg, 
'ing pöng, pönög. Pereg, Perg, ‘аду örög , pörg. Pöz-fög', 
pöz g , vngy pozfog, рейд, vagy pez eg, рейд: Pöröl. Ra 
lwl. Reményel, remënl, ‘аду remél. Heng, reneg. Bezug , 
На; Sanynrdg, sanyarg. Somolyog, somolyg. Sömörög, sö 
mörg. Sugarol. Sìirög, liirg, vagy fîirög, fïírg. Szédeleg, fze'- 
clelg. Szeudereg, fzenderg. Szerez, Szígyenl, fzígyenel. Szí 
nel. Szivírog, fzivíijg. Szcmorog, fzomorg. Szoŕg, fzorog. 
Taîntorog , tíntorg. Téliolyog', ténolgyg vn y tévelyeg. tévelyg. 
Tékqzol. Tekergg, tekerg. Teng , ‘след. Urol. Udvarol. Uga`- 
ŕal. Udvözöl. Unnepel. Vůndorol. Vánfzorog, vagfzorg. Va 
ŕázfol. Váaárol. Végez. Yendégel. Veztegel. Vezérel.\Vérez. 
Vigyorog, й; org. Vitëzel. Vonalog, vonalg. Vonz„vono'z. Zajog, zij . Zang, zeneg, vágy zöng, zönög. Zörög, zötg. Zfeug , zâaneg. Zfugorog. 

Í 

À’ töbßi végzésïi ígék Кбит idń tnrtózik niég ¢ò'pò'r д 
îëïem én ugrik ‘аду ugor il. ‚ 

A’ kurtító fgék, ńlellyek a’ nŕendkövatö' ragafztíst д’ 
kiirtítottnál iobbnu fzererik, ezekr Arányoz ‘аду цгёъуи. ’ Bélly gez. Birságdl. Bnangol. Csatol. Csépel. Ebédel. lä 
gel. nekel. Fenekel. Fììréfzel. Gázol. Gözöl. Hzímqz. Hi# 
mez. Hitel.' Kormányoz„ AMásol. Nyïìgöz. Orvosol. Ocsetel. 
Padol. Présel Bebeg_ Szögez, Tagol. Tnnícsol, Tdrol. Tér 
Ãapel, térgyepel; Tolmäcsol. Vizfeg , vizg, vagy vifzeg, vifzg. 

145. Ме11уе1я а’ Ísuŕtító `lgeraga_/`ztá`snak 
' fa maf э’ р 2" " _ Fe 

„ .‘ х 
1 V 
;<’\f~«` 
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Felelet. A’)kurtitó igeragafztâsnak fô példái 
gyanánt veggyük fel a.’ sugarol, és az üdvözöl 
igéket. ' 

А’ kurt/tó i_geragafztäsnak- példáì. 
Tò`1'z_/`à'Í»'ò's. I ‚Мыши. Tà'r.q/`a"lf¿1's`. | ` Ммтгб. 

А’ jelentö módnak jelenvaló üdeje. 
Sugarlok. ~ Sugarlom. Udvözlök. Udvözlöm. 
Sugarlafz. Sugarlod. ‘-_._Tdvozlefz. Udvözlöd. 
Sugarol„ Sugarlya. U_dvözl'o'l. Udvözlí. 
Sugarlnnlc. Sugarlyuk. Qdvözlünk. Udvözlyiilç 
Sugarlotok. Sugarlyátok. Qdvözlótök. Lldvözlitëk. 
Surgarlanak. Sugarlyálc. Udvözlenek. Udvözlik. 

А’ fe'lmúIlt над. 
Sugarlélc. ~Sugarl:im. _ _Üdvözlélm Uclvözlém. 
sag»-111. lsugmiad. ijdvözlél. папаша, 
Sugarla. Sugarlá. Llrlvözle. Udvözlé. 
Sugarlánk " Sugarlánk. Uclvözlénk. Udvözlénk. ', 
Sugarlátok. Sugarlámk. Udviízlétëk. Udvözlétëk. 
Sugarlának. Sugarl:Ík.` Udvözlének. Udvözlék. 

` А; е1т121ы ’u'dö. 
\ 

Sugarlottam. Sugarlottam. Udvözlvöttem. Udvözlöttem. 
Sugarloitál. Sugarlottad. Udvözlöttél. Udvözlötted. 
Sugarlolt. Sugarlolga. Udvözlött. Udvözlötte. 
Sugarlotzunk; Sugarlottuk. Qdvözlöttünk. Uclvüzlötlük. 
Sugarlottatok. Sugarlotlátolt. lfdvüzlrittetëk Qdvözlöttétè`k« 
Sugarloltak. Sugarlotxaik. _ Udvózlöttek. Udvüzlötték. 

А’ Íiívánó módnali jelenvaló iideje. 
Sugarlauék. Sugarlanzim. ' |Üdvözle1iëk. Üdvözlenëm. 
Suga'lanál- Sugarlamid. lfldvòzlenël. I_,_ldvözlenéd_ 
Sugarlana. Sugarlaná. llldvözlene. lldvözlené, - 
Sugarlanánk. |Sugarlana'nl<'. 
Sugarlanátok. 'lSugarlau:itok. Sugarlanának. S 

Í_,_ldvözlenénk._ 'l__Tdvözlenénk_ 
Uxlvözlenétëk. Udvözlenétëk. 

ugarlanák. ’Udvözlenének Uclvözlenëk. 

 

/ ‚А‘ 
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S ugarly aunk. Sngarlyák. 

Alyák a’_ parancsoló módo 

‘Д’ Хшпнд ígeragafztdsnak рамы. 
Тд'г2_/`д'1‹д'е.| Mumia'. ||1‘ar„~fò'lfo‘«.| ßlumzá. 

Á’ paiancsoló módnali jelenvaló íldeje. 
Sngarlyak. Sugarlyam. Udvözlyek. Udvözlyeni. 
Sugarlyal. Sugarlyacl. Udvözlyél. Udvözlyed. 
Sugnrlyon. Sngarlya. Udvözlyön. Udvözlye. 
Sugarlyunk. Sugärlyuk. l_._7dvözlyii11k. Udvözlyük. 
Sugarlyatok. Sugarlyáxok. Udvözlyetëk. Udvözlyélëk. 

Uclvözlyenek. Udvözlyék. 

 

А’ határatlan mód: Sugarlani. Sugarlànom, 
sugarlanod, sugarlania, sugarlanunk, sugar1a- 
notok, sugarlaniok. Ugy fzinte: Üdvözfeni. Üd- 
vözleném, üdvözlenëd, üdvözlenie, üdvözlenünk, 
üdvözlenëtëk, üdvözleniek. 

А’ re_'/`zesü'löÍ£. Sugarló, sugarlott, sugar 
landó, Üdvözlö, üdvözlöft, üdvìfizlendö. Az dl 
lapotjegyzök: Sugarlvân, sugarlva, vagy a’ re 
gula. fzerint sugarolván, sugarolva. Az üdvö 
zölvén, üdvözölve állapotjegyzök a’ kurtitâst meg 
nem fzenvedik, 

A’ magoshangú ígék az ÜdvözAölAA fö példá- 
túl csak а’ Кбчеййегепйёйьеп távoznak el: Ene» 
kël, éneklëm, éneklëd, éneklëtëk, ëneklëtt, 
mellybůl az egéfz elmúltt üdönek mind a’ két 
formája tâmad, mint éneklëttem, éneklettél, 
énekleuünk ’s a.’ t. Eltávoznak tovább a.’ magos 
hangúak a.’ (‘б példátúl ezekben is: énekëllyën, 
érxeklëtt, énekëlvén, és énekelve. 

a’ а, 1_, .z ve'gze'sz.ï 144. мгпддмг reg_uldk fzerint formál» 
- ’ в Í1urIílÓ_IgeÍi._ \j_ _ _ _ Fg 
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Felelet. A’ g, l , 3 végzésii ígék a’ kurrítást 
azért fzenvedik meg , mivel e’ végzések a’ ragal`z- 
iékaknak elsö mâssalhangzóival a’ kimondâsban 
könnyen öfzveolvadnak. A’ parancsoló módban 
a.’ g végzés öfzve jön а.’ j lJeti'ive1, az l vëgzés 
Ну másselhangzóra vâltoziki, a’ z végzês рейд 
megduplazmik. A’ kurtitás Юга! а.’ g, I, z vég. 
zések elött álló hnngzó elvettetik, és így hârom 
mâssalhangzó betü jön (Ката, mellyek а’ kimon-' 
dást némelljkor megnehezithetik, némellykor 
még lehetetlennek is tehetik. Illyenkor tehât a’ 
kurtítást el kell hagyni. A’ következendö regu 
lâk ezt vilâgosabbnak tefzik. 

\ 

A) Reguláls a’ g ve'gz`e'srůÍ. 

1) A’ g végzés az elötte’ âlló 1,- ly, j és n' 
hetůkkel, ’s egyfzersmind az utânna következö 
nyomosító j betůvel is könnyen ëfzveolvad. Itt 
tehât a.’ parancsoló módot tetfzésünk fzerint 
megkurtíthattyuk, ‘аду egéfznek hagyhattyuk , 
mint fïiszölög, jïlszölgjen иду füsrölögjön; 
émelyeg, e'melygjën vagy ¿melyegjën ; abajog, 
abajgjon ‘иду abajogjory; csëng, csëngjën, 
ищу csè'nè'gjè'n, és igyta’ parancsoló módndk 
többi fzeméllyeiben is mind а` két formâban, 
ha az ígék müvelök, égyéhkép pddig _csak Ъ’ 
törzfökös formában. 

Iiivévën a’ jajog és {под ígéket, mellyek 
a’ kurtitâstúl idegenkedni lâtfzanak: jajogjon, 
inogjon, nem pedig jajgjon, ingjdn. 

2) A’ g végzés az elötte álló r hetfivel az 
ollyan igékben, mellyek а’ kurtitás által eggy- ' 

[zó 
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fzótagúak lefzrielé, nem könnyen _ olvad öfzve; 
a’ parancsoló módban tehát a’ lcurtítást el kell 
hagyni. Illyen a’ csörög , és megkurtítva csörg 
ige, mellynek parancsolója csörögjön a.’ kurti 
tást нет fzeretí: csörgjön. A’ hoffzabb ígékben 
a’ kurtitás tíirhetö, mint dcsorog, ácsorgjon, 

- Ítesereg, kesergjen, dödörög, dódörgjön, a’ 
következendö rendkövetök helyetyg-: ácsorogjon, 
Ífeseregjen, dödörögjön. “ 

\ . 

5) А’ g végzés az elötteálló s. fz. z. zfhe- ' 
tůkkel olly‘nehezen olvad öfzve, hogy 41’ kul' 
tító parancsolót ki sem lehet mondani, ‘аду а’ 
_fület legalâbb nagyon sérti. Így а’ buzog', Pözfög', 
és vz_`fzè'g ígéknek kurtított parancsolói buzg 
jon, pözfgjön, vzfzgjen nagyon kellemetlenek 
1’ rendkövetö buzogjon, pözfögjön, és vlfzè'g- 
jën helyett. 

B) Regulák az lvégzésrül. 

1) Azl végzésïi ígék közůl csak a’ követ- 
kezendök lcívánnyák az egéfz parancsolóban а’ 
kurtítást: Ajanl, ajárzlyon. Reményel, r6 
ménylyen ‘аду remdnlyen. Szlgyenl , fzl 
gyenlyen. Irlgyel, irigylyeri. _ líáromol, „há 
romlyon. Ihè'l,’z'hlyè'n. Hafzonol, hafzonlyan. 
Özvegyel, özvegylyen. Színël, fzlnlyën. A', 

`rendkövetö parancsoló csak e’ négyben ta1âlta- 
tik fel közůllök: ir/gyellyen, liáromollyon , ha 
fzonollyon , özvcgyëllyën. 

2) A’ három fzótagú igékben, mellyek a.’ 
kurt-itás által Её: fzóragúakka lefznek, az l 1/,ég 
zés, ha elötre ls. m. g. p. cs. s. fz, vagy г] 21,11, 

Ммнмв Nvuvrun. T а 
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a’ kurtitâst megfzenveclì, de legfellyelab a’ т!“ 
seg’ üdeienn a’ versben. Igy a’ Poeta ne'melly» 
Íior mondhattyaz énelflyen, erdemlyen, 0r_fzág- 
lyon, ifinneplyen, tolmdcslyon, orvoslyon, pa» 
nafzlyon, varázfyon, a’ rendÍö`veti'1', és az én 
wélekedesem fzerint sokkal kellemetesebb e'ne 
1cellyen,\ç'rdemellyen, orfzágollyon, ünnepel- 
lye/1', iolmdcsollyon, orvosollyon, panafzol-§ 
lyon, éslvardzfollyon parancsolók helyetr. A’ 
rövidebb igékben az lvégzés még ezen betúk 
elön is írtózik a’ kurtitástúl, mint tagollyon, 
mdsollyon, mellyek helyett Zaglyun, és mds 
lyon még a’ versben is. tůxhetetlen képtelenség 
volna. " 

5) Azl végzésïiigékben, ha az I elfitt b. 
r. d. t. âll, a’ kurtitâs még tïirlfleteilenebb. А’ 
rabollyun, öröllyön, ebédëllyën, csatollyon 
parancsolók helyett tehát nem kell mondani: 
rablyon, örlyön, ebe'dlyè`r1, csatlyon. 

с) Reguzálf а’ ‚ ve'gze'sr1'2l. 

A’ z végzésů igék közi'il csak kettö van, 
melly a’ kurtitâst megkivânnya, ellenzen tudni 
illik, es edzën. A’ többiek a’ parancsoló mód 
han a’ kurmást meg nem ‘fzenvedik , és igyfzër-» 
zën, végzën, verzen roffziíl mondatik а’ rend# 
követö fzëre`zzè'n , ve'gezzè'n, ve'rè`zzè'n helyett. 

145. Mellyel: a’ lil: e's zili ve'gze's1'2 Бит 
ma 1„ ek т 

Felelet. A’ 115. §ban a’ 2. és 5. fzám alntt 
ättuk máx', hogy az oilyan ígék, mellyekben в’ 

A lili, 
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lik és zik elôtt hangzó âll , rèndkövetök. A’ wh 
biek мы: mind ide tartoznak, úgymint: 

\ 

Bomhk. Botlik, Csíllngzik. Caillrfmiîk, Csìfzamlik fag, 
ïzàufzamlik. Csömörlík. Csuklik.~Doha'nyzik. Döglik Dörgö- 

lïidzik. Fajzík. Fejérlik. Feketlik, Fëxlylík. Feslsk F`iaclz1|¢_ 
Fogzik Fofzlik. Habzík. Hailik Ha§n.1lhk. Hámlik. Hanyat 
lik. ‘ Härnmlik. Hnsonlík. Hólyagzik 1|l:k.Íramlxk. Kéred- ‘ 
zik. Kérödzik. Késhk д’ törvényesb kësik helyett. Këtlík. 
Kotlik. Kötelïîdzik. Kiíklik Lángzík, Leänyzjk. M§gZTk. 
N árlik. Nyilnmlilm Nyúitódzik. Omlik.,O-'zlik. Otlik Overl Zii. Pállik. Párlik. Rajzik. Re'm\Ík. Rûmlik Rögzik. Sill 
“К. Sudamlik, nem 1`gc~n`fzok‘olt Szemzik. Szóllnmlik Taf 
tékziklTakl\'ódzÍk.'TÍindöklÍk. Tïírödzîk. Vlkaródzik. Váslik 
n’ törvénycx vásik helyett, Vedlik. Verealik. Vérzik. Vil 
lâmlik. Virígzik. Vouaglík. Zöldellik_ 

Ezek káizůl néme1lyek'töhbnyire csak Ize 
mélyetlen igék , mint csillagzik, csz°llámliÍ:,fény 

zlfk,'hajnalh'k, illik, быт, pallik, rémlzk, ran- ‘ 
döklik, vèdlìlf, vìllämlìli ’s a’ t. ' 

` 146. Mìnémit reguldk fzeriht formál 
¿Iyák а’ parancsoló módot a’ lik e's .zik „думы: 
¢‘geÍ'Í:P 

Felelet. A’ parancsoló módçt а’ lik és zik 
végzésů igék а’ következendö regulák fzerìnt for» 

‚ 1) A’ mlik vëgzês a’ hoffzabb ígékben kur 
titâst kivân, mint vìllcìmlyon, nem реф; viÍ~ 
_lnámolvlg/On: а.’ két fzótggbúl ällókban pedig zi’ 
kurti:ás.t meg nem' fzenvédi, mint bomollyon, 
.nem реф; bomlyon. 

Í ' _ 

‚_ Kivé`ve'11 re'mÍyçn és Í1ámÍ_yan,‘a’ re'mIiÍi, 
és hamm; fgékben. ` 

Tn' ïn.) 



ngz 

Q я) Mikora’ Íik vëgzés eli’>'tt’l. R. n. r. ny. 
d betïi áll, kurtítást kíván, mint íllyen, esuli 
lyon, sínlyen, feje'rlyen,fe'n-_ylyen, vedlyen. 

5) Ha a’ lili elöttl gu. s. fz áll,’a„’ kurtitást 
meg nem fzenvedi', mint qfzollyon , dögöllyön, 
hajollyon, veresellyen. 

. . _ 

Iîivévén Íféslyen és váslyon , а’ тЕЬШ vilá. ’gosen látfzik, hogy a’ Лёд]; és misil: ígêk a.’ 
törvényesek, nem ред}; а’ Íxëslili és vdslili. 

4) A’ tlili végzés a’ kurtitáet fmegfzeinvedí, 
de nemkivánnya, mint hanyatollyon ‘газу ha 
nyatlyon. 

’Hivév-én а’ 1012114, ышц £5 ‘шик ígéket, 
mellyek 11’ kurtítàst fzeretik: Íiotlyon, ötlyön, 
és Íiétlyen. — 

5)' A’ d.ziÍt végzéà Капкан kívâń, mìht 
ìlvedzen, Íiéróciiön. 

' I 

в) А’ «abbi ¿fk végzésa igék a’ klima.: 
meg nem fzenvedik, mint habozzon, virdgoz- ‘ 
zon. Mert viŕdgzdl, „падал, uírágzurnk, vi-` 
rdgzańalt a’ jelentö módnak, jelenvaló és fél 
щит ù_.€lönek fzeméllyei; ezekkel tehât a’ pa 
rsydcsoló virágozzál , virdgozzeh , virdgozzunls , 
virágozzanah fzemélyek helyett élni nem lehet. 

147. Ha“nyfe'Ie'ls а’ rendhçzgyó Ige'ÍfP 
Felelet. A’ rendhagyó igék általlyàban ká 

tomfelek._ Azok tudniillik, mellyek fz, "щ y [яд 
. be 
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ъыаккы végzödnek; azutánn как, mellyeknek 
végzése hangzó bet`1`ìb'1'ìl áll; végtëre pedig a’ 
znëgy, ve_/Azt és v¢_m~ igék; mellyekhez a’ nincs, 
sìńcs, és дует, vagy gyere, gyerilnk, gyer- 
гей, vagy jer, ifagy jere, jerünk,.jertel¢ hiány0- 
sokot is oda fzámlálhattyuk. A’ van, nincs és 
,síncs ígékrül а’ 121. és 122. §Aban fzóllotxunk. 
A’ gyer .vagy jer ígének, azo ionn МИН, mel» 
lyek imént e1öadattak_, több fzeméllyei_ni11cse- 
nek, sem a’ parançsolónn kivi"1l több módgyai. 
Az _fz ищу fzík végzésü ígék megrneg három 
fe1ekezetreAo`[`zlan_ak: mert _némellyekben и}: 
gyökérbeàü, némellyekben рейд; _helyett, él 
wsmßs fnéäßkbefl ё h°1y<=¢¥ Щ 

148. §. AMe1lyek ama’ rendhagyó \lge'Íf, 
r'1ßlly¢’ff>.@'.1 de fà vfäëëë g1'ö’fß'rb¢¢üi=’ 

Felelet. A’ gengìhggyó ígék, rnellyekben az 
fz végzés gyökérbetů, ezekf z_'fzìÍf, melly mély- 
`haf1gús alutâfw ¢f-~»ilf. Щи М‘; МУ-ъ vëfß» 
vz_'/Az, niellyek n_1agAosl1ang1i9_.k, A’ vqfz жён: с 
betůvel, mellybůl д’ ve_fze'ly és vefzedelem ne 
vek fzàrmaznak, rendkövetö ige, ésA n1ás_tte[`z, 
minAt.a’ középsö è' betfůbůl állö _1AJè'ÍA§_.‘ Alfalamint 
az zffzils és _è_'/`zA_z'Íf Aígékhez Aziz _ik hof-I'zala_b1’t5S_,A úgy 
а." többiekhez ën f`üggeI`zte_t_ik, de ‘введя rnikot 
ragafzték nélkůl mint ApuAÍ`zta gyökerek állanak, 
1ígymint_:hifzer_¢, lefzen, tefzen, vefzérz, vi 
fzen. Némellyek a’ következçndôkre niég vonâst 
is tefznek: lefzen, tçfzen, és vq'/`zen. Mivel a’ 
lqfz igét kivévén, a’ ìöbbiek m_üvelök, a’Amutató 
formât is elfogadgyák, söt bizonyos éàetekhen 
meg is kivánnyák. Az efzili és I:/`zAz`Í¢ ígék tovább 
ik fzótaggal végzödvén, aA’ harmadik foifma fzs 

~» 
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rint ragafztatnak azoktúl, kik e’ formát védel-'È 
:mezîk_ Ist hät fö példák gyanánt mind а’ három ` 
forma. fzerínt ragafztva elöadatnak nzért, hogy 
а’ harmadik formábúl' eredö rendetlenségek _itt 
is fzembe tünnyenek. ‘ ’ 

А: lfzilx efs Efzilt lgëlmeli ragafztdsa. 
 

 

 

Tò`rz_/Íò'- ‘Миши! Hanna- Tò`rz_/`à'- lllutato' Harmzz. kösforma forma dik forma kösforma _forma diltforma 

A’jelentö módnals jelenvaló üdeje. 

мы. Ifzoxn. I/kom- Efzek. Efzem. Efzem. 
_ l.'zlak. - Efzlek. 

lfzol. Пас‘! lfzol lÍ.l`zel_ Efzed. Efzel. 
ПИК. lifzn. ПИК. Efzik. Efzi. Efzilc 
Ifzunk. lffzuk. lfzunk. ШИНЫ‘. ЁПЫЁК. Efziinli. 

‚ Ifzrok. Igfziímk. [так «чуть, вшыь. Есть. 
lfzulk. lffzzik. Ílizrlak. Efznek, Efzik. Efznek. 

./1’fe'lmúltt над. 

Ivélr. lfvám. ‘Байт. HEve'l1'. Evém. E1/ém. lválak. _ Evélek. 
M1. мы, imi. 1:ve1. мы. ‘та. 
_I1/g lvá, Iuélr. ‘Еве. Evé. Evélt. 
Ílvánk. lvánk. Ivânlx. Evénk. Evénk. Evénk. Ivátok. [v:1'1ok. llvítok. Evétek. llůvétek. Evétek. 
lvínak. Ivák. Ivának. _E.vének. lßvëk. Evének. _ 

Az elmúltt üdö. 

Imm. Imm. Imm. lEnem. Enem. |Emm. Ittalak. д Ещьк. 
Inál. hud. Кий]. |;Ec1él. Ещё. Emil. 
lu. (ivm) lm. hz. (ivan) ‘En (even) Em. E11.(¢vet1) 
шик. mun. Inunk. Ettíink. Ettiik. Euiink.’ 
I1¢e¢¢k,\ {нём}; шшш. Ettetek. Ettézek. Ettetek. 
им. ` luik. Imk. Enel; 

 

Ették. — Emk. 

А: 
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_ с’ törvényes iuand, ëvend helyett. 

Миши! Harma Tò'rz_fó'-' Mutatá 
forma dilfformd. Í§'s_fo1‘ma _forma 

Harma 'z‘.ffzfa- ч dikforlna l kösforlrìa 

 

А’ Мщйпё módnak jelenvaló fidejè. 
 

Innék. Живёт. )Innámf |)Ennc’k. )Enném Enném. 
_ y" Innálalx. Ennélek 
Ínnall. Innâd. `Ii1na'.l. Ennél. ' Ennéd. Ennél. 
In/za» - Inni. línnélf. Enne. Enne) lfzznéli, 
Innínk. Innánk. lnnánk. Ennénk. Ennénk. Ennénk. 
Innátyk. Innátoln Innálok. Enne'tek.» lìnnétek El-métek. 
Innínak. Надя. Innának. Ennének. Eniaék. Ennének. 

А’ parancsolónak jelenualó üdeje. 
 

 

Igyak. ïgyam^ Igy'am._ Egyek. Egyem. Egyem 
1’ '1 Р?“ 1 '1 E el ëgyelik E а R- W' е» ‘в - ay@ 1°' - Í’ I (md.) Iy _k Ey El..1.1.)l. "у 1‘ _ gyon. gya. gye . g en. g e. Ffgyé . Y Igyunk. Igyuk. Igyunk. llìgâ/i’ink._ »Eg’;'íilc. Egyiínlç, ‘ 
lgyawk. lgyátok. ]gyaLolL. Egyetek. Egyëtßli lfgyelek. 
Igyannk. Igyák. Igymnk» Egyenelc. Eg_yék- Egyenek. 

А’ határatlan mód: inni, innom, innnd, 
innia, innunk, innotok, ínniok. Enni, ennem, 
enned, ennie, ennünk, ennetek, enniek. 

_ А’ refzesillök. lvóg levö. lit ‘ищу ivrm. ott _ 
ищу evett. Ivandó vágy iandóg ëvendö иду 
_'éen/clö. 

‚А: dllapotjegyzök. Ivàr1,~íva. -Evën, м} 
_Az öfzvetett üdök fzinte úgy fonmâltatnak ` 1’ törzfökös és 'mutqtó formálmn, mint 1’ rend- l 

követö ígékben. A’ harrnadik formâbàn Над. /l 
ezekrůl а’ 140, és 141. Az and és end vé;.{-_f 
zésů jövendö íidökben a’ v közbevetég többnyire' 
elhagyatik valamennyi I`zeme'lyekben:`,ia`nd, ëend 

§94- §é~ и _ 

у 
1 
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' lyességgel fzokarlanok, A’ 

149. Jlíìben távoznak el az Надя e's efzik 
fe p.j1dá1.mza’"wz.z..- fz „едим rendhagyó 
igéliŕ 

Felelet, A’ többifz végzésïi rend_hagyó‘í5ék , 
úgymint hzffz, {ф}, vèfz, vlffz, leßz а’ követ- 
kezendökben távoznak el az ffzìli és efz1'híge'k- 
ne1¿fö példamil. 

1) Mivel ezek nem ik végzésïiek, a’ har 
madik f`r»«rma .nlá semmikép sem Atartoznak, ha. 
nem minderikor vagy a’ törzfökös, vagy я’ mu 
tató forma fzerint ragafztatnak , kivévén а’ lef: 
igét, melly középrendů 1_e’ve'n, э.’ mutató formàt 
el nem fogadhattya. 

2) A’ lèßz ige a’ ragafztékok által meg~ 
holïzahbodvân, az eggyikfz hangot elveti, mint, ~ 
lŕgfzëk, le'/`zè'l, lèfzünk, lefztëlf, lèfznels. A’ fél 
múltt üdöben az eggyes fzámú harmadik I`zernél- 
lye kétfêle: lëve, és lön, mellyek közül az elst'>'¿ 
re némellyek hafzontalan vonást tefznekz le've. 
Illyen kétféle fzemély а’ têgfz _és v¿j`fz ígékben is 
találtatik: tëve, vagy tön, vëve иду vön. Itt is 
а? te've és ve've ígékben a’ vonás hafzontalan, 
söt káros is azért, mivel azoknak külömbségét 

‘ а’ fzenvedö állapotjegyzöktül megrontya. 

5) Az ffzils és дум ígéknek elmxiltt üdeje'- 
ben а’ közbevetéssel formálzt ìvott és ëvett har 
madik fzemélyeketa’ többífz végzésïi rendl1a- 
gyók nem követik, hanem az eggy hilt, tëtt, 
vëtt, vilt, На?! fzemélynél .maradnakz шеи; а’ 
hivèlt; t__è`vè'lt, vè'vè'It, vìvëlt, Iè`vè'lt fzavak tel 

régieknél tött, мёд, 
. lem 
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um машин; ‘а’ мы: ЪЁЫЁЪЁК, ‚щ mm. 
talan egyéb’ fzavakban „is а’ középsö ëaz ö hang 
zó helyett âll. ` 

4) А’ parancsolöban а’ Щ/З 15е‚ dúplâzott ' 
gy hangot имён; melly dgy. betükkel jobban. 
‚нам: hz`dgyeÍs,` hiclgyél, ‘аду hìdgy, hid 
gyen. Воду ez helyesebb. irásmód, mint híg 
gyelz, higgyél ’s a’ t.kitet[`zik а’ hidd mutató 
második I'zeu1éiybi'il, melly а’ hídgyed egéI`z- 
bi'iì a’ 157, §ban elöadott regulák .fzerint fâmad. 
A’ higygyed igébül hìgycl támïadna. Lásd а’ 125. 
§. Autánn àlló Jegyzést is. ’ 

5‘) А’ pararicsolóban a’ második fzemélye-- 
ket irniggy rövídítik meg ezen ígék: а’ törzfökös 
formában hìdgy, тегу, pëgy, уйду, légy; a’ 
mutatóban pedig hidd, tëdd, zvëdd, „та. 

6) A’je1enva1ónak réfìesïilöi a’ tèfz , és vèfz 
igékbůl tëvö, és vëvô, mellyekben némellyek a’ 
kellemetlen e' hangzót uîondgyàkr te'vó, vévö. 
Az elmúlttnak réfzesïilöi ezek; hilt, tëtt, vëtt, 
vilt, lëtt. А’ régi könyvekbenirt is közönséges' 
a’ wu, vou', lön. 

\ 

lapotjegyzök fzokottabbaknak 1'át[`zanak)1enni, 
mint а’ lëvén, iè’ve'n, és vëvén rövidek. De а’ 
többiekben a’ vonás fzükségtelen: ìvdn, è've'n, 
hive'n, vivën; _А’ fzenvedö állapotjegyzö ellen 
ben mindenütr vonást kivân: iva, due, hive, 
te've, -vive , vive., А’ 1631]: igének le've állapotjegy- 
zöje fzokatlan. f~ 

В 

I . ‚д‘; › ` ‘ l t. r 1. 

7,) ‘_A’ le've'n, te've'rz, és ve'vè'n müvelö â.1_-. 
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I forma. 

8) A’ jövendö, iidôkben, mellyek end ke'p- 
zövel formâltatnak, a’ «v_ közhe\ etés majdnem 
egéfzen fzokatlan: hiend, tëend, vèend , viend , 
lëend, nem pedig hivend, 1è`vend ’s a’ t. Az ë 
helyet_t é hangzóval élni téend, véend, Нет! 
nag‘y_l1iba; azonnliivfill pedig meg az end kép- 
zöt is megvonni, te'e'nd, ve'e'ncl, le'e'nd_valoságos 
nyifogás, és nem emberi befzédhez illöj I`zózat_ 

150. Mellyek а’ rendhogx/ó z'ge'Íf,_meI- 
lyelsben az _fz ve'gze's d helyett dll.” 

Felelet. А’ rendhagyó ígék, mellyekben dz 
fz végzés d helyett áll, ezek: Àlufzilf vagy al 
fzik. _.¢;1lÍfu_fziÍi. Haragzgfzili, vagy harogfzils. 
Vajufzilf vagy vajuflik. Nyugqfzik ‘аду nyug 

fzili. Rulíofzfli "аду ralfodik Cselelfefzili ‘аду 
cselelgfzílf. Eslnffzilf, Felsiifzilf vagyfelgfzik, mel 
lyek az Alu_/`zz'Íi és Cselekfzik fö példák fzerint 

\ imigy iagalztatnak. ' 

Az Älufzik ígénlels ragafztdsa. 
_ Tò'r§/`à`Í»'ò's Mutató Harmadllí 

_ _(farma. jörma. 

А’ jelentö ’módnak jelenvaló ùcleje. 
.fhg/'zalf vagf- al~ dlufzorn ‘аду al- /{Íu-"zom ‘аду al 

/`zoÍf. `/`zom. _/`zom. 
Älufzól vagy' nl- Alufzod виду al- Aluïzol саду all`zol._ 

fzol. fzod. 
Alufzik виду nl- `Alu1"l`z|._ Alufzik vagf ol 

fzik. I Гид‘. Alufznnk виду al- Aluffzulc. Alufzunk уеду nl 
Íznnk. fzunk. 

Alnlzfok виду‘ nl- Aluffzâtok. Alufzxok «ладу nl. 
fzntok. йогой. 

Alufznak рад,‘ ol- Aluffzik. Alufznak vagf nl 
fznnaki Каспий. 

\ ` _ TÖ’fl 
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Tà'rzfà'l¢ô‘._s Í ‚Миши! Harmadik 
farma. jbrma. forma. 

Félmúltt dö. 

Jluvëlf иду alvéÍr,« Áluvám ‘иду al- /ílzrvám ‘иду al' 
mim. mim. х 

Aluvál. виду alvál. Aluvád виду‘ al- Aluva'l уйду alvaíl. 
` vád. 

Идти vagy alum. Aluvá над)’ alvn'. /lluvék иду alvélt. 
Alnvänk uagy al- Aluvánk виду al- Aluvánk виду ll 

vänk. vink. ‘дай. 
.Aluváiok vagy al- Aluvárok vugy al- Aluvátok ладу al 

vátok. vátok. várok. „ 
Alnveínak vagy al- Aluvák vugy al» Aluvínnk саду ll 

vának; vák. vának. 

Elmúltt üdó'. 

Àlucltarn. Aludtam. Alucltam. 
A1.1<1¢.«'|1 Almlua. A1..d«.ai.» 
.Aludorr виду aludr. Аида. ` Aludorc vagy alude. 
Aludtunk. Aludtnk. Alurltunk. 
Aludtazok. Aludtátok. ‘ Alurltatok. 
Aludrak. Aluiclták. ’ Aludtak. 

А’ Ísívdnó módnali jelenváló üdeje. 
Jludnék. Áludnzím. /lludnfínz. 
Àludnál. Aludnád. Aludnal. 
Jludna. Aludná. /íludnéh. 
.AludnÃnk. Aludnánk. A Aludnínk. 
Aludnálok. Aludnátok. Aludnzitok. 
Aludnának. Aludnák. Aludnínak. 

ÀA’ parancsoló módnali jelenvaló üdeje. 

Jludgyak. yfludgyam. A Aludgyam. › ’ 
Aluflgyil vagy д- Aludgyad виду д- Aludgyál gygy- д. 

ludgy. 1 ludd. ludgy. f 
Jludgyon. Aludgya. Jludgyék. 
Aludgyuuk. ._ Aludgyuk. _ Aludgyunk. 
Aludgyatok. _ ~»._.¢~ Aludgyzítok. Alndgyatok. Aludgylnlk. " lAludgyák. Aludgymak. 

L . 

 

‚ ' А’ 
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A’ Cselelsefzìk z'ge'}1eÍ¢ ragaßtása. 

.Tò`r1;.'_/'à`hà'a M u tala' * Ha rm adíì jbrma. fvrma. f « farma. 
A’ jelentö módnals jelenvaló üdeje. 

Cseïekqfzek ‘аду Cseleliq/'zam иду Cselekq/‘zehn иду 
‘¢.„1¢1„f/mf. `c.eelek„/'zcm. cselek /hem. 

Cselekefzel uagy Cselekefzed виду, Caelçkefzel виду cn 
cselekfzel. csehkfzed. |ekÍ`ze|_ 

Cselekefzik ‘аду cse Cselekefzi виду çs_e- Cselekefzik над)’ cse 
lekfzik. ‚ _ lekfzi. " lekfzik. 

Cselekefziink uagy Cnelekefßzük. Cselçkefzünk vagy 
_ cselekfziink. C Г cselekfzünk. Cselekefzn-k vagy ‚еще zink uagy Cselekefzzek ладу 

cseìekfzetek. cselek `zítek. cselekfzetck. 
Cselekefznek виду Cselekefzik виду С|е\е\‹еГ1пе\‹ vag cwlekfzenek. cselekfzilc. ‘ melçkfzençk. r 

Камин; ‚из, 
Ä 

Cselekevék v- cae- Csalekevém v. ¢sç- Csslekevëm 1._ cnf 
Igkyék. lekuém. 'le/fve'm.~ 

Cselekevél v. cselek- Cselekevéd v. cse- Cselekçvél р. ¢5el¢l¢¿ 
vél, lekvëd. ve'l. 

Cae/ekeve v. cse- Cselekevé li. caelekf Csc/elrevék v. cae 
lelfve. ve'. I Iekve'/f. Cnelekevénk u. cse Cselekevénk v. cle- Cselckevénk u. cnf 
lekve'nk- lekvénk. lekvénk. 

Cselekevélek v- cse- Cselekevétek v. cse- Cselekevétek и. cse 
lekvétek. lekvétek. lekvétek. 

Cselekevének v. cse- Cselekevék и. cle» Caelekevének U. cu-_ 
lekvének. i ielwek. ышемь. 

‚ .Elmúltt ada. 

Caeïekedlenl. Cseïekedtem, Cseîekedtem. 
Cselekedtél. Cselrekedted. Cselekedtël. 

‚ Cselekedett. Cselekerlte. Cselekedett. 
Cwlekedtiink. Cselekedtiik. Cselekeeluinlr. 
Cselekedtetek. Cselekedlétek. Cselekedletelx. 
Cselekedtek. Caelekedték. Cselekedtek. 

с 
1 

Тёг 
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Tò'rz„/`ó'Ífà’e Mutagá i . Ilarmadik forma. _ for/na. forma. 

А’ Ífívánó módnak jelenvaló (Мера. 
Caelelrednélr. Cselelfedném. Csslalreulném. 
Cselekednél. _ Cselekenlnéd. Cselekerlnël. _ 

I Cïrelelsedne. Cselekerlné.' ’ (Tse/eliednélr. 
Cselekednënk. Cselekeclnénk. Cselekednénk. 
Cselekednétek. Cselekedńétek. Cselelzeflnételi. _ 
Cselekednéuek. Cselekednék. Cseleked11ének._ 

~ А’ parancsoló módnals jelenvaló üdeje. 

Cèelekedgyek. \ lC`selekedg_yein. Cselelferlgfem. 
’Cselekedgyël виду Cselekedgyed vag_y‘lCselrkedgyél уйду‘ Cselr.-lseflgy. cselekednl. ‚ I cselekedgy. 
gselekedgyen. Cselekerlgyeì( g-»elle¿f_eÃigy'éÍ{‘. selekedl link'. Cselekedg ii . see e gyiin . Aflàelekedëîiezek. ' Cselekedgëézek. Cselekeclgyelek. 
Cselekedgyenek. Cselelcedgyék. Cselekedgyenek. 

A’ hatâratlan mófl: Aluŕlní. Aludnnm, alud 
nod, aludn-ia, aludnunk, aludnotok, aludniiok. 
Cselekedni. Cselekednem , cselekedned , cseleked- ’ 
nie, cselekednünk, cselekednetek, cselekedniek. 

_ A’ refzesúldlf Ã' Aluvó vagy alvó. Aludtt ‘аду 
aludott_ Csélekevö yagy cselekvö. Cselekedett. 

Az állapotjegyzöls. Aludván, aludva. Cse/- 
lekedvén, cseiekedve. 

" Hivélelek, lmellyels ezen elsö feleliezelhez 
гидом‘ zgéker illeujk; 

дм dllxufzìls, vajußfk ‘аду vajudfl». wlw 
fzìli vagy rakodili és eskilfzilf ígék az fz elött 
álló hangzót; el nèxn vetik, és igyaz al/Isola, al 

' fxol, » 
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lfzol, alfzík ’s а’ 1. eselelffzels, cselelffzel, cee 
lelgfzíli ’s a’ t. megrövidített ragafzzást meg nem. 
fzenvedik. ` 

Az Мачеха‘: üdôk fzîntlígy formáltatnak a.’ 
törzfököâ és шагаю f`ormában,`mi11t а’ rendkö 
vetö ígéknél. A’ harmadik formârúl Кий а’ 140. 
és 141. Км. Az and ,és end végzésù jóven 
dökben ezen igéknél a’ v közbevetés el nem vet 
tetik , aluvand иду alvand, cselelxevencl, ‘аду 
cselelfvend. 

Hogy в.’ p'arancso'lókban ezen igék dgy he 
tůkkel helyeseb1>en„-1'ratnak, mint gygy vagy 
ggy betíikkel: aludgyals, cselekedgyek ’s a’ t. 

‚ kiteîfzik itt is a’ megrövidített második [`zemé- 
1yekbi'1I«: aludd, cseleliedd, nyugbdd. Lâsd а’ 
-149» a’ 4. fzâm alatt а’ Щ/г ígériïl. Lásd. azonn« 

'kivůl а’ 125. utánrŕálló jegyzést, és a’ 157. §t. 

Hogy, a’ közúéprenclii igék, mint allugfzìli, 
'va;‘ufz1'Ís, eskzïfzìk ’s a’ t. а’ mutató formát el 
„nem fogadgyák, és hogy az e._9Íiíg'fzìÍi é's fÈ:Íi1'l~ 
fzils középhangú igék a’ cs_eleÍi_/’zìli magosha.n- _ 
gmiii s.’1’zokott fzemélyekben а’ XIV, Szakarp 

у bran foglaltt regulák fzerint külömböznek, fzük- 
ségtelen émlitenem. _ 

151. Mel/y-¢Íf ama’fè'l rendîlagyó íge'Í1,~ 
mellyelilnen az _/z vëgzës a’ d betü helyett dll P 

_F..l¢1¢»_1. А’ га rendliagyó 1561: ‚ mellyekben 
àznfz végzés á’ cl lietfi helyett Aáll, ezek: beiegf 
zik, ‘(аду betegadìli, elëgfzih иду elégedik ‚ 

11!‹1е3„/2#&_,'та5у llidegedih, melegfzŕk vagy -mc 
_ ~~ ~- 1,. 
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legedilx, öregfzìls ‘аду örègfedik, re_'/`zeg_fzi`k 
‘Nagy rféfzegedilf, tòrelifzílf, vagy lörekedilc. 
Ezek az _fz betút csak а’ jelentö módnak jalen- 
való ùdejében tartyâk meg, és а’ 05910/‘1211! fö 
példának csak rńegröviditett rugafziását követik, 
mint betegfzek, betegfzel, belegfzíink', ’s а’ г. 

лещ pedig betegef_§1'Íf, belegef/zel, betegefzünlf. I 
Az eggy lörelfzik vagy löreliq/kilt mind а’ hét 
ra,«:y.¢Í"./.tást elfugadgya: töreliefzeli, vagy töreÍi- 
fzek ’s а.’ t. Mível középremlúek, а’ 'mutato' for 
má; nfzm kövslhetík. A’ tèhbi _fz végzésíi ígék- 
rül lásd а.’ 11x. az _fz képzö alatt. 

152. Iellyels а’ rendhagyó '_tge'Íf, mel 
' 'lyeliben az fz ve'gze's z betü'_ helyelt dll? 

Felelet. A’ rendhagyó igék, mellyekben az 
fz végzés z betů helyett á1l,’ezek: me{fz, hit» 
fzili, tet_/ÍziÍi és í¿gycÍifzl`Í1, mellyek á’ rendkö- 
vetö ragaïztâstúl csak а’ pa1‘ancéo1óban tâvoznak 
el következendòképcn: /. 

Ld@/'zassak (а’ 5. forma Í‘zerint`Íd1_.fzass¢1m), 
ldl_.fz«1s.sálv’ag‘y йЦ/газз, ldlfzasson (а’ 5. forma 
fzerint ldgfzassélx), lcigfzassunlf, l1.il_fzassatoÍi, 
Idgfzassarzali. 

Tes$eÍs (a’ 5. ‘forma fzerïnt Íessem ) , tessél 
vagy tess, lessen, (af 5, forma. fzerint tessék) 
tessúnk , tess'eteÍi , lesseneli. 

Messek, messél ‘аду mess, messen , mes 
lîlnh, messelelf, messeneli, és а’ mutauì formá 
Ьап’ messem, messed vagy mesd, messe: ,f тем 
cülx, nlesséieli, messéls. \ 

Ügyelx» 
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Ügyehfzik а’ rendkövetö iigyelfezilf helyett , 
azfz bet.i'1t csak a’jelent'f'>` módnakjelenvaló üde 
jébep tartya. meg: ügyelgfzek, ( a.’ 5 forma Ize 
rint iigyelgfzem ), ügyeli/zel, ügyelffzünli, 
ügyelfzetek, ilgyekfzenek. 

A1531. Mellyek a’ hangzóval vëgzödö rend 
hagyó igéli? ~ ' ` 

Felelet_ A’ ŕendhagyó ígélf., mellyek hang 
zóval végzödnelc, kétfélék, úgyminc mélyhan 
glíak ‚ és középhangúak. A’ mélyhangúak ezek: 
hz', dí, melly most már fzokatlan, nyt, ó, п’, 
si,‘_fzz', vl,fú_, ró,_és búüt; a’ középlxangúak 
pedig ezek: {б}, vagy holfzabitással jön ,fo', Zó', 
nö, nyö, és [яд Bagafztásòk a.’ Ht és Szö’ {б 
példák fzerint imìgy történik. ' ‘ 

А’ Ht e's Szö 1'_ge'ÍmeÍi ragafziása. ' 

Т ò'r:_/ïv'lfò`.f I Миши: Т дг: _/` ò`kò`s lll и tazó farma. farma. forma. forma. 

 

А’ jelenlö ’rnórinalt jelenvaló üdeje, 
Hívok. _ |läíy1Ln1. HSzöv_ök. ‘êzöv¿¿'m. ía . zîlek. 
нш. uma. Íszarz. szövöd. 
Hi. Hijja. _Sz`<'>'. _ Szövi. 
Hfvunk. нации. ;з‚а‹‚апь. ыьдыь. › 
Hímk. Híjjámk. Szŕiaök. Szö-vizek. 
Hínak. Hijják, Szîînek. Szövxk. 

А’ félmúlzz над. 
ими. A lnfvám. ` “зимы. Szöve'm. 

‹ _ . Hívrllak. Szövélek. 
‚ Hival. A Híváa. §szövé1. szövéd. 

Hiva. Hivá. _'Szöve. Szövé. ' 
Hívínk. ‘ Hívánk. ‚ _Szövénk. Sz_2j\én„)¢, , 
Hivátok. Hivátok. '_Sz'o'vétek. Szövétek. ‹ Hivinnk. Hivík. ’ lSzŕ>`vének. lâzövék. 

х T à'i'- 
„_ 
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Tó'1‘</ï>'I«ïs Миши; I Tifrzffikók I Миши’? 
 

 

füflüw. - jòrma. forma. fûrmü» 

Az elmúlzt üdö. A» ‘ 

Hímm. A Hínam. ‚ “Згёцеш. |SzA'<Srre1u. 
` ‚ Híltalak. A A A ‚ Szìittel`ek`.- A 

Hmal. наша. ~ _ ‚зимы. szzsmd. 
Hin.- ’ Hina. ¿Sz_6rc(fzövöu) Szörre.. 
Hízrunk. ’ _ Hínuk. A fSz'rS_m1nk. Szïiníik. 
Hittatok. Hittátok. Szŕitletek. _ Szìifîéteki 
нам. ‘ |ншаьд _ szanek. мышь. 

А’ Íilvárió módnali jelenvaló' üo_lejAe._' 
Hinék, H1'11’:Ím. Hszänëlë.-A Szïínêní. 

A llínálak. Szönélek. 
Hínál. Hínaid. A Szfónél. ' Szönéd. 
Hina. Hími. _ Sziine. Szöné. _" ` 
Hínánk. ilínánk. Szìinënk. _ Szönénlâ. 
Í-l1'na'1ok.A . Hnuîtok. Szïnének. Szönétek. Hínának. lllinák. _ läzönének. |Sz511ék. _ 

A’ parizncsoló mödnak jelenvaló üdeje. 
 Híjjak. ' Hfiiam. Szìijjek. ‹ Sz'r”>|'jem. 

_ Hijjalak.- - _ _ _ Szöjielek. 
Hí"á\ на; Hijiad vd _Szöjiél va ' Szö‘jed va " д“; у llídd. A Izëîdd. Hijjon. Plijla. ‚ lSz'rijjör1. ‚ Szöjje. . 
ТНЦипК. Hijjuk. ‘г 'Sz5jjiink._ __ Szöjjiik. 
Hijjamk. H1'jja_1ok_.« Szißjielek. _ Sziijjétek. 
Hinanak. Híjják. SAz`c'íjjenek.` Szönék. 

 

А’ határatlan mód. Hín..iA. Hínom, liinod, 
hínia, hínunk, hinotok, hiniok. Szöni S25 
nöm, fzöxlöd, fziönie, fzönúnk, fzönötök', Гид; 
niök. 

/ 

А’ re_'fzésA1'l'löÍi. lÍívó, ifzövö. Hitt "аду hi-A 
той; Afzött vagy fzövölì. » 

MAGYAR NYE.Lv-r1_m. U А: » 
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А: állapotjegyzöli. Hfvan', hm, fzfsvén, 
I fzöve. % 

Az Íífzvetett üdgk úgy formâltatnak, mint 
‘a’ rendkövetö igékben, az and, end végzésů jö. 
vendök pedig v közbevetéssel: hlvand, fzëvend 
’S а’ т. 

154. Mìcsoda Ífivélelek ald vannak vet 
ve а’ többz' rendhagyóli, mellyels hangzóval 
végzödnek.” . 

Felelet. А’ hz' és fö példáktúl а’ többi 
ŕendhagyók, mellyek hangzóval végzödnek, а’ 
következendökben távoznak el. 

‚\ Y 

1 ) А’ fó e's mélyhangúak а’! v közbe- 
vetés elött а’ vonâst elvefztikg r0voÍs,fuvoÍi, 
jóllehétfúvoli is mondatik. А’ r1’, si, dz', és búils 
középrendïiek lévén, а’ mutató formát elinem fo 
gadgyak. 

2) А’ jö а’ jelentönek e's а’ kívânónak jelen- 
valójában, valamint а’ jelentö elmúlttban is , а.’ 
vonást elveti, ’s а’ képzönek elsö mássalhangzó 
jât megduplázza, és ‘Жду következendöképen ra 
gafztatik: 

.Íeleniö jelenvaló: Jövök, jöII`z, jö vagy jön, 
штык ‚ jönök , jönnek. Elmúlu, Jöuem, jöuél , 
jou , jöuunk, jönetek , jötrek. Iíivdnó jelenvaló. 
Jönnék, jönnél ‚ jönne, jönnénk, jönnétek, jün 
nének. A’ jönek tehât jönneli „helyett hibás , mi 
vel e’ közönséges regulátúl eltávozik, mellyet az 
egyformasâg fzerez, 

3. 
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5)'A’fô, nö és jö az elmülttnak eggyes 
lwarmadik fzeméllyét a’ vò" közbevetéssel meg 
nem hollzabíttyákz a’fö1t, nött, jött helyett te 
hát nem lehet mondanifövötl,-növötl és jövött.) 
De a’ fzövött utánn jól mondatik ellenben lö 
vötl, és nyövötl a’ löl! és nyött helyett. Ugyan-I 
azon fö, nö és jó igék középrendůek lévén, e.’ 

‚ 'mutató formát el nem fogadgyák. 

155. MíÍfe'p ragafztatnals a’ меду е’: 
Vefzt rendhagyóls? 

FeIe1ei.A’ Megy és Ve./ist rendhagyök _ 
îmigy ragafztatnak. 

Jelentö jelenvaló. Megyek , mégy (nem 
'rrlefz ), megy саду megyen; megyünk, mëntëk, 

' mennek. Felmúlit. Menék, menël, mene (пет pedig 
méne), menénk, menétek, mene’1j1ek.Elr1`1úItl:Men 
tem, mentél, ment, mentünk, menteielc, mèn 
tek vagy mentenek. Iiíváfìó ]°elem:aló. Men 
nék, mennél. menne , mennénk ‚ mennétek `, 
mennének. Parancsoló jelenvaló. Mennyek, 

.mennyél ищу шеппу, mennyen ‚ mennyiink , 
mennyetek, mennyenek. A’ lmldratlan mód. 
Manni. Mennem, menned, mennie, mennünk, 
mennetek , menniek. А’ rP¿'fzesïìló’Íf. Menö ‚ 
memt, menendö. Az dllapotjegyzclft Mem/én, 
menve. Az öfzvetett üdök a.’ rendkövetô lgék 
fzerint, az Pnd jövendö pedig a’ mënend gyö-- 
kérbůl formáltatnak. 

A’ Ve/’zt ige csak 1’ 1Je_/_'zejt(nem vëfzqfzt) 
igêbïil van öfzvevonva, és a’ regula fzerint ra' 
gal`zt1t_ik: vefzielf, vefztefz, vefzt, vefztilnlf', 

U я «uq/z 



A т’ ~ ses 
I 

1" религий, vefztenelfz csak az eggy parancsóló-6 
ban tér viífza. а’ vefzejt igéhez: vefzejlsek, ve 
fzejtsel vagy vefzejts ’s а’ т, tellyesen а’ regula 
fzerint. 4 Í ё 

XVI. sz.. 1 Mz.’ 
A’ kleëcsolatokrúl, ígehatározókrúl, és 'az indúlatjelekrifìl. i 

156. Milt а’ Ífapcsoldtoli , az ígehata'ro- 
zóli , e's az indúlaljelek ‚ és mìliépformáltatnalic’ 

Eelelet. Hapcsolaloknak neveztetnek ama’ 
fzócskâk, mellyek két mondâst, vagy eggy mon 
dâsxban két tagot öfzve függefztenek, mint: ha, 
vglgìmint, úgy, e's, vagy ’s а’ т. Az-ige haná 
’ŕ“oz“ók az igének értelmét határozzâk meg а’ l1ely- 

»Q __1 nek., üdönek és más eiféléknek környůlàllâsai 
(„И fzerint , mintjel , ki, nagyon , tegnap , itt , ̀ amolt. 
" »Az indúlatjelek olly fzócskâk, mellyek a’ befzécl 
‘ A 1162611 2’ befléT1„öne_k indúlauyait {едем ki, mim 

‘ dh! óh.' jajl E’ hâŕomféle [`zavak,‘.` hozzájok ad 
/ “/ ‘чёт nleig a.’ névhatározókot is, kön névvel a’ be-. 
¿N ‚ fzéd’ rêfzecskéinek is fzoktak neveztetnii, és ere 
’ Í _detekre nézve három felekezetre o[`zlanak5 1így- 

mint eredeti gyöl<ér['zavakra, fzármazékokra, és 
öfzvetett fzavakra. A’ gyökerek azok, mellyek 

к más fzavakbúl nem erednek , mint hogy, пет, 
)_ e's, úgy, oit. A’ fzârmazékok gyökerekbïil tá 

madnak képzök által, mint mivel, nagyon. Az 
öfzvetett befzédréfzecskék végtérè kettöbül tetet 
nek öfzve, mint minthogy alfármilior. A’ gyö 
kereket, és az öfzvetett rél`zecsl<él«et `k`ónnyi'i lellz 

’ meg» 
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’ ‘ I ‘д - `/ шедчайаГйтацЁ , mlhely а’ fzarmazekoknak kép. 

zöivel megösnzierkedünk, mellyekf im’ itt követ- 
kezriek. A — ` ‘ 

1) А’~ЬеГ2ё‹11’ёГ2ес51‹ё1‹пе1‹ éggyügyü а’; 
vagy eggy ágú’ képzöi ezek. ‹ 

Ё Р kérdést je1ent,’ és nem czak а’ be[`zédre'- 
fzecskékhez, hanem а.’ nevekhez, és az igékhez 
is függefztetik. Némellyek, kik а’ három Magyar 

—е betíit meg nem tudgyâk füleikkel jól külöm 
böztetni , ’s az irásban, _még Ё a’_kérdezö ё Ье- ` 
tůt а’ zârtt hangútúl ¿meg akarják válafztani, mi. 
vel ezt )fzükségesnek érzik, 'vonást tefznek reá, 
és igy а’ nyelvben а’ kellemetlenůl nyifogó és 
húzakodó e' betůt megint. fzaporíttyák. Valaha. 
а’ kérdésnek jele а’ Iìórúl, 14;;xe1lyhe(:r-függe[`zte- 
тек, {Ышб vonáskával Vâlafztatott el, mint úgy 
e Ё’ Az Analiticâban csak akkor hagytam én ezt 
helybeïr, mìkor az öfzì1B5r\âs az értelmet kétsé 
gessé tehetné: `itt рейд; még ezen esetben is azt 
javaslom, hogy inkább csak két pontocskával ‚ 
külömböztessen magg, mint Íse'rtè":” 

_ Këpen vagy Íie'p" rnódot jeleńt, mìpt eÍsÍie' 
pen az ez mutató névpótolóbúl, ha'rorìfe'leÍfe'- 
pen, Iíëpen a’ Íiép névbïil ered, és maga is az 
en képzö àltal’ formâltatik. Mikor tehát az en 
képzöt elhaggyuk az írásban, a’ hiányjellel ki 
kell аж pótolnunkz Íi¿§fe'leÍie'p°. A 

Hoŕmagâban név , és üdöxt. tefz , mint aÍfÍiÓr, 
ekïior az az és cz mutató névpótolókbúl, almir 
milfor , egyébkor, három óraltor, ‘аду három. 
Íior , tflvafzliorgr öfzlior. 

Ош 
/ 
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Ош vagy vònáspótoló l betüvel olta a.’ múltt 
üdöre mutat, mint mi_óta “аду miolta, azóta. 
Némelly Nyelvmüvelök új fzavakot _ is ’fzeretnek 
e’ képzôvel koholni, mint telgnapótcl, rëgóta: 
De mikor a’ fzokottabb befzédtiil tegnaptúl 

fogva, régtülfogva illy hafzontalanúl eltérnek , 
a’ nyelvet valóban nem fzépitik, hanem csak 
legfellyebb ollyan Olvasóknâl, kik а’ betyâros 

~czikornyát, ’s az й] fzavaknak hegyke v_adáI`zá 
.sát fzépsägeknek tartyák. 

Tdfhann a.’ Ш] ńévbůl, mint P_ün_liò`sdta'j 
Ъап, ejfëlmjban. А’ helyrül fzokouabb а’ ш. 
jéli, mint Pest’ tájëliánn. _ 

2) À’ két âgú képzök ezek. 

á vagy e' egynehány névhatározót: formál, 
mint alci,_fele', liöze', mega', melle', mellyeket 
a’ hasonló fzeílélyes névpótolóktúl hiányjellel 

kellene megkülömböztetni, та’, fele" ’s a’ t, mi 
’ vel а’ végkurtitás által ezek helyett állanak: ald 
ja, fellëje, közeje, mege'}`e, melléje. A’ többes 

.fzáxńban a.’ ja és je fzótagotjo és je' fzótagokra. 
változtattyuk, mellyeket elvetni nem. fzabad: 
alájol¿_,fèle']'e`ls ’s a’ t. Az a' és e' a.’ névpótolók 
közůl èsak _ezeket forrnállya: lzozza' , bele', és reci 
vagy rá, mellyek а’ ja és je fzótagot hasonló- ' 
képen elvetik, mert ezek helyett állanak, hoz 
zája, belëje, теща vagv rája , mellyeknek töb 
bes Ízámâhan megmeg a.’ jo és’1'è`al<ad elö: hoz 
zájolf, belejëli. Ugyanezen d, e' formál egyne 
'hány igellatározòt _is, mint houd? melly helyett 
hova is jól mondatik. Solid, noha, hihetösbf 
hogy ez а’ solidig fzóbúl a.’ kurtitás által tániadl 

To 
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Тёиаььсй a’t01Jdbb fzóbúl. Többaf а.’ több név. 
pótolóbúl. Ele' az el elôfiócskábúl, A’ Íievese' 
а’ heuésìg, vagy 'keveset helyett idomatlan és 
rendhagyó, а’ Íteve'se' pedig azonnkivůl még 
nyifogó is. А’ keveset legfzebb. 

" а e’s * а ńyomosító kepza а’ fa ¿S mellék 
nevekbůl igehatârozókot formálhat, mint porrá 
lett ., ve'rre' válik. Ha. a.’ név hangzóval végzödik, 
ai kìizbevetést kivân, ‘mint lóvá lett, Íiöve' vált. 
A’ két а’ vonâst e1ötte~e1vei`zti, mint kette' mig 
ta. Sokfzor a’ tulajdonítóval fzebben pótoltatik 
ki, ¿mind bolondnalt tette e’ helyett, bolondda' 
ißiîd. 

‘ al vagy ' el a’ neveknek segitö ragafztéka, 
itt képzö gyanânt fzolgâl, mint ejjel, nappal, 
azonnal, bigonnyal, annyival, mìvel. А’ kö 
zel fzóban a’ 2 meg ‘пет ацрмшьаыь. А’ kia 
vúltt rëg névbůl tâmad rëggel, nem pedig reg 
vel, mert a.'v közbevetés csak э.’ hangzók utánn 
tetetik , mint fával, Ísövel. Az eset, megrövidit 
ve est név‘bi'il tâmadhatott valaha esttel, és 
elgbůl nagyon helytelenïjl estvel, mellybůl а.’ 
kurtitâs által а’ most közönséges fzokásban lé 
vö estve eredt. Igy eredhetett а’ /zöt e1ö[`zócská- 
búl is ЛИЦ, _fze'lleI,fze'llyel, fzejjel, mellyek he. 
Iyett a.’ _fze't legfzebb, és legtörvényesebb. Igy 
támadt az д: elöfzócskábúl is dlt, és ehbi"1l'ál 
tal névhatârozó, mellyet az dt gyökértül а.’ 
befzédbexi és íráaban Ameg kell külömböztetni. 

bb hasonlitó igehatározókdt nformál, mel 
lyekbůl 'a.’_ leg elöfzócska által а’ 'felmúltatók 
támadnak. Néma' gyökérbïil támad az inliább, 

és 
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A e's ebbïil а’ leginïfcibb; elevenekbïil, ‘аду [`zâr- 
iI!dzé|<0kblÍl ezek aldbb, lègaldbb, IOUÚÖÍJ , leg 
tovább, liözelebb, leg/sözelebbb. 

ba, be, ban, bçn а’ neveknek beható, és 
helyeztetö ragafztékai itt képzök gyanánt I`zo1- 
gâlnak, mint hidba, /`zemhe,_fze'l¿eben, mosta 
nában. ‹ 

Vlag, leg csak kevés fzármazékot fzül, mint 
újolag, vállólag, vegyesleg, Ítözöslcg, oldalas- 
lag , zamadólag-, védóleg. ‚ 

nál, ne'l a’.nevekr'1ek melléklö ragafztéka, 
mint képzö, csak keveset formál, mint annál, 
mennel. А’ mennél hçlyèttk а’ m2ne'l hafzontalan 
rendhagyás, jóllehet az а’ mi viífzatérö névpó- 
tolóbúl támadhntott. 

ra, re а’ neveknek felható ragafztéka, mint 
képzö, sok igehatározót fzül, mint arra, am 
arru, erre_, emerr_e, merreŕ’ jobbra, balra, 
elóre, többnyire, végre, elvégre, ve'gle're. 

’ fza,_fze toldalék inkâbb, hogysem képzö, 
és csak a’ paran-'«so1ó ígékhez ragafztatik, mint 
lássulffza, nè'zd_/`ze. A’ [думе öfzve van vonva 
e/.ekbůl jöjfze le.' А’ псддга! indlíjatjelben kép- 
zö gyanán; látfzik âllani а’ по utánn. 

\ _ 

mín, ve'n állapotiegyzököt formál az ígék 
A ьш, mint jdrvan , дышал. 

ta, te több igehatárnzót formál többnyire 
eleven gyökerekbůl, mint gyakorta; 1'/fanta, 

‘ fzirz 
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ïfzinte, 'eleje'nte,fzer1e,- ~lie'tfzerte,fza'zfzo7't¢_z 
’s a’ t. ‚ ‘ V 

úl,_ës й! sok igelxatározót és névhatározótf 
formál: néma gyökerekbùl, mint távúl, mellíll, 
’mellyek helyett mellól, és шуб! is mondatik. 
llfellul, mint névhatározó fzolgál. Eleven gyöke 
rekbůl, mint hcìtúl, belzìl, Íiivlïl, egyed«'il,_/`el1'ìl, 
és a’ névllatározók alúl, Íiöziïl, Íiöriïl. Ezek kö- ' 
zi'il is egynelliápyat némellyek ól, öl képzövel ej 
tenek, mint belöl, felól, alól, de a’ többiekben 
a" regula mellett maradnak. Рейд, ha az ól, öl 
helyeselab, és fzokottablr képzö volna, ezeket is 
vele kellene ejteni: hcìlól, Íiivöl, egyedól, Ã‘ò`_- 
_zöl, köröl; mert- az egyformasâgnak avvagy 
analogiának törvénnye az emberi nyelvben leg 
fzentebb, egyńehány nemzeti névbiil, mint de 
áliúl, magyarúl, görŕigzìlg az àllatok’ n-eveibí‘.l, 
mint Ífulydúl, ebL¿l,_/`zar11a'r1'¢l; egynehány egyélo 
fö névbùl, mint ajúncle'Íiz_’¢l, kötelességiïl, mel 
lyek helyett jobbnak tartom а’ tulajdonitó ‚ vagy 
lxelyeztetö ragafztékokot, vagy a’ gyana'n_t és he 
lyeù névhatározókot, mint ajc1'nde'lilnzn adtam; 
lxötelességnek vette; barátság gyanánt. A’ mel- _ 
lék nevekbül ígéhatározók kétféleképen formál 
tatnak, vagy úl, й! képzövel tuclni illik, vagy 
az öt ágú n, an', en, оп, ën, ön képzövel, _ 
mellyekriil ezek a’ regulák. 

Mikor Íiell a’ mellélf'rzevelxbi2'l úl, _ill lie'pzö-¢ 
vel, e's milior ellenben п Ífépzövel az 

lgehatározókolformálnì P 
л a) Az а és е végzés п képzlit kiván, mint 

tz_`_fztán „¿,»‘yenge'n. Hivévén csúnyriúl, és eg_v11e_ 
_hany harom fzótagút, «шип ostobáúl, gomm 
báúl. ' "\- ` A Ь) 
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lo) A’ d végzés az п képzöt fzereti, mint 
violan, fzabadon, röuiden, fzelíden. Hivévén 
ezeket „шин, mordúl, bolqndúl, galádúl, csa 

_lárclúl. _ ` 

c) Az f és g végzések# az п képzöhöz fzí-A 
tanak, mint hz'gan_, lágan. Hivévén cs-1'¿f11l és 
bolgatagúl. 

d) A’ Íi végzés a.’ mélyhangúakban úl keip 
zöt kiván, mint álnoltůlg kivévén valion. A’ 
többiekben az п képzöhöz áll, mint Íierelien, 
meredelfen. 

е) Az l végzés úl, ül képzöt akar, mint ba 
lúl, belül. Kivévén jiatalan es Íiülön. 

f.) Az óés ö végzés n képzöt kíván, milit ap 
rón, lie'só'n. Kivévén а’ iövendö réfzesïilököt, 
mint állanclóúl, íllendöül, mellyek helyett az 
állandóliepen , és illendö’ke'pen ’s а’ с. fzebbek. 

g) Az fz végzés a’ mélyhangúakban úl, a.’ 
többieklqen pedig п képzöt akar, mint gono 
fzúl, egefzen. ‚ ` 

h) А’! végzés az zkl, ül képzöt fzereti, 
mint ‚«ы‚11,1‹г„:и1. Iîivévén rösten és sete'ten. 

i) Az n végzés mindenkor ůl, ill képzöt 
kiván, mint olftalanúl, Íiegyetlenül. 

k) A’ cs,cz. gy. h. ly. ny. r. s. u. ii. z. 
д]: végzések pedig mindenkor n kepzöt akarnak, 
mint bölcsen, virgonczan, nagyon, mohon, 

mélyen , 
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me'l'_yen, vékonyan, _fze'/Jen; bátran, dlmosan, 
ürescn , hoßlzan, Jseserüen,_fza'ràzan, nehezen, 
dúzfun. _ 

5) A’ három ágú képzök ezek. 

onkìnt, ënlxint, önÍiint, mint tagonkínt. 
fejenkint , i törönlfint. A 

fzor, fzër, _fzör а’ sar_k[`zámok~búl, mint_ 
Íiétfzer, hciromfzor, ötfzör; а’ névpótolókbúl, 
mint annyffzor, mennyzfzer; а.’ rend[`zámok- 
’búl ‚ mint eló;/`z'ò'r,„utólfzor а.’ fzokatlan elsöfzör, 
és utólsofzor helyett, másodfzor, neg’.yedfz'er. 
’S а.’ с. ‚‚ A 

Ion, tën, tön az ígékhez adaty/fanî, folytatâst 
Нет, mint adton ¢dní,_-folytonfolyni; verten 
verni, fzólön fzönì. 1 

4) Az ötâgú képzök ezek. 

оп. ёп. ën. an. en, és n, mellyrïil mât fel 
lyebb az úl, й! alatt fzóllottarn. Formâl ez ige 
határozókot a.’ nevekbůl , mellyek hangzóval vég 
zödnek, az eggy п betůvel, mint tompán, gyen 
gën; ha рейд‘; mássalhangzóval végzi`idnek,' an 
vagy е}: fzótaggal, mint; módosan, Íseme'nyen. 
Csak kevés van on, ën és ön képzövel, mint na 
gyon, mohon ,fzabadon , vastagon,_fzciraz0n , 
hidegën, melegën , refzëgën, özvegyën , e'hën, 

'Íiülön‘. Vannak közbevetésekkel is, mint gyen 
geïledën, édesdedën, rövìdedë , kerékdedën, 
mellyeknél а’ gyengén , e'clëse , röviden, kere 
Ííen Sokkal kellemetesebbek. 

Slůl, 
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slúl, st1Íi'l_ zi’ hangzó utánn, egyébkép pçdig 
astúl, est-il, ostúl, ëstiïl, östzfïl, mint hdzaslúl, 
nösti2l,felese'_.<;“ëslül, gyerm’è'7fës_,tiïl,_mellyek he 
lyett liázdval eggyült, nejevel eggyütz ’s а’ 1. 
fzebben mondatik. 

l 

‘г 

t és ti kiilömbféle befz 'dréfzecskéket foŕmál , 
mint kìvalt, megett чад? mögött, mellett , mz' 
alt, alatt, ìránt ‘аду aránt, mìhelyt, eggyiiil, 
egyebiitt. ‘ 

5) A’ képzöktiil insg kell válafztani а’ 
_l'xoI`l`za.lJitókot, és a’ toldalék betůköt. 4 

n .a) A’l10l`l°zabítók, mellyek semmi értelmet 
nem adnak, laz igék utánn, ilí, mint esilí,'e's оп, 
_ën, п, mint vagyon, mègyën, jön, a’/van, 
mëgy és )Ó helyett, az az és ez névpótolók utárm 
on és ën, iígymintazon, ezën; az ígehatározók 
utâng/pedig an, en, mint шпал, mostan, ot 
lan, ìtten, majdan, mciran; úgyfzinte lan, 
len, min; addiglan, pediglen, méglen, тг= 
gintlen. 

Ь) ‘А’ toldalék betük a’ parancsolók utánn 
‘за, fze, mint “hozdfza ide, nezzíilifze meg 
jobban. A’ többiek csak a’ köz népnél kerülnek 
elö, úgymínt la, a, e ezekben: az la, annali 
Ia, azi a, ezt г , enneli в ‚ etliìl e, ahol la , ahol 
a, íhol e .’ ` 

1§7. Iíányfëléli a’ lf¢_1pcsolatoliP 
Felelet. A’ kapcsolatok értelm`ek‘r_e nézve a’ 

követl~;ezendö_ felekezetekre ofztatnak. A 
/ ‚ 



317 
ч 

1 ) Az okmutatókra, mint: dzërthogy. hogy. 
hofman van az hogy.\mert. miért году mért? 

I minek hogy. minlhogy.A miren mìvel. ne hogy. 

2) А’ hasonlítókra, mint а’ menńyíre, а’ 
mint, mint vagy valamint, mintha, _fzz°ntúgy, 
úgy, valamìnlhogy. ’ ‘ 

vf 

5) Az engedökre, kivevökre, és határozók 
ra, mint az által, vagy a’ miatt деду, csak 
Воду, vagy Ísz've'ue'n hogy, de mińdcízonállal, 
ha csak , ha mindgydrt , hanem ha , Еда: ugycm, 
jollehet, bátor, пола, legaldbb, legyen иду, meg 
vallom ugyan, nem minzha. 

I ’ . 

‚4) Az alkuvókra, míntflzonf ese`tre, ha. de az 
dm'a’ Íie'rde's, ha. дадут‘. ha csak nem. ha 
mindgydrt. olly alku alatt hogyfì de úgy hogy. 
шёл! illik, ha. иду mìndazonállal àhogy. иду 
azonban деду. у‘ 

—5) А’ köíetkeztetökre, mint ämde. de. Ífö 
1JetÍfezend,È9Íie'pen. mdr pedigv. mire nëzve. erre 
nézve. erre való ne'zve. ennek,oÍfa'e'rt, ezoïiáért. 
anruil fogna. ennélfogvd. miuel pedig. lehát; 
hdi. így heit. 

б) Az üdörendelökre, mint allig, allighogy. 
а’ meddig. a’ mint. azonban. (тайги. me'g. mz' 
helyr. azonnal Воду. milfor. minelfelólte. mingli 
utánna. végre. ve'gt,e're. elvégre. ` 

7)’А2— átvezetökre, mint а’ mi illetì. de 
mindazonáltal. egyébaránt. mëg is. tovdbba'. 
eggy fzóval. röviden.Ar'ò'v1'd/eden. rövid fzóïi» 
zml. -¿V Ъ в) 
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б) Az egymásra mutatńk .Í mint a’ iñetînyìë 
vel, annyival, menne! , annál» mennyivel, 
annyival, olly, m1'nt.ì 

9) Az elhlenkezökre, mint 1ъапет,‚ pedig' ‚ 
dmcle, mindazonállal. ‚ › 

10) А’ magyarázókra, mint «газ, tudni 
_ illik, úgymint, mint pe'ldq'naÍi oÍxa'e'rl, alfarorri 

mondani, ez annyii tefz, Воду. \ 
11) Az öfzvekötôkre, mint a_zonnfeliìl',« 

azonnïfìuül, ezennfelül, ezennïfivúl, e's vagy 
A ’s, is. mind, mind. 

_ i2 ) А’ fzétválafztókrá , mint арт, se, идёт; 
vagy , avvagy.\ д A 

§58. Hányfe'le'Íf az ígehaiározófs? 
E Felelet, Az ígehatârozólc követ`kezend¿'>‘ké« 
pen ofztatnak fel. 

1) Az üdöt illetö ígehatârozók ezek: aÍfÍfor; 
а’ mìnap. aitújfogva. azalatt, lzzelótt. azon'--‘ 
Ьап. dzonnal. azonlúl. azóta`, vagy azólátúl 

fogna. azutdnn. de'lÍfor. dëllájban. dél elött; 
A ‘ .dél utánn. eggy éjjel. eggy nap.Aeggy üdeig. 

egqfz nap. еде]: éjjel. egye'bÍ»‘or.1egyÍfor. еду 
‹ mds uta'nn._egyfzer. egyfzer1'e. ègyfzersmínd. 

e1fe'lÍsor. ejféltdjban. ejjel, ejjel nappal. elilioŕ. 
életemben, áletedben, e'lete'ben ’s а’ f, eÍö'adar'1 
dó allfalmaíossdggal. elóbh. estL-'e`. estvgfele'. 
qfztendöre. etlz`ï_Ifogva. ezelött. e,ze-nLiìÍ. hnjdan, 
hnjdandban. hajnallfor. llamar. hamarcíbb. 
hirtelen, holnap , holnapig, holnapra,Y holnap 

utcinn 
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utánn. ìme'nl. jövendöben. jólror. Ífësön, Ã'e'- 
sôbhen, leglfésöbben. Íxordn, lforábban, leg 
lxordbban. liöziinségesen. legfellyebb. legol 
tan. ma. máig. таки» mdhoz eggy helre. 
majd. mdr. másfzor. meddigŕ’ mennél ha 
marább. mennél elóbb. milsor? mindég. min 
clélig. mindennap. mindgyárt. most, mos 
ian, mostandban. mostanig. most egyfzer. 
nappal. naprúl napra. nem rég. nem soliára, 
vagy lfevës üdö múlva. nemellykor, vagy olly 
Вот, vagy hellyellfözzel. óránlrint. örökrç. reg 
gel. lreggelre. reggelìg. regen. refffente. rzt 
_lia'n, ro_/fzlfor; sietve. года. solidi , soliára. 
solsfzor. fziintelen. fzürlfúletlfor. tavaly. teg 
nap. tegnapra. tegnapìg. tegnaptúlfogva. ieg 
nap elött. többnyire. lölzbfzör. töstënt. untalan. 
valaha. veletlenül. 

в) А’ helyt illetö ígehatározók: addig. a'l- 
lalellenben. alól. alólrúl. amarra. amonnan. 
amoda, amott. arra. azonn. balra. balfèle'. bal 
rúl. ba_lfelüI. bè'. beffele. belül vagy belòl. behil 
rül vagy belölröl. bënn,.vagy bënt. eddig. ele 
jébe. elöl. elölrül. elöre. emerre. erre. ezenn. 
f@l.jë'ye1e'.fe'lre. jëlfzl, vagyfëz-óz.fë1ülrü1, „аду 
fëlölröl. hdtúl. hdiúlrúl. hol? honnan? houd? 
ide. Мат, itt alól. idebe. ideben. itt bent. ide 
stova. imitt amott. innen. itt, itten. itthon. 
jobbra_ joblgfele'. jobbrú-l. joblgfelül, kanyarul. 
kl' valaha Íxù'. lfy"ele'. Íiivül, Íiiwßïlrill, lierefzliìl, 
Ííörnyösliörtïl. ' körülbelül , Ífözel , ’Íxözelriíl , 
Í1'ò'zepett- Ínülön. le. lçfele'. mcigfele'. mds 

felúl. máshonnan. máshova'. rmisott , ‚наши, 
me/]`ze. me,Ú`ze'rú'l. mindenfèle' , mìndenfe 
lgll, mìndenünnen. mìndenüít. oda. odabe. 

сайт 
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odaben, ott bent, oclala', ott blól, oìdalfvŕá, 
I loldalaslag, onnan, ott , ottan. olthon. теплиц. 

sehol," nem sohol, тег: а’ seiés 'hol fzzxvakhúl 
tetetik.öI`zve. sehonnan, seho_va,_/zemliözt, tá 
vůl vagy' távól, .ldvúlrúl “аду tdvólról, шипы), 
iúnan vagy túl. túnanrúl vagy liìlrúl. valahol, 
valahonnan. valahovd. vegen. vgßzdrúl, vagy 
vgßzdjáriìl vagyjondlnll. _ 

5) A’ módot és minémíiséget jelentö ígeha- 
târozók: alattomban ‘аду tiilion, allig, filial» 
lydban, bbrátscigosan, be.' bizonyosan, bizon 
nyára , valóban , valójában , csuddlatosan , eggy 
húzoìnban, egyenesen', elöre, eltölféllve, em 
bersegesen, eppen nem, erövel, erofzaliosan, 
er'afz¢zÍ;lfal, erónek ereje'vel,'fè'l va/gy_fè‘nn_fzó- 
1Jal,j"onciÍ1úl, feljòrdilva, gyalog, hajadonfö 
vel, hallfal; lassan, hrrfztalanúl, hiciba, hid 
ban, hátra , hideg ve'rreí, igazcín, igen, igen 
jol, f,<¿y,_ìllendöÍiepen,-» ìlletlenül, 1Írnmela'rn`mal 
vagy /iordëra, 1'ra‘sban’,jó móddal, ‘аду mód 
gyával, _vagy olilial mèctdal, Í1¢„_",fza.l.‘m't1'cz, "аду 
_/`za’ntt_fzándeÍJ1al,Íxe'lse'g Aíviil, _Ís_önr.yen, ßönyu 
nellml, Íiövetlsezendólfepen. Íiözön’se'gese11. ló 
hdtonn_ mdslfep. n1_eggpndo1~allanúl.‘ me'Ita'n. 
nxeaatlanúl. naggydbúl. nagyon. nehezen. nem 
öŕömest. nevezetjzerint. ny1`lva'n.ò`römest. ofz 
vetml Ífézzel. rq/jzúl, rq/jzabbúl, sennniÍie'p,sem 

` miâepen. susogvmfzabaclon. fzèmbe- fzemla'- 
Jomdst. _fze_rencse're. fzllczjúl.. _fzivesen,_ tzfzta 
‘стыд. fzóval. teli toroliliql. tërgyenrl alva. tre'. 
Jûbzkl. tudtomra, lucltodra, tucltára ’s a’ t. úgy., 
úgy fzóllvdn, úridsan, va'/ita'ban‘, valamilfep, 

~_valam Мера п , veg hetetlenúl, ve'letlenz`2l., verseng 
wg, vwfzteg vagy vezteg. 5 

' 4) 
\ 
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4) А’ rendet és mértéket illetö ígeha.táro- 
zók: akkortájban. alkaflmasint. a’ mz’ több. a’ 
mennyire lehet. a’. mìntl lehet. dt még cit. azu 
tánn. csak. egefzen. egyébkép, máskép. egye 
dül. egyetemben. egymás uta’nn-. egjzerre. еду)’ 
fzluvel, léleïikel. eggyült. eggy általlyában. e~le`g. 
elegendôliépen. ele}`e'nte, eleìnte. éppen alikor. 
éppen иду. felette,felette'bb. felette nagyonßföï 
Jfépen, legföképen. hasonlólfëpen. hovatovdbb. 
ismét. Ífe'zru"l Íiézre. Ísivdlt, Ífi1„a'ltÍfe'p, Íiíva'ltÍie'- 
pen. Íforonltint, iidönÍiint¿ hellyel Íiözzel, Ísü-_ 
lömbfe'leÍfe'pen. Iiülönösen. lassanlfint. lassan 
lassan. legalább, legelófzör. leg/`öÍre'pen.‘ legin 
Ífább. le'pe'senÍfz'nt. lo’haláldban. majdnem. me 
ЕМ: , megmeg. meg, ismét. meglehetósen. men 
пе’! tovább. minden egyëb elòtt. mindenlior. 
mintha. néméllyïior. he'behóba_, melìy fzó ta 
lân а’ héthen, holnnpban fzavakbúl tetetett öfz 
ve., ollykor. ne'mü'ne'mú'Íie'pen. olly annyira. ofz 
Ueselggel. rendesen ‚ annali rendgyefzerínt. re' 
fzént, reffzfzerint. sorjában. söt, söt inhább. 
fzíńtlìgy. fzórúlfzóra. tduúl legyen. téte'tiìl_fog- 
va talpig. túrhetokepen. úgy. utóllyára. üdovel. 
végre, vegyest. ‘ 

5) A3 helybenhagyó, kérdezö, këtkedfì , és 
tagadó ígehatározók: bìzonyosan, bizonnyárçl. 
valóban , vczlójában , ìgdzan. csupán csak. e'n 
mìattam. e'ppen лет. hányfzor 5‘ hìhetnkëpen. 
Воду? hogyanì’ hogyhogy? hol? honnan? 
hova, hová? igen. merreì’ medd1'g`.~’ mi dolog? 
mz'Íie'p? mint? mz'e'rt vagy mérl? mìért nem? 
milmr Е’ minden hizonnyal. mineli? nehezen. 
nem. nem igaz'~"sem, mìkor »tiltunk se, sem 
mike'p. soha. lalán, tán, taldntán. иду. 

MAGYAR Nïnnvrun. X 159. 
/ 
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159. Mellyek a’ Magyarban az indù 

1_atjelelf Р ‚ ’ 

Ёе1е1е1‚ A’ Magyarhan az índúlatjelek ezek. 
A’ bolfzonkodó ah! A’ fájlaló _áhl A’ n_evetŕ'>‘ 
ahá.' A’ pirongató ahha! A’ bizonyitó bìzony! 
A’ fzánakodó boldog Isten! A’ _némitó csìlt! A’ 
fzemreliányó cszlfságl A’ kérlelö de meg is. A’ 
segitségùl hivó egels! A’ csudálkozó ejnye.' A’ 
tagadó e'ppen bizony! A’ panafzkodófájdalom! 

l Az intö, vagy ïizö fe'lre! A’ magát_feláldozó ha! 
A’"nevetö ha, ha, ha! A’ dücsekedö haj! A’ némító 
hallgass! A’ hívó hej! A’ tudakozódó hogyhogy ff’ 
A’ kétkedö hohó! Az újjal mutató z'm!íme.' ihol.' 
A’ segítségůl hívó Istenem! A’ fájlaló ‘аду pa-‘ 
nafzkodó М]! A’ fenyegetö jaj neked! A’ ke't- 
kedö lehetetlenl Az elöre intö nono! A’ biztató 
noßza, полис: rajta. Az undorodó piha! A’ biztató 

‘тети! A’ csudálkozó rendes.' A’ félénk megas 
’ ‚ пе! A’ fzánakodó fzegény! A’ fzemrehányó _/zi-` 

gyen, gyaldzal! A’ boífzonkodó oh.' A’ sohajtó 
óh! A’ panafzkodó "аду dücsekedö на]! A’ csen 
«мы: vezteg.' A’ megijedö utfzu! 



323 
 

A, 

Magyar. Nyelvtudòmánynak 
A п. Béfze. A 

А’ S z 6 k Ö t é s. 

XVII. Sz akaf z. 

A’ névmutatzónal/c kötésérïîl. 

160. .Mí e's ha'n}¿fe'le a’ _fzól¢öte's Р 

Felelet. A’ fzókötés által ama’ tudományt 
értyük, melly a’ fzógyomozásnak.töryánnyei 
fzerint felkéfzîiltt fzavakot olly rendbeVfz§erkez`- 
teti, hogy а’ befzéllönek gondolatit, ité1et.eit'§ és 
vélekedéseit értelmesen, és pontosan kifejezzék. 
Példànak okâért: ha е’ fzavakot a’ «Magyar — 
пуе1и‚ nemzetifzépsëg', nem МН, az idegen, 
mz/zjmoza's,À _és megront, а’ Ггбпуошодёзпгйс} 
törvénnyei fzerinr а’ fzükséges végzésekkel fel.. 
kéfzítvén, illy rendbe fzerkeztetem: a" Magyar 
nyelvnek' nemzetì fzëpségeit пет kèll az idé 
genelmek majmozcisával megrontani, o1ly.¿íré- 
letet fejezek ki, mellyet minden Mqgyar kön 
nyen, és egéfzen megérthet. Az illyen kifeiezés, 
monddsnalr, a.’ fzavak pedig, mellyekbůl áll, а.’ 
топдйз’ re_'fzez`neÍi neveztetnek. E’ fzókötés min. 
dennémifi emberi -nyelvben _kétfé1`e: az" emlieri 
шамана; és a’ neińieti. Az exnberi _fiókötés а’ 

X В _ - 1384‘ 
( 



324 

befzédnek ama.’ reguláíra ügyel, mellyek. az 
emberi ńyelvnek mivoltához tartòznak, és Еду 
az egéfz emberi nemzetnél közönségesek, mint 
az, hogy а’ ragafzték vagy hajlitás âltal tökélle- 

.tesen meghatârozott értelmů névhez "аду 1'gé- 
hez, mint uralinak, dominis, vagy froh, scri 
be, soha új ragafzték vagy képzö àltal más ér 
telem ne függefztessen, e's hogy е’ fzavaknak 
végzései nali, is, ok, o a’ befzédben minden 
Кот ugyanazon eggy értelemben mondassanak. 
A’ nemzeti fzókötés ama’ különös regulákot il 
1ес1‚‚те11уе1‹ fzerint eggy és ugyanazon mondái 
az eggyik emberi nyelvben Шу ragafztékokkal, 
hajlitásokkal, vagy fzórenddel, a,’ másikban ре 
dig mâsfélékkel f`ejezt_et1'k ki. Példának okáért, 
mikor а’ Deák e's а’ Német е’ mondâsokhan: 
memineris mei; erinnere dich lmeiner, a’ mei 
és meiner genitivusokkal él, akkor а’ Magyar а’ 
róllam lehatómagafztékot mondgya, és így fzóllz 
emlélxezz meg róllam.» Ezek á1tallyá}_u3.n_ idio«- 
tizmusoknak, avvagy fzójárásoknak neveztetnek. 

_\ 161. Мёфойа Ísülömbsëget Ífell a’ ham' 
rozott, e's а’ határozatlan értelmzì mondások 
Röm tennis’ A 

Felelet. Az emberi nyelvben nagy-kii.1'rÈmb-. 
ség van а’ határozott és а.’ határozatlan értelmů 
mondások között. Határozott а.’ mondás, mikor 
eggyegéfz nemrůl, "аду felekezetrül, "аду bí 
zonyos rideg és hason1ók)ra felofzthatatlan târ- 
gyakrúl valamit fzóllunk/, mint: az ember ha 
landó , vagy az ernèìŕél/al halandóÍi„ho1 az egéfz emberi nemzetet ért ük, olly annyira hogy he 
lyette igy is fzóllhatunk: minden, ember ha~ 

, 1 ‚ ß 16111 
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lancló. Illy határozott monclás ez is: a’-módgs 
ember mindenütt Ísedues, ‘аду а’ módos em 
беге]: mindeníitt Ífedveseli ;_ mert itt is a’ móçlos 
eniberelinelz egéfz felekezete értetödik, úgy hogy 
helyette igy is lehet fzóllani: minden módos em 
ber mindenütl Ífedues. Határozott mondás vég 
îére ez is: a’ Ífatonáli, а? kilíet tegnap ldltunli, 
és ez :— a’ Rertefz., а’ liz' tegnap nelfem levelet ho 
zott 5- m.ert_ itt a’ katonák’ felekezetének bizo--A 
nyos és rideg tagjai, ’s la’ kertéfzek’ gyiilekeze 
tének eggy_és.bizonyos гад}; értetödìk. 

Amd-e ha valamelly nemnek vagy f`elekezet- 
nek némelly bizonytalan, és- sexnmikép meg gem 
'határozott tagjairúl van a’ `fzó ,_ a’ mondâs bitá 
ratlan, mint bölcs emberelihez sem’ lehet min 
denlsor tanácsert folyamotinz", vagy morldgy 
ncliem embert, a’ Íii Жду véleliedgyeng vagy a’ 
hegy'e'n'n gyerme-lielret ldltok. E’ mondásokban 
sem valamennyi, sem bizonyos bölcs emberek, 
vagy` gyermekek nem értetödnek, hanem csak 
némellyek, és még ezek is minden határozás 
nélkal. 3 _ _ __ ’ 

Е’ két értelmet, kívált a.’ Deákos Magyar 
nak, a"ki e’ két nyelverm ki-vûl többet nem ta 
n_últ, jól meg kell a’ befzédben válafztania, ha. 
Qsak anyanyelvünknek nemzeti fzójárásait mind 
untalan megrontani nem akarja. 

_ 16.2.' Micsoda [б regula _fzer_z'nt kell a’ 
Magyar befzédben a’ névmulatóval e'_lnz'P 

Felelet. A” névmutatóval esak a’ l1atározoi1 
érte1mi'i- Magyar befzédben kell élnünk, mint а“ 

‚ gyer- 
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'gyermekekfzeretnek játfzani, ha _csak а’ név 
nek értelme névrnutató nélkůl is valami egyéb 
âltal nincsen meghatàrozva, mint a.’_ _tulaidon 
nevekben; mert itt mâr a’ névmutató I`zükségte- 
len, és így' olly hiba, melly az emberi ńyelvnek 
köz törvénnyét sérti, mint: Magyar orfzag ter 
me'keny', nene реф; а’ Magyar orfzág terme; 
keny Alhataratlan értelmů befzedben реф; а 
névmutatót el kell hagyni, 4mint:_ gyermekek 
játfzanak a’ hegyenn, nem реф; а’ gyermekek, 
тег: itt nem valamen-nyigyermekek )e1entet`nek, 
sem bizonyos gyermekek nem értetödnek. 

Mikor azonnkivůl, hogy a’ névnek értelmét 
a’ névmutatóval meghatârozzuk, a’ târgyat egy 
fzersmind mutatni is akgrjuk, a’ névmutató ele 
jébe, melly ’sem az Qggyes , sem a’ töblaes fzám 
han sohn sem „знать, mutató nëvpótolót is te 
fzünk, melly a.’ fzâmra, és a’ raga[`ztékokra_'ne'z 
ve а’ fö névvel megeggyez, mintí ‘az az ember , 
a’ ki tegnap nállam volt; dnnak az emlfernelz, 
a’ ki tegnap nállam volt; azt az embert, a’ 
ki nállnm volt; azotf az emberek„a’ kik mil 
lum voltuk; azolfiúl az 'emberekt1'îl, a’ kik ndl 
lam voltak, ’s a’ t. A’ csinosabb nyelvben a’ 
mutató névpótoló és a’ névmutató helyett amaz , 

‘ vagy (‘зап uévpótoló ’âll társaságos állapotbaln: 
amaz, ‘аду azon ember, a’ ki tegnap nállam 
‘UQlt; amnz, ‘ vagy azon. emberneli, а’ ki ndl 
~lam volt; amaz vagy azon embert, rz’ ki ’s а.’ 
1 ama.: ‘аду azon ernberek, a’ kik ’tegnap 
nállam voltak; amaz ‘аду azen emberektiïl, 
а’ kik ’s 11’ t. A’ mássalhangzóval kezdödö nevek 

‚ОШ‘! arria’ mpndarik, mint: ата’ vagy azon 
katonák , kik nállam voltak, 

-fear 
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Jegyzés. A’ Ведя, és, amming mondgyák, д’ T6: 
nyelv a’ harároznu érrelmîî hefzéder a’ harározarlantúl a’ név 
mutató avyagy articulus Яга! meg nem külömbözlelik, úgy 
hozvân magával nemzeti tulajdomágok. Azok tehát, kik a’ Ma.. 
gyar nyelvnek csínosftását abbúl vélik, ällani, Воду saisi! nem 
zetinégeit ellxagyván , a’ Deáknak nemzetiaégeîvel f`elpip'eréz- 

\ 

mìkor megfzorúlnak , a’ versekhen , kénnyek fzrrí|.1t elhag 
kedgyen, a’ névmutatókot а’ Magyar befzédben, és kivált, ‘ 

_gyák, és az efféle' terméfzetlen' Mag_yars`ágot még fzépségnek 
is nézik. De lássulŕ, mire vezet benmiuköt az illyen dea'k- 
majmozás. Ha az èggyík egyuehány eselbgn elhaggya a’ név 
mutatót , a’ másik ‚ harmadìk , negyedik Iró annyira terjeI`z~ 
ti maid е’ Deaîkos fzépséget , hogy nz esetek egynel1í11‘ fzáz 
ra, S31 még ezerre is mennek_ A’ Deákon Magyarok a'tva'n, 
llogy névmutató nélkiìl az ígékben р’ mutató forma egéfzerl. 
fzükségtelen, ezt is elvetik lassnnkínt, Воду nyelviínköt I.’ 
Deákhoz közelebb vigyék, és így az ŕï vélekedések fzerint, ' ‘ 
megcsínosítsäk. A’ Tótok is , közelebb jönni lzítván így nyel 
vekhez a’ Magyart, amazokkal kezel; f0gnak , én Magyarúl velek 
eggyiitt ímígyirnak: Tyzík, és Csibék. Sak csibének fzargal 
matos annya ‚ t_y'u'Íf, nagyvn gandoskodott arrzíl, Воду‘ 
kánya eggyíket v¢z_g_y ‚панда: el ne-fogjon. Megìnt te 
hát ò"lfó't, Воду [гйгнуаё „м sìessenek, mihelyt :_na 
daralmak дуэт.’ és» kegyetlen ellenségét repiîlni látnak. 
_ . _ — Е}: kánya megragadott, körmei kà'„jé fzorízott, 
és feffalt. Ez leffz ám még a’ fzép clauicus Mngy'rság! 
A’ F1'auczia_, Olafz, Anglua és Német a’ batáro ér~ 
telmet a’ határozatlantůl egéfzen 1_'1gy lcülömbözteti meg bi-` 
zonyos névmutatók, avvagy articulusok által, mint ‘а’ Ма 
gyar : és azoknak még is , kik е’ nyelvekbïil Magyarra_ for 
ditanak, nem aiínlhatom elegendöképen а’ fìgyelmetességef 
arra, hogy a’ Magyar sokfzor határozotf. laefzéddelfzokott ’ 
дай ‚ mìkor е’ nyelvekben határatlan kifejezéèek akadnnli elìî, 
és vifzontag. Mikor a’ Német így fzóll: Ein Vater , der 
seinen 'Sohn liebt; eine solche Mutter, die ‘/'chan er-, . 
wachsene Töchter hat; a’ Magyar hatírozott mondasokkal 
él: az aiya (nem pedig eggy atya) И _/ìá: дети; ’.9 

'az ollyan anya (nem рейд eggy all an anya), Мне}: 
f már eladó leányai (és nem leányok vannalf. 

165. §. Helle a’ Magyarbań c1’ thlajdon 
nevéh el‘o"tt névmutatóual e'lnz' P . 

Felelet. A’ Ю regula fzerint ugyan minds» 
nik tulajdon név’ olly hatârozott értelmïi, hogy 
annak határozäsára a’ névmutaitó’ te11yességge1` 

fzük 

_ \ 
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fzükségtelen: de vannak még is a’ Magyarnak 
különös fzójârásai, mellyekben a’ tulajdon ne 
vek’ elejébe névmutatót tefz. Lássuk ez iránt a.’ 
regnlákot. ' 

1) Mikor a’ fzemélyeknek tulajdon nevei 
elött melléknév nem áll, a’ névmutató elöttök 
nagyon terméfzetlen , mint Terenliust mdr fitol- 
vastam; most Cicerót vg/zem elö'; nem pedig a’ 
Terentiust, а,’ Cicerót. Ugy fzinte Jupiter, Plü 
to, Venus, Amor; nem pedig a’ Jupiler, a’ Piú 
tó, a’ Venus, az Amor. Csak míkor а’ I`zemély- 
.nek tulajdon neve közös névre, avvagy appel 
lativumra változván, liatârozott értelmét elvefz 
ti, maga’ elejébe névmutatót is kíván. `lVlegtör- 
ténik ez: 

a) Mikor а’ tulajdon név több fzemélyeknek 
tulajdonítatik, mint: rìtlidli' a’ moslanz' üdöliben 
a’ Půóli e's a’ Pylhagorásoli; ‘аду az Imre'k 
e's az Istvcínyols többnyire jó emberek; vagy az 
Efzterhäzíali régi nembül valók. 

Ъ) 'Mikor tölab I`zeme'lyt , kik ugyanazon ne 
vet Vìselik, egymástúl meg akarunk külömbö.z- 
tetni, mint nem arrúl’ a’ Péterrül fzfóllols én; 
vagy nem ezt az lstványt e'rlem, vagy a’ 152. 
§. fzerint: пвт azon Pe'terrú‘l fzólloli; nem ' 
ezen Istványt e'rlem. 

c) Mikor valakit megvetéssel, ‘аду f°enyege- 
téssel , vagy barátsâgosan nevezünk, neve’ elejë- 
be teffzük а’ _névmutatót is , mint: avval a’ Pìs 
tdval падет _ne tdrsalkodgy. Az! az Illésl e'n 
egyfzer jól megfzìdom. Ez az ока, miért tar 

tvuk 
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tyuk' gorombaságnak', rés parafztos befzédnek, 
mikor vglaki az ollyanoknak печей агйс111и55а1 
mondgya, kikhez tifztelettel viseltetni tartozik, 
mint: az Efzterházy jön az Illësházival. Teg 
nap а’ .Íelenjìne'vèl a’ Pe'csz`ne'ne'l uoltam. 

2) Mikor а’ fzemélyeknek tlilajfîion nevei 
elött melléknév âll, akkor ai’ névinutató irántv 
ezek а.’ те5п1ё1ь 

а.) На а’ melléknév olly ösmeretes és [`zo~ 
kott, hogy minteggy а.’ tulajdon névnek mivol 
tâhoz tartozik, akkor а’ névmutatót elejébe ten 
ni, képtelen hafzontalanság volnaf mints Nagy 
Sandor, Szent Andra's,i Harmadili» [этапу 
Papa, Нора]: lîdroly, Мадам]: Henrik, ’s 
а’ т. — 

. _ \ ‘ 
^ Ь) Mikor а’ melléknév lcülömbséget akar 

tenni több fzemély között, kik ugyanaz‘on)nvevet 
viselik, a’ névmutató fzükséges , mint: n.em a’ 
Budai-líe'nlröviriïl_fzóllok, hanem a’ Vciczìrúl. 

д) Mikor 011у гшмуна шзшщь, м má» 
elöre küldött befzédünkbůl „ösmeretes«,Aakármel1y- 
féle melléknév elött sem kell névmutatót. mon 
danunk, mint.: minekutánna гена: hires Zrz'- 
’nyi (‘ищу hires Zrìnyinli) ezeltet mondotta, 
s a.’ t. 

5) A’ birodalmaknak tulajdon nevei, akâr 
az orfzág névvel âllyanak, akár nélküle, a’ név 
mutatót meg nem fzenvedik, mint Görög or 
fzág, China, Persia. De a’ birodalom név elött 
névmutatót kivâr;nak¿. mivel melléknevek gya 

nánt f 
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nánt mondatn'ak,',1nirlt а’ Тбгё]: lvirodalom, а’ 
Ne'met bìrodalom, a’ Görög `birodalom, a’ 
Mufzka ‘ищу az Orofz birodaloxrr, söt a’ töb- 
biekben .az -i képzö âltal még Valóságos me1lék- 
nevekre is vâltoznak, mint а’ Római biroda 
lom, а’ Chinai, а’ Persiai, az Assiriai biro 
clalom. 

4) А’ várasoknak, mezövârasoknak, fa1uk~ 
пай, holnapoknak, és napoknak tulajdon nevei 
a’ névmutatót mggok elött meg nem fzenvedik, 
mint: Pestenn mulat). .Íůniustúl fogna nem lát 
tam. Húsve't_ tájban«tò'rte'nt. веда“: vdrom. A’ 
névmutató csak akkor fzükséges, mikor több 
ugyanazon nevïi tàrgyakot meg akarunk kü1öm- 
1xöztetni,'mAint nem azi а’ Prúgdt e'rtem , melly 
Cseh Orfzágban, .hanem melly Szala Í/'ärme 
gyében fel;/`ziÍ¢. «Szükséges а’ névmgtató akkor 
is, mikor а’ tulajdon név elött melléknév áll , 
ше11у azt közös névnek tefzi, mint: а’ 1аиа1у2 ‚ 
Majus nagyon hideg volt. А’ múltt I/asa'rnap- 
túlfogva a’ jövö' Szombatig. 

5) A’ hegyeknek, és vizekpek, МИН: а’ ‘ 
honîaknak nevei névmutatót kivánnak, mint а’ 
Mátra 'mellett jó bor terem. А’ Tifzdban sok 
hal van. Atmentek а’ Rajnánn. A’ névmutató 
megmarad akkor is , mikor е’ tulajdon nevek а’ 
hegy és viz közös nevekkel öfzvefüggefztetnek, 
mint а’ fzent Gelle'rt’ hegyérm а; csillagnézö 
torony épltlelett. А’ Duna’ vize mellett. 

164. Mikor kell a’ Íiözös, e's а’ melle'Íx 
„nevek elött ne'vm-utatóval~e’lni .»" 

Fde 
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Felelet. A’ közös és a’ mellék речей elem 1’ 
névmuzatóval a’_következendö regulák fzerint 
kell élni. \_ 

1_) A’ közös nevekre nézve a’ névmutató a’ 
162. §ban elöadott törvényt 'követí: a’ hatâro 
zott befzédben, tudni НИК, mondatik , a’ hatá 
rozatlanhon pedig elhagyatik. De vannak ‘мёд’; is 

’ egynehány esetek, mellyekben még a’ határozott 
értelmü közös nevek e1è'>‘tt is fzükségtelen lehet. \Ezen esetek' а’ következendök. ' 

_ Y A ‚ 
в.) A" könyvjeknek, és réfzeiknek hom'1ok-_ 

irásihan, mint Magyar Grammatilsa. Else“ 
Вёпуи. Mdsodìli Еда. Csak mikor a’_l1omlok 
irâs а’ könyvet ,fzinte fzemélyesíti, névmutatót 

_ is kívân, mint: А” zöl1e'lletes Iíerefzleny. 

Ь) A’ hívó esetben a.’ közös név a.’ névmu 
tatót meg nem fzenvedi, mint Egeln, óh tik lie 
gyelmes Egeli .' nem pedig Az Egel: .' 

c) Az es és vagy”kapcsolatok utânn, ha 
elötlök névmutató áll, el lehet hagyni, mint az 
ajtatos e's [лет етЬег. А’ madarak vagy halalf. 

d) Mikor egymâs utánn több közös nevek 
állanak, elég az elsö’ és az utólsó’ elejébe név 
mucatór termi, mim dz emberség, jámborság, 
jó erlcölcs, tudomány, e's ¿z’_ módosság az ijiů 
embernels legfzebb tulajdonságaì. 

e) Az [sten név el1'§'>'t.t névmutatló áll, mint 
jó nz Isten; kivévén egyneh-ány befzédmódokot, 
mint: [sten hozott. Isten hozzdd. Iístenfmentss 

Vagy 
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vagy mentsen meg; Isten’ V nevëben. Isten veled. ‘ 
Istgn téged’. [sten nelii. Isten’ hírdvel. Isten bo-' 
csáss. 1 „ ~ 

я) Mikor a’ melléknév а’ mondâsban állitáâ 
gya.nánt` áll, а’ névmutatót meg nem fzenvedï. 
Illyen ef melléknév fzöp е’ mondàsban: а’ Ршг 
madik nyár fze'p volt. Mikor fö néwgyanánt 
áll, névmutatót kívân, mint а’ fz-e'p és ostoba“ А 
ше11ё1п1ет919 е’ mondásban: a"_fze'p még az osto 
bát is megillelz', Mikor а’ fö név elött társaságos» 
állapotbgn áll, а’ 162. §ban elöadott fö regulät 
követi. Igy е’ határozott befzédben а” mostanì 
üclök nehezek, а’ mos-tanz’ melléknév elött név 
mutató van; de az ostoba elött e’ határozatlan~ 
mondásban nincs helye: ostoba embereliliel пе 
he'z ïársallioclnl'. Mikor а’ melléknév több fza 
vakbúl áll, а’ fö név pedig határozott értelmïi, 
à' névmutató amazok elött $111’, ha mindgyárt 
határatlanok is, mint: а’ mennyliövekkel mdr 
mqßzérül fenyegetö. mennydörgefs, hol az a" 
névmutató af' mennydörëeb Г?‘ névhez tartozik, а’ közöttök fekvö Рита pedig melléknév gya- 
`nánt âllanak., ‚ — 

165. Mìlsor hell a’fzámnevek, a’ ñe'v- 
pótolóls, és az igehatározók elött- névmutatóval 
e'lniP 

Felelet. А’ fzámnevek, ne'vpóto»lók¿ és ige 
határozók elött névmutatóŕal a’ következendö ra 
gulák fzerint kell élni. 

1) А’ эаг1‹1`шёупо1‹ а’ 162. §ban elŕ'>'ad‘ott re 
gulát követik. Igy e’ határozott mondásban: az 

Öl 
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¿öt efztendôt, mellyehet milla töltöttem, ¿letem 
nek legvigabb пару‘! Íiöze' fzámláltam, az ät 
fzámnév elött névmutató áll. Máskép varia’ do 
log ‚ а’ következendö határozatlan mondâsban: 
б: efzlendö Íiönyen elmúlili. E’ törvényt köqe 
(Н; а’ többi fzámnevek is. Csak a’ rendfzámok 
elött függ tetfzésünktůl а’ névmutatót elhagyni, Í 
vagy mondani, mint: e'n tölle ötödik, ‘аду az 
ötödik voltam. 

2) A’ névpótolók , ha. шёл‘ magokban hatá- 
1"ozott értelemmel birnak, a’ névmutatót meg 
nem fzenvedhetik. Illyenek а’ fzemélyesek, а.’ 
`mutatók, és а.’ kérdezök, mint e'n vagyoh; ад! 
ŕnondgycilt 5/ Íii jön P Meg nem fzenvedìk a’ név 

`mutatót az"c»l1yanok is, mellyek terméfzettyek 
fzerint hatârozatlan értelmůek, mínt:`Íiiilöml>fé- 
'le'tfzÓlloltunÍi. A’ magányosan álló birtokósok 
;ne'vmutató nélkůl nem lehetnek, mint az enyím, 
a’ Пей ’s a’ t. (Q9.§.) A’ birtokos nevek elött 
fzokott ugyan а’ névmutató, de fzükségteleng 
mert hozd vg'/fza Íiönyvemet fzínte olly jó1,_s¿'>‘t 

_ I`zebben mondatik, mint a’ Íxöpyvemet. A’ vif 
fzatérŕi névpótolókot a."névmutátó külömbözteti 
meg э.’ kérdezöktïil, mint a’ Íiatona,_a’ М! teg 
_пар ldtiunh, és ellenben kit Мимо]: tegnap и’ 
hegyenní’ De ha az értelmességnek velzedeime 
nélkíil megtörténhet, a’ névmutatót még a’ vi[`-` 
fzatérök elöft is el lehet hagyni: а’ Íiatona, kit 
iegnap la'ìíunÍ£. Í A 

A 5)’ A’ Magyarhan még az ígehatározók elött 
ís találunk' kétféle esetben névmutatót, 

a) Mikor az ígehatározó fö név gyanánt ve 
tetik, а’ határozott értelmü befzédben а’ 162. ‘ Ize 
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fzerint. névmutató áll elötte, mint: dz ůgy és 
a’ nem \'úgy minden `pörneli a’forrása. 

b) Hülönös ‘tulajdonsâga .nyelvünknek az , 
hogy a’ határozatlan értelm`1'i igehatározókot а’ 
névmutató дым, melly пёшеПу frólmil mk exe. 
jekbe függefztetik, némellyektůl реф; velek ö['z- 
ve íratik, határdzot értelmïiekre változtattya. 
Peldânak okâért: mint vagy? jól, ammini ‘аду 
а’ mint ldtod. Hogy a’ névmutató a’ következen- 
dö mâssalhangzót а’ kimondáshan megduplâzza, 
már a’ 42, Shan emlitettem: mivel tchât az elféle 
ígehatározókot a’ mint, a’ Íior, a’ minap, a’ 
mennyire ’s a’ t. illy duplázással kell kimon<la- 
ni :_ ammínt, alslfor, ammìnap, ammenyire, 
azoktúl is, kik a’ névmutatót velek öfzveirják, 
ugyanezen duplâzâst méltán megkívânhattyuk. 
Ezekbůl k'c_'mnyi'i âtlátni azt is, hogy a’ névmu 
tatót olly’ ígeliatârozók’ elejéhe tenni, mellyelc 
haltározatlan _értelmekbůl ki nem vetkezhetnek, 
felette nagy hiba, mint a’ midón; mert Еду ké: 
egymással ellenkezö dolog tetetik ö[`zve5 a’ ha 
tározatlan ërtelmů mìdön tudniillik a’ hatârozotb 
értelemnek jelével, az a’ névmutatóval. 

166. М!‘ liell meg' az _ez e's eggy név 
mutatólfrúl tudnunlf Ё’ 

Felelet. Mikor a’ 162, fzerint a’ névmu~ 
tató’ elejébe még mutató névpótolót is tefzünk, 
а’ tf1vúl1évö‘r tárgyakrúl az az névpótolót mond 
gyuk, mint ага: ember, annals az embernelc, 
azz az embert, ага?‘ az embereli, azolitúl az 
emberelstül; az elöttünk fekvö tárgyakrúl pedíg 
д; г; névpótolót, mint ez az ember, ennek az 

em 
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embernch, ezt az embert, ezek az emberek, 
ezektiìl az enìberelftül. Valamint tovâbb az e1_öb- 
beni példâkban ezek helyctt: az az, annak ‘ц, 
azt az, алой az, azoklúl az rövidebbenés I'zeb- A 
bén azon mondatik: azon ember, azon ember 
пе]: , azon emberek ’s a’ t. úgy az utóbbik pél 
dákot_~rövidebben és fzebbèn ejtyük imigy: ezen — 
ember,.ezen emberneh, ezen embert, ezen 
emberelf', ezen emberektül. Az illyen esetekben 
végtére az ezen fzócska helyett а’ hangzók абы 
lehet az ez névmutatóval élni, mint ńösd а’ já 
fzolhoz ez ölfröt 3 noha megvkell vallanom , hogy 
az illyen ez a’ köz befzédben nem, igen járatos. 
De a’ mássalhangzók elött az е’ annyival I`zokot- 
tabb és kellemetesebb, mint е’ -lovaliorm jöt 
tem. 

Az ëggy fzámnevet én alligkmerem Gram 
maticussaink utánn névmutatónak nevezni. A’ 
Német , Franczia, Olafz és_Anglus. nyelvekben 
az eggységnek névmuçatója ( articulus unitatis) 
nagyon fzçkottg de a.’ Déákban fel nem talá1ta- 
tik. Jele tehát, hogy az egységnek névmutatója. 
a’ nyelvnek sem mivoltához, sem csìnosságához 

A nem tartozìk, és hogy azok nagyen eltévedtek , 
а’ kik azt gondolták, hogy а’ Magyar tökélletes és 
csinos nyelv nâ11a..né1k`1'il nein lehet. Az eggy 
fzóçska. a’ Magyarban háromfélieképen fzolgâl, 
mint fzükségtelen névmutató, mint fzükséges fzám 
név, és mint fzükséges határatlan néiyfpótolóu 

а )‘ Mihelyt а’ Magyar az суду fzócska „а. 
„КШ ellehet, azonnal csak hafzontalan Nérnetes 
fzójârásnak lehet tartani. Így а’ Magyar e’ mon» 

` dást: az alázatosság olly erlsölcs/, melly az em 
. bert 

\ 
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'bert nag),/on Íiedvelteti, töké1letesen'i annak ért- 
fvén, a’ minek а’ Németes Magyar ezt: az ald 
.zatosscig езду оПуап erkölcs, melly ’s а’ сд1ёъс 
ni való dolog, hogy abban az еду)‘ fzòcska tel 
lyességgel ha[`zontalan_ 

. Ь) Számnév a’ következendökben: а’ Не‘ 
gyenn csak eggy embert látok; eggy jlllvrje 
sincs; adgy падет eggy cseresny_e't; adgy ne 
Лет eggy dinnyét. Mikor a’ Némeí így 12611: 
ich sehe- auf demyßerge einen`Men[`chen,-a’ nur , 
azaz csak nélkůl, akkor а’ Magyar е’ mondâst 
így ejti: a’ hegyenn' embert la'toÍt. Nagy kil» 

Íömbség van 'tovább е’ Magyar mondások kö 
zött: jìllërje sincs, és суду jillérje sincs. Lehet 
tudni illik valakinek arany pénze, lehetnek hú 
fzassai, ‹ és tizessei, e's én rólla így fzóllhatokr 
nincs пей! sem márjássa, sem petákjagfillérje 
sìncs. De mikor azt mondom Valakiriïl_`, hogy 
суду jillërje sìncs, azt értem„- hogy mindenl 
némïi pénz ńélkïil fzükölködik. Иду fzinte )mikor 
cseîesnyét ‘аду dinnyét kérek, egynehány cse 
resnyét, és а’ дЁппуёЫЦ eggy fzeletet értek: de 
mikor eggy cseresnyf-ft, eggy dinnyét kérek, 
eggynél töbh fzem cseresnyét nem kívánok; din 
nyét pedig egéfzet kérek. 

с) Határatlan névpótoló az illyen monda 
sokban:vTo'lts rá eggy his vizet. Eggy lieues 
mefzet hozoît. Naked többe' eggy fzálqt sem hi 

_/`zeÍi. Eggy .csöppel sem jobb а’ Ъезшёгёпгд. 
lgyál eggy pohfir bort. »Nyomositó befzédmód 
a’ Magyarban, mikor е’ névpótoló а’ melléknév 
e's а’ fö név közé tetetík, mint sógora böcsú`le- 
tes eggy ember.'Ha е’ mondásban az eggy név 

Pó 



`, ‚ ~ 537 
pótoló а’ melléknév’ elejébe tetetik Németesen: 
sógora eggy böcsíïletes ember, egéfzen mást 
tefz, mintsem ha igy напали; sógora bò'csü'- 
letes ember. 

.Íegyze's. А’ Ífì a’ Ne'metbz'2'l Magyarrafor- ' 
dl/Wl, 'nem Isis hnfznát vèheli annali, а” mit 
Pestcnri 1öo5. efzt. kiadott Grammaticámban a’ 
154. e's Íiöv. oldf írlam. 

XVIII. Szakafz. 

A’ ragaI`zfékoknak és névllatírozóllnak kötésérůl. 

167'. MiÍfe'p Ísell bdnnunk a’ Magyarban 
а’ nevezö esettel?' 

Felelet, A’ ńevezö 'efertel а’ Magyarban a’ 
«Iiövetkezendö regulâk fzerint kell bánnunk. 

1) Az emberi nyelvnek miv_oItâ.hoz tarto- 
zik , hogy а’ târgyat, mel1yrů1.fzó11ani akarunk, 
megnßvezzjilr. А’ Magyar nyelvben is tehât fö 
dolog az, hbgy а’ nev'e_z.ö eset а’ tárgyat, melly. 
růl fzó történik, miriderî mondâslmin' magne 
VQZZC, -mint a’fa g_y1'imò‘lcsöt hoz, hol `е’ név 
a’fa a’ nevezö eset. E’ regula még а’ Гаешё1у 
telen ígéket is illeti, noha mellettek а’ nevezö 
eset»csak titkon értetödik , mint villdmlili, tudni 
illik ’az dg. Е’ mondásban essö' essíli a’ nevezö 

reset essö nyilván kímondatik. hémellykor a’ 
nevezö eset helyett а’ I'zeme'lyteIe_n lgénél èggy 
mâsik fzemélyes ígének a’ ‘batáratlan módgya. 
talâltatik, mint nelfem az ntyrìmhoz levelet kell( 

'IVIAGYAR Nymnvwun.' Y ` ir 
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irnom, 1101 а’ kell ige fzerhélytelen , az ffńoñz 
ige pedig nevezö eset gyahânt fzolgâl. 

\ 

2) Mikor eggy tárgìn.-¿k ¿abb ‘rzöml alla 
.neve van, e’ I`zavak_ ö[`zves_égge_l eggy neveïö eset 
gyanánt állanak, mint fzentt [висту ‘е1зб Ма 
gyar Kirdly. Az illyen (esetekben csàk az utólsó 
fzó vetetik (‘б né`V gyanánt, Vai elöttevnlók pèdíg 
mind melléknevekâ Innen Van, hogy mikor az 
utólsó fzóhoz rägafzték függefztetnk, a’ többiek 
mindnyájan а’ цечеиб esetben maraclnak, mint: 

_ e’_/A`zabadsá\gotfzent [западу elsö Magyar Eig 
Ãrdlytúl nyer(e'Íi, hol a’ lúle ragaïzték csak a.’ 
Király fnév utânn tetetik. Nyelvünknek е’ nem 
zeti tulajdońsâga a’ Deákban és a’ Németben fel 
nem tal`à1ta`tik. А’ Ftancziálman , .Olafzban és An 
glusban а’ дес11паг1о csak az articulussal végez- 
ìtetik; és ígjf valamennyi fzava а’ nevezö eset- ~ ben maradnak: ezekben sem läuft tehát а’ Ма 
gyar nyelvnek е’ nemzetiségétfe 'a1á1nï. ‘ 

5) Hét Vagy több egyrńâstûl külömbözìï 
nevezö eset eggy és ugyan azon mondàsban két 
félekép kerůlhet elö, ugymint а) mikor az állí'- 
tás több egymâstlíl külömbözö târgyakot i11et, 
lńint a’ tehenek e's а’ ÍiecsÍ¢e'Ís eggyùll legelneh , 
és illyenkor az efféle nevezö eseteket kapcsolat 
âltal, а.’ minö itt az és, öfzve kelll függefzteni; 
Ь) két nevezö eset kerül elö а’ létjelemö ígék 
nél is, mellyeknek eggyike а’ mondásnak tán' 
gya, a’ mâsjka pedig а’ mondásnak állitása, 
mint: az alázatosság _fzép erkölcs; hol а’ ‘иап 
ige eltitkoltatik, az dld'2¢1l0SSâg' а’ mondásnak 
tárgya, а’ _fzép erliölcs рейд‘; az âllitása. Úgy 
fzintgi е’ mondâs az ò`cse’m Íiatona letta.’ két ne 
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vezö eserec 1'igy`vâ1af`zt§fa el-, hogy az везёт а?‘ — ’ 
ftärgy, a’ katana’ yíedig а: állítás legyen. Ezen’ ` 
èaetekenn kivïil két egymáàtúl kůlömbözö ne-Ä . . 
vezö eset olly ìelènés az’ èmberi ’befz_édben,/ _ 
melly .az értelmességèt könnyen ïmeggâtollya. n 
Errevaló nézve javas.o1ta.tik, hogy a’cs1'nos nyelv- A 
ben-a’ ragafztékoknak kényünk fzerint v_a1ó el 
hqgyását tehetségünk fzerińt kerïillyük. Sokkal 
értelmesebb 'valóban e"['zerkeztetés a’ -Ifìrálynak 
palotájá, vagy az e'leten‘1`et fzeretem, mint ez. 
а’ király’ pdlotája. vagy életem’ jzeretenì. A21 
`irásban való röstség д; effélékben még a’ hiáńy 
jelet is el kezdi már liágyogatni , mint a’ Ítirály 
palotdjd, e'letem fzeretem; hanèm ha talán _gaz-~ 
dasagb1i1_ mulattyák el némelly Irók e’ hiány 
;е1е1‹ес‚, mint aina’ Prókátor, а’ ki azi betükrè 
pontokot nem такой, hsgy tintáját me_gkimé1lye.: 

168. ’Mìcsoda reguláh ald van 'uetve ‘a’« 
Magyar’ biŕtolgos ragafzteknak Ísb`te'seP 

Feleleî. A’ birtokos ragafztëk a.’ tulaìxioili'-' 
t_ótú1 csak’ abban külömbözik, hogy а’ birpok-< ‚ 
nak n‘evével mindènkor társasâgos áll-apotban, ‘ 
a’ tui-ajdonító pedig mindenkor magánybsan 511 
Е’ m-ondásban: a’ Herczegnelc paripúlsot hbz 
tak, e’ név Herczegneli tulajdonítcäqrggnfztéklï kal monddtik: ebben ediv: a’ erczegne parìpáz' ele'rÍfezteÍi ugyanràzorî fzó Herczegílßfi 
a’ birtok’ nevével paripdz' tàrsaságos állapotbań 
áll, és vele eggy öI`zvetet_t gońdçlaibt Íeleïïß társasâgos állapot (Lásd az 55. „lflîdfìû д 
Jegyzdst а’ 7. 6. és 9. fzam ат“) abbìíl ¿usf 
hogy a’ biŕtok’ nevébůl, ha ridegyiliißdßßkßf 
as a иду ek képzövel, ha pedïg-többÍS¢ mi“ 

Í7, 2 ' 1 dßll* 
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denker 'az 'ai vagy ei' képzövel kèll lhíîtokns 
nevet csinálni, 'akár eggy legyen а’ birtokos, 
akâr több. Példánzk okàert: 

A’ Herczegnek parîpàja ’vagyf paripái; 
A’ Herczegeknek paripàja vagyparipaig 

mellyekhez azutánn a’~X. _Szakafzban elŕiadott re 
gulâk fzerint а’ fzokott ragafztékak -f1‘_1g@ztet»'_ 
nek. A’ birtokos ragafztéknak «köbéséhezltartoz-_ 
nek inég la’ következendö jegyzések: 

‘ . в / 

а) А’ birtokos ljagafztékkal akkor élünk, 
mikor azt akarjuk jelenteni, kihez iartozik va 
lamelly doleg, v-¿gy minek а’ tulajdonsâga? 
n_1ert ìllye-nkòr a’ birtokos fzemélynek vagy târgy 
:nak в.’ neve birtokos r_á,«.>:afztékot -klvân , mint a’ 
böcsúlet a’ .jd erlsölcsneli julalma; az (Лот a’ 
halalnal: a’ Íie’pe./ ' ‘ 

Ъ‘) А’ tulajdonitó, mikor birtokosra. vâlt¢- 
zîk, általlyában fzóllván, egéfzen maradhat, 
‘аду а’. nali, nek ragafzték nélkiil hiânyjellel 
állhat. (167. 5.) Példának okáe'rt:_ а’ vcìras 
nal: to_rn'_ya, ‘ладу а’ várus’ iornya. lV_l~il<or egé- 
fzen marad, a’ birtok’ neve’ elejébe, lia amaz 
utánn áll, csupán csak azért, hogy _a’ befzéd 
fontosabb legyen, névmutató tetetik, mint a’ 
vdrasnali a’ tornya; egyélxaránt névrnutató _mél 
НМ a’ beI_`zf.fd rövidebb és fzebb: a’ várasnak 
tornya. Allhat a" befzéd’ eleiénn a’ birtok’ ne 
veis, mint tornya а’ várasnalf; de illyenkor 
a’ névmutató а? ЪеГяёёег foiitosablinak nem 

` tefzi, söt terméfzetlenek lâtfzik, mint tz’ tornya 
а’ varasnak. ‘A’ birtok’ nevét a.’ lbirtokos’ ne 

r 
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vétïil el is lehet vâlafztani, /úgy hogy a’ bitto 
kos a’.!}110ndás’ elejénn‘,’ а,’ birtok pedig а’ vé 
génnznevevztessèn meg. mint e’ példában: а’ bird 
пай ne'ztz`íÍi'nzeg tfgnap ваше fele' a’ Íiertyét, 
hol а’ bíró a’ birtok0s,' a’ Íiert рейд а’ birtok. 
Mikor a’ birftokds’ ńevébůl a" naÍi_, nek elvet 
te-tik, а’ birtok’ neve utánna. és ne'vmuta.tó..nél 
ki"11 áll, mint a’ váras’ tornya._ 

Í 

c) Valamint bizonyos, hogy a’ kurtított 
birtokos, ammint a.’ 167. а’ 5. fzám alatt 
mondottam, az értelínességnek nagyon vefzekdel 

„mesg úgy ellenben igaz, hogy a.’ fzoíkás а’ ‚1‹и1‘ 
‚там цётеПу esetekben még fzùkségesnek is 

tette. Igy a’ várasuk’ печей: mindenkor kurtít- 
va mondgyuk, mikor e’ közös név váras után 
по}: teterik, mint Buda’ várassa-, Pesi’ varas 
за,’ nem- pedig Budának és Pestneït uárassa. 
Ez mindazonáhal ‘a’ mezövárasolanak, és а’ fa 
Iuknak neveire _ki nem terjed, mellyek сам; öfz-vete 
temek,’ mint Arolifzdllds-, Blldaköz. Megrö'vidit- 
tetnek tovâbb а." folyóvizeknek, és а’ h`egyek-- 
nek печей is, mint a’ Duna’ vìze, а’ Matra’ 
hegye. Az ollyan nevekben végtére, mellyeket 
a’ I`zoká’§ а’ birtokok’ neveivel fzinte már egy 
Бе_ }карсзо1г , mint a’ varas’ Шин, а’ falu’ 
Íforcsmcija. — 

Jeg_)fz’és. Nagyon iköizönséges hib; az д’ Ёноиойдпай és 
a’ Filologyiának fáklyája nélkiil а’ se\él1len'idest0'va kapko» 

-_ d6-NyelvmiiveI?iknél, hogy a’. törvényes kivélelekbïil, av 
vagy exceptiókbúl „ kìjzönséges regulákot akarnak „csiu;ílni. 
Ez akármelly tucißmânyos systémában fenékkel Í`f.rrdúll`t tam' 

.ta's тайн. Az imént elíîadotz példákbúlt Buda’ 11a'rassa, 
af Duna’ vize a’ a’ t. az: kövelkeztették az illyeix Nyelv- 
míiveläk, hogy a’ Magyar hirtokosokot , nvvagy gmîtîvnao 
kut mind meg kell kixrtítanii, иду hogy le-¿alábli a' kurlí-. 
tottakcpöïzvetett печей g`yaníi1¢ бунт kcll a’ birtokok’ 1_1¢-~ 
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veivçl imígy 1'rni_: Budazy/airaìssçz, a’ D.ul1avíz¢`,\¢.l" 1/¢.¢`\ 
ra.;/záza, ‘в’ ha'z_fó'de!e. A’ ki nz emberi nyelvek’ gram, 
maticájának fìlozoíìájára fìgyelmetes, könnyen átlättyag Воду 
a"fZavlk1)nn д” társasägos állapot (Matus cqnstrucms) an 
öfzvetevéinek állapottyítúl (status composing) nagyon kü 
lömböziky. Köpnyen ázláttyg zovibb azi is, hogy az Щит» 
tevésben fzíntúgy lehet а.’ nemzçtiségnek helye, mint а’ 
nyelvnek egyéb 'ré1`z_e¿iben./ Abbúl tehát, hogy a.’ ред‘ , és 
д’ Német a’ genitivusß tefzi öfzve a’ birtok’ neùével, min; 
argentifodimz ‘, és Heíratsgut, nem kövctkezik bizon-. 
nyára , hogy ez; a’ Magyarbag iq kell. kö\zetni„.> 

a)1-In mink е’ két Ищи: nyelvnek nemzetiaégét д’ 
miénk helyett akafiuk befogadni , így kellene e’ nevelget ej 
tenünk: ezüxlneltbánya, és jeg gákjq'/zzíg, és ezt seuki 
eem éxrené. Az iménr emlícert yelvmiivelök whit, wîkßr 
е’ neveker imígy öfzveirják: ezìistbányája., jeg_yj¢§/`z_ága, 
az idegen nyelvçknek nqmzetiségéb nem is követik igazän, 
nyelvünkét Pedig L egyfzersmind megrontyák: mert noha e’ 
fllvakot: a’ miras’ báza, 4’ -Duna’ vize minder; emher 
érti, akír öI`zv,eirjuk_, alain; nem; ezeket ellonben és «az ef 
féléket, ezùfstbányáju , jegyjzi/zága, akár 'o'l`z_ve legyenelg 
1'rya„ Ikär nem, haçonlóképen genki sem e';|;i¿ ` 

Ъ) Furdifmk meg mí: mout д’ dolgot. A’ Deäklnm 
mind eggy, akár azt mondgyam urgentifodinq, akár ezt fa 
dina argenti, mert |,uind„ a’ kettïí „каша. A’ Németben 
das Gut der Heirath a’ Heirathsgut helyett olly l`zoknt- 
,lan, Воду az olxgasóç knczagíara faknfztaná Hát nállunk 
az ezüstnek bánj/"dja, a’ jegfnek jo:/kága olly fz-okott _,j 
olly értelmege, mint ezen; öfzvetqtt nevel: e_5_üstbán_y'a¿ ' 
1¢w«âf#~'s Р’ ‹ A ` 

с) Е’ neyekben tehát Buda’ uärassda ,a’ Duna’ vi” 
„ та, ц’ váras’ Ízáza ,_ ц’ ha"z" födele, va mint ezekhen 

in az eziist’ bázzyájá , а’ jegy’ jai/zéga a’ Filologus tán 
sggágos állapotot taläl, nzznl д’ külömbséggel, hcgy a.’ ké: 
utólsó, б; mint. или’ bán dja , " 'e _’ graal" zd a I`zo,-e katlan I`zók);>'te'aek. Ezekhenßíifzontgg ]1)€`?zf¢_zvLfz,et x`€`zn¢zv]/, 
hdzfädqlet rontanalc, ezù~_,¿¿biin_yág talúltalf, jegyjq'/`za'7 
gat nem kapot: azonml átláuyag hcgy e’ петь}; Dunaví ',Y/ 
házfò'dél,‘ezù`stbd¿1_y@, jçgyjrffzág, koránt sem tírsas 
goe állapotban, hanen: az. igaz öfzvelevésnek álllpottyäba 
vannak. Е’ kiílömbaégenn kivjil ŕuegyisg./xllya továbh a’ MÈL 
gyar öfzvetevésnek nemzeti reguláit ia, és kivíltkép фойе‘, 
mellyek fzerint a’ Magyarban az ideger; ölzvetevéseket nok 
fzor genizivuaoklnl vigy egyébképen, és ellenlaeg nz Едем 

_gen genitivusokot öfzwtevésael kell kifeieznünk, ha csak 

„у 
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agyelvlinkneli nemzetì járásít talpfalaihůl `kiforgntl'1i nem akar 
fuk. Kjcapda. marie д’ há;/lrolga, házkulcs , hdzkqpu 
öfzvetett,ne\¿qke; ç’ Német fzerint mdudani, а’ nélkůl hog 
af tifzta Magyarság, a’ fzájábúl ki ne sírjon ? Mikor fonto - 
lyuk meg már. egyfzer ama’ tégen elöttiink мы‘ тнёдддц 
igazságoz, hogy uz, emberi ëfznek és fzívnek cultúrája, 
úgymint az emberi_ uyelvnek eggyetlen eggypzéllya ‚ nem 
1’ fznvaktúl, mellyekhez nállunk anuyi fzíz hafzontalan 
ůilk nyakra. föro koholtatnak, sem ,_ a’ fzavaknak k_`o'tés6, 
gül, mellyhez. az idegenl nyelveklaůl д’ Mggìfarlaan ö|meret-_- Igan, és_ érthetetlen idiotismusokot elly fin sággal, mçllygg 
namesgbb és hafznouhb. сайт 1е11ешв foŕdítani , öfzvgkql.. 
dńlgattyuk; I1an_em ama’ fomos igazsâgoktúl , és names árze. 
mén „elçtiìl fïigg, mellyek а’ Nemzet"eleiébe értelmeseu ,‘ és 
ipdulatoun terjefztetnek, Eggy és ugyaunzon igaziâgpt 
maggy. és ugyanazon indúlatot , más fzgvakkal, _más fzókßtéù ' 
sel, пай‘ Ггбйёгёзза1~Гейеъ ki a’ Görög, rńánala’ Deâk, 
missile af Franczia, af Nêmet, az Anglus, nz Olafzg 6| 
mégiq mjìndgyájan eg~yforma'n értik, egyformán érzik; Az 

I1-ogy й] fzavakot koholunk, és idegèn fzäkötéseket vadi 
fpunk. Ha maradékaink valamelly tudóu tärgyrúl (т; akut» 
пай, köpyveinkbeu eggy târgynak tízfêle nevétfin talállyík. 
E’ sok köziîl mellyikhez fzítaanak? Hogy ezt megválafzzhasiák, 
д’ Filozcfiához és а ‚Ёйййодуййю: kell folynmoâuick. Mîérg nem 
folyamodxmk xnink mns: „гении, I1ogy_ marndékaink, a’ helyett 
hggy n_.yel\¿ünknekA tifztogatásával ballódgyanak, nz éfznok 
г; fzívnelì cultúräjâhoz foghassauak. Minsk töltyük z ШИН: 
а’ Гцегейпей öfïvehordásával, mellyeknek tán csak zázad 
x-6l`ze`aem_ leffz alkalmntos az építénre? Az iclegen nyelvek 
BHL a’ mesterréfges fzavakot kölcsönözni és csak, a’ meunyi- 
те, fzjiks,éges‘, megmagyarosítani , ha saiâttyaink níncsenek, 
vngy. hp azokot tölfélletesehr fordítani nem lehet , nem ciak 
nem hiba, hanem те; dicséretes és hafgnoa dolog in azért, 
mivel az épitëat, az éfznek és fzívnek cultúrzíját tudni il 
ИК, meggyorsíttyák, megköunyelalxítik, silt meg is erösítik, 
valamìnt д’ vályogbûl épůlzt (На: а’ kövek , mëllyek amazok 
közé, Ни“: а’ fzögletekhen vegyíttvetnek. Nam eze az oki. 
ama.’ nagy elïimenetelnek, mellyet az Eur6`paî nemzetek I.’ 
cnltůrában a’ Görög és а’ Deâk nyelveknek illy segenlelmë 
vel olly kevés\_\üd`<3 datt tettelcî Akírmìkép díicsekedgyen 
puríz,mussával al Német, сан!‘ ‘el nem lehelímég is a’ Gö 
rög és Беда nevek ne'Iki'iI , mint pÍz_ys§`/`cÍt, m¢taph_y.-rí/ì:Í| 
Firmung , .dllar , Capelle _, Cadet , Cabinet, »I(ocÍ|, 
és ezer eífélék De az idegen nyelveklwůl те; а’ fzóköt6- 
seket , fzójárásokot, ‘és idiotizmusokot in öfzvehordnni, nem 
сад}: hafzontalan, hanem та; ártalmu дом; is.- mart гей 

nyc - 

lgazság és az érzemény zmberi, de`az efzközìxek, mellyel ' 
közöltemek , nemzetinek kell lenni. Negyven efztendeje' тег, 

N, 
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nyelvìinknek értelmenségét magrontyäk, _vngy legaläbbf ux 
gvon xueggátollyák. Az ídegen Iìavakot, mellyek а’ Deák 
o'sko|a'k1.|'zl а’ 115111111 is ösmeretesekz könnyen megërti a’ 
t u'o's' könyvben kiki. a’ kim-k I`z.1'mára_1'ratík. De 'az ide 
g«n f1ń§n'rńu»koL а’ lïwgyar, „ha cbak magát. az idegen nyel-. 
v.-t nem lunlgya, mel|_ybi'ìl kölcsŕlnözzelnek, meg nem értheti, д’ 
I\'„»m~¿»,»m¢~,k рай; egyneháuy fzázad kell arra, hogy 'velek 

`megö|me|kedgyen. ‹ ' — ‚ 

169. ‚М1110г Íiell a’ tuIajdonltó,fzenve- A 
dö e's foJ/`z,tó ragq/`z,Le'ÍioÍxÍial, e's а’ hívó aset 
tel ëlnünli. _ - \ 

Felelet. А’ 'ìulajdonító eragafztëkot 11117: ‚ 
nek, ama’ fzemëlynek ‘аду tárgynak nevéhez 
függefztyük, kinek “аду 111е11у11е1с valamit ‘ш; 

\ lajdonítunk, 11111110: birónali eggy Íiolsdr Íiò'rt- 
ve't Ísüldölt; a' házat nem az egereknèk ¿pit 
iyfik. A’ fzenvedö ragafztékot, melly t betůbül 
’âl|», ата‘ Г2егц61у11е1‹:‚ Vagy t,árgynnk nevéhez 
teffzük, ki vagy melly az ige _âltal jeIentett_ cse 

`1ekedetet, bármelly tágas értelemben is., fzcnve. 
'd'î, Hlyenek е’ mondásokban ak nlya [детей а’ 

1 jìát; levelet» lr , а’ fidi, és levelet nevek. A’ 111 
‘ vó' esettel akker élünk, mikor valakit mea 

fßóllítunk, mint líegyelmes Uram.' ]Vya'/'usi 
’Ur/am! Bardlom! Egeli! Boldog Isten.' А’ 
fnfztó ragafztéklcal megtoldgyuk а) Annak а’ 
пе1’6с‚ а’ kitůl valamít bármelly tágas érte1em- 
bea; is Vefzünk, mint Pdltúl hallottam. Az 
atycìmtúl tanúltam. Ь) Ama.’ fzemélynek, vágy _ 
tárgynak nevét, kitůl vagy mellytïil valaki vagy' 
valami eltávozik, mint az cztycidilìljöuöli. А’ 
csíllafgolf napïfelcttül napnyugntfele"/brganals. 
с) Az üdönek nevét, me\l1yti'ì1 fogva valami tör- 
tfnik, mint Húsveïtúl fogna nem Iáttam. d) 
Amaz érzésnek ñîevét, mellycül valamít f`zenve- 

` díink, 
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dünk, mint tajtéhzíh 11’ haragtúl; rezhetek a’ 
hidegtül. e) Ama’ helynek ne\_/ét, mellytïil a.’ 
mâsiknak távúlléte meghatároztatik , mint та]; 

` _fze vane Soprony Be'cs'tülP 

170. `Mi1so’;' e's mz'Í¢e'p Íiell e'lnz° a’ ne'vha- 
Iározó raga_fzte'_ÍioÍiÍsal Р 

Felelet. A’ névhatározó ragafztékokkal a’ kö 
vêäljezendö regùlák fzerint kell élni. А ̀ 

1.) Az ‘ határozó az üdönek vagy a’ hely- nek nevéhez äagafztatik, mellyek valamelly do 
lognak határt tefznek, mint а’ hídig elrnegyeli 
velecl. Könyvemet a’ jövö csíitörtökig vgßza 
hozd. Nyomosításnàk okáért az еде]: vagy mind 
fzavak tetetnelà e1ejébe¿ mint :-egefz ehliordig 

` hallgattam; mind végig elolvastam. 

2.) Az е?! oknmtatóval akkor élünk, mìkor 
'valaminek okátf adgyukk, mînt'Íi1'csir1yse'ge'rt 
Íiaptak думе. A Igy élünk. a’ _fzemélyes név 
.pótolónak okînutatójával is: (94. e'nè'rel- 
tem, teëretted, ’s а’ т. mint öëretlek is meg-' 
halt Kìwffztus. ,_ ' ’A 

5.) Az al ‘саду el segítö ragafztékkal kéfzít- 
_ tyük fel a) a’ fzerfzámok’ neveit, mint iúvel 

`Íseresì`henyere'l,- sajáî Íieze'vel lrta; Ь) as efz 
közök’ печей, mint pérzzzel nyitott magánek e’ 
'tifzteletre úlat ," c) a’ cse1ekvés~”módgyainak ne. 
veit, mint: sz'etse'ggel ment Назад; Ífárdval ta 
núlt. d.) A’ ke’[`zi'i1e:~eknek печей, mint. hajólfót-_ 
láttam vitorlákhal e's evezöhlsel; borsöt ettünk 
fzalonnáual; e) а’ hasonlitâsokban a’ külömb- ’ 

sé- ‘ 

‚ г‘ \ «f 
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ségeknek печей", mint :- hat forìnttül több-,«’»f`){_ 
a’ társaknak детей, mint: magadhoz hasónló- 

__ 

val barcitlfozz; az Леша! az e'rze's is meg_/`zii‘-- ‘ 
I nili; g) a.’ müveltetö ígéknél a’ mísodik , avvagy 

al oknak , ‘аду müvelönek ne_vét, mint: fiával’ 
levelet ŕratott. h) Illy hafzonra fordittyuk 
fzemélyes névpótolóngik segítö ragafztékát is`_ 
velem,'veled, vele s.’ ‘(у mint leveled e'n nem; 
megyeli. ‘ 

` I / 

4 ) A’ ban , ben helyeztetiï ragafztékot ama.’ 
nevekhez függefztyük, mellyek a.’ helyt, a’ fze- 
mélyt, az üdöt, vagy a’ fzert jelentik, mellyben 
valaki vagy valami vagyo._r1, "аду törtéaik, mint 
a’ fzolaában van; a’ véneliben van az olsos-_~ 
ság; a’ múltt efztendöben, feje'r- ruhában jdr ;_, 
‘Еду fzinte а’ fvglaistossagnak nevéhez is, mint 
‘а’ ДоиаЁЧазЬап gyakorollya magát ,‚ és az indú-. 
latnak nevéhez, mellyben valamit cselekfzünk, 
mint mérgeben òfzuefzaggatta ад z'ra'st._ Igy~ 

_ bánunk’ а’ fzemélyes névpótolónak ’helyeztetöjé-. 
ve1_ is н: bennem, benned, benne ’s a’ t. mint 
nagy öbenne az ф, l ‘ 

5.) A’ ba, be be_ha,tó. rag_a[`zték_o„t ama’ I`ze- 
mélynek vagy fzernek nevéhez te.l`[`zük,~ a’ kibe 
vagy а’ Ш1Ье‚ valamit bel`e'rkezni\mondunk, mint 

~vidd e’ liönyvet a’ fzobába. Így bánunkfa’ fzs 
mélyes névpótolónak _behatójával is e'nbele'm, 
tebeléd ’s a.’ г, mim; bale' vagy beleje ütötte а’ 
Il€_’-‘iÍ~ ‚ Y A ’ ц 1 

6.) A’ búl, ’bill kihatô ’ragafztékot annak 
a’ nevéhez függefztyük, al’ mibül valami fzárma 
zik, kihat, vagyl következik, mint az életbiïl 

ůgy megyels lu', mint fzállásombúl, neniifpe _ lg 
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A dag min: hazambúz. így bâmmk a’ rzemélyei 

névpótolónak kihätójával is én-beIöllem,.1¢bg. 
lölled ’s a.’ t. mint öbelölle Ítönnyéï.-'lfiuennì a’ 
litlmt. ` ` 

f 7.) A’ ra, re fe1ható'ragafzték-nt az. ollyan 
târgynak nevéhez függefzfyük, mellyre valami 
helyeztetik , mint а’ uarnyúk a’ ‘házra zdllot- 
taÍ_f,f a’ ‘гуд: a’ f`eje'rq esett. А’ helyne аду 
а: üdönek nevéhez, mlkor fo1ya1.1’-lat0_t`vagy ha 
tárt emlitünk, mint fúgfzdrúl' útfz,ára,~ naprúl 
naprag valamint a" _Czélnak nevéhez. is, mint 
@zt azßttyának. tz_‘/`ztelete're, cselekedte; az afz 
talára soliat Ísò'lt;‘és az esküvésekben , mint 
böcsületemre mondom. Illyen hafznát veffzük 

' а’ fzemélyes névpótoló felhatójának is énreám, ‘ 
¿gredd ’s afk, mint aggy Íiöuecske eseti redm, 

l 

б.) A’ růl, riîl leható ragafztékot a’ mago- . 
sabh helynek, mellyrůl valami lemozdúî, va y 
az ollyan tárgynak ,nevéhez függefztyük, me ly 
růl a’ fzó történik , mint le1'ò'tt_ а’ hegyrül ,- a’ 
Tuíz" teteje'riïl esett le; vidd el az afztalrúl a’ 
poharaliot ; fontos dolgokrzìl ,bqfz‘e'llgettünk. 
Igy bánunk а‘ fzemélyès névpóto1ónakleható- 
jávâl is e'nróllam, teróllad ’s a.’ Ё. mińt tjróllœ. 
tali tanácskoztunls, 

9.) А’ melléklö пей! , nël ragafztékkal az 
Qllyan, fzemélynek vagy târgynqk neve utánn 
élünk, kinél иду mellynél va1ami«{;énik,_mi,n¢ 7 „г 

ад аЦуйпйЁ volt ,~ hajdnál ragadta meg. Al. 
tala. „ jelentyük azonnkivïìl a’. fzomfzédságot is ‚ 

'mint а’ folyónál se'tol\ltunÍc,- а" Isertemnël eggy 
vízerecslre folyik; a’ липа! vunnak mdr az 

' e'te-. 
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¿tel? . Ígv van a’ dolog' а’ Гаетё1уез névp6'to« 
1ó111‘< :neléklöjével is ~r;'rm~1'llâm., tenállad ’s. a’ 
t. mint míndllunk nzgy essô esàtt. 

10.) А’ hoz, hez, höz, közelítö ragafztéko-t 
az o‘.1y1r1 târgyaknak nevei utápn telTz§ik, mel 
,17y3'<‘1|>..a Найди‘: vagy fzítunk, mint а’ Íiirdly». 
haz f`„>.'y1.n1¿lott; Иду irgalrnas a’ fz-eg`e',;z|_yek-. 
jizz-, lëgy h/i a’ Лидии. Így bínunk a. fzs 
mílyes r1é.f¿)óto1óna.'.c közelítöîévçel is hozzánl, 
давай}, ’sl а.’ г. mint befzállott. hozzánk., o 

11.)'~Az onn,. enn, önn, nn::'1llapîtó'raga.['z 
tëkot- az ollyan helynek nevéhez teffzük, melly 

. nek [`zif1e'.1v1, vala ni fekfzìic vagy Lnnzog, mint 
де’! 111115 Ш а’ á_»1.f1- az a ztalon-rz mmnalì 7 

mir az e'L¿lek', Íi:>..':si1»1„n mentíìnïi; hïjónn j0't- 
tünlc. Mandgyuk nénellykor az iidörůl is, mìrrt 
а’ mzìltt Ífeddenn, és a’ pénzrůl , mint ш ga- 
rasona уедет. Ide tartozik ama" nemzeti fzó.. 

jârâs is: _kf'vete"¢te а’: ablzkonn, és [гады ütött 
Ш! az afzt,.¢l"1»1.Í1. Így bínunk af fzemélyes n°Ív- 
pótobîxlak âllanitfíiával is e'nrczjtflfn, tera'jt1d` 
’s а’ t. mint örajtafèkfzik а’ Íiormányozásnah 
súllyfz. — 

171. A Mine'.-niî ragafzte7ioÍiÍial feleliink 
а’ udrrzsolmaïs, e's egyéb helyse'g"eÍmeÍi nevei" 
не! а’ hol? hováŕ’ e's honnanŕ’ Íie'r_d.¿seÍireP 

Felclet. A’ vârasoknak nevei erre nézve 
két felekczetre ofzlanak а’ következendö ‘regulâk 
fzerïnt. ' 

Elsö Regola. A' A’ helységeknek nevei , mel 
lyek j. т. п. пу. r. betùvel )végzödnek a’i hol? 

’ ‹ kér 
/, 

I 
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Ãxérdêsre ban, ben helyeztetôvel, а’ hóväŕl kér- 

'dé.=re»ba, be behatóval, a’ honnan? kérdésre ре. \. 
díg bz'1l,. biìlkillatóval felelnek , mi_nl,t :" Tûlidjbdn, 
Toliajba, Tolxajblúlg Iíomdrombań, ba, búl; ~ 
Debreczenbcn, be, bül; Egerben, be, bül. ' 

Е’ regula fzerint bánunk а’ külsö orfzágok 
nak,' és helységeknek neveivel is, ming Tz`ro‘lis 
Ban, ba, búl; Bécsben, be, bril. 

Iîivévén a’ Iíöhalom nevet, I’s mellyek а’ 
halom fzóvahvégzödnek, mellyek а’ masódik 
,regulát kövçyik. ‘ 

Мйзойдс Regula. A’ többi végzések а: 
-7101.9 kérdésre пп állapítóval; а’ ho1'a'P kérdés-V 
re ra, re felhaiöval, а’ hqnnan Р 'kérdésre pe 
dig rúl, rül lehatóval felelnek, mint Mohd 
csonn, Mohácsra`, .Mohácsrúlg Gyöngyösönn 
re, rül; úgy fzinte а’ halom végzésůek is, mint 
Iíôhalmonn, Iíöhalomra, líöhalomrúl. 

\ Piive'vën‘ az Я, ly, vdr és úr. yégzéselset, 
mellyek kétfélekép, felelhetnek, 'mint Ápátinn 
‘аду Apáîihan, Apêtìra ‘аду Арёъйьа, А’рё11-’ 
rúl vagy Apátibúl. Ujhelyhen ‘аду’ Ujhelycnn, 
re “аду he , rül vagy bül. 

Hivévén tovàbb а’ Zâgrâb , Belgrâd, Bród, 
/SzQlnok\ Márjatal, Brassó ésìa’ Szombat vég 
zési'ilneveket-, mellyek az elsö Beguiât követik 
mint Szolnokban, ba, búl. ~ ` 

\ Kivévén ïwlëgtére в.’ Gf,1ör, Dìósgyör, Pécs, 
Kefzthely, és Íìolosvár neveket, mellyek а” hol? 

` ' kér- 
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kérdésre а’ t “аду tt ígeflatározó képzövel ì`elëÍ'«-- 
nek: Györött, Pécsett, Holosvárott. 

Harmadik Reguïa. A’ Vârmegyëknek nè» 
vei, ha egyébgxânt af második regulâhoz tartoz. 
пай is, az elsöt követik. Így mikor Heves'csak 

.a’ helységet jelenti, az emlitett kérdésekre igy 
felel: Hevesenn, Hevesre, Hevesrül; de mikor 
af Vármegyét tefzi, imígy Hevesbe'n,Hevesbe-, 
Hevesbül. Úgy fzinte Tolnánn, rcl,"`rúl; de mi; 
kor а’ Vármegyét jelenti Tolnâban-, Ьа; búl. 
Ama’ nevekhez tehat, mellyek mint he1yse'gek- 
nek nevei az elsö regulât követîk, mint Posony- 
ban, ba, búl, hozzâjok kell mindenkox*kö1ömb-- 
séghek okáért a’ Varmegye közös nevet ís adni, 
mint Yosony Vármegyében, be, biïl. Е’ regulà. 
-alâ vannak vetve а’ Csallóköz, Râbaköz, és 
Mliraköz nevek is» ' 

172, Jllicsoda hafznát v'qß"züÍs а" be_fze'd 
ben az eredeti ne'uhalározóknak ‚Ч ` 

Feleleí. Az eredeti névhatârozöknak а’ be» 
fzédben következendö hafznát veífzük. 

1.) Az 'aÍatt, ald, és alól között az а." kü 
lörnbség, hogy az ald mozdulást jelent valamelly 
tárgy ай, az alól megmeg mo/zdúlast a’~tárgy 
alól kifelé; az alalt ред}; valamelly tárgy мы: 
való fekvést. Lâssuk ezt példákban: 

a) Az ágy ald hagyííotta. Pldto a’ hara- 
got а’ `mellyb'e, a’ Íslvánsdgot а’ fz/v ald he 
lyeztelte. запишут értelme van a’ be1i'>'lle` fot 

’ ‹ ngáltr 
/ 
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‘znâltt névpótolónak is a'la'm, „мы ’s‘ а’ с. Aldfa 
`vagy megröviditve alá tolta a’fze'Íiet. A’ régie 
könyv_ekben e’ ’névhatározó az ígék elött is ta 
láltatik mint elöfzócska, mint aldfzállott а’ pok 
lohra; de ez a’ lefzdllott helyett hibás fzókötés. 
A’ hasonlitó alcíbb, melly belölle formâltatik, 
valamint а’ felmúltató le alább is, igehatáro- 
zók, n1ínt~aldbb _fza'_llott a húsnah az dra. Аз! 
_1е5‘йТ‹1ЬЁ пгт tagadhatod, деду elöre megin- 
tetteleli. ` 

Ь )I Az Мат: névhatârozó fekvést jelent, 1r1înt 
'nyugodgy az árnyéh alatt; Augustus’ or_/`za'_g- 
lása alatt. Iíe'z alatí cseleliednz' valamit. Eggy_ 
óra alalt három levelet írtam. Illy értelrne van 
a’ belölle fzármazó fzemélyes névpótolónak is, 
mint dlattam Ímlmcir laliili; letörilx alattatok 
‘а’ pad. Az alaft' ne'vhatározót1í1.meg kell az 
alant ígèhhatârozót kölömbözeétni, mellynek ha 
sonlító garâdiqcsai is vannak, mint e'n «llant 
iilök, te me'g alantabb ülfz, ó' pediglegalan 
-tabb Ш. 

'"c) Az alól megmeg moizdúlâst jelent, mìnt 
[fibútt az ágy alól. Úgy fzinte a’ fzemélyes név 
pótoló is alóllam, alóllacl ’s а’ с. mint elra’n- 
totta alólla a’ _fze'het. Mikor az alól névh:1táro- 
zó állapító ragafzték utánn áll, fekvést jelent, 
de másfélét, mint az alatt; példânak okâért: 
Pest a’ Duna’ meniében Váczonn alólfelgfzíh, 
hol a’ Vdcz né_v állapító ragafztékkal mondatik. 
Mikor rńagânyosan 5111", akkor igehatározó, mint 
e’ mondásban: e’ ruha nehem feliìl nagyon bô, 
alól pedig [мёд I ’ 

. _\ _ , 
‘Т\’\‚ 
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2.) Az által névhatározó az efzköznek ne 
ve utánn tetetik , i11eliy'_által valamit végbevi 
fzünk, mint az inas (та! zjnegüzentem; ren 
detlen e'lete ríltal megronlotta lege'sse'ge't. Így 
Ãbánunk a’ névpó_to1óval is általam, dltalad ’s 
a’ 1. mint leveletfogoli általad fziilóimneh l:i¿l-_ 
dem'. Nagyon fzokáslba. vették az újalili Magya 

‚Ц rok ,- hogy az által névhatározóval egyfzersmind 
úgy is éllyenek, mint igehatározóval; de csak 
igaz biz az, hogy az dltal az igék elôit csak úgy 
tâmadott az ererleti dt elöfzócska helyett, mint 
a’ fzejjel, fzellyel ’s Cobb’ elféle a" [лёг liaison 
loképen eredeti l`z<icskáb1il._-A’ kétes értelmet, 
шеПу az anal fzómk е’ kéfféle é1ë1m¢b111 ts. 
mád, az irásban ugyan el lehet kerůlni, ha az 
által elöfzócskát az 1gevel_ öfzveí1‘juk, vagy am 
mint most megint eggykét Irólnak tet[`zik, vo 
_náskával öfzvefüggefztyülc, mint e’ moridásbaiiz 
az inasnltalliüldötte (átliuldötte helye.t1»)_g’ le 
velet; de az eleven befzédben 6’. mondást így 
is lel1eté`rteni:'..az inas által `li1'ildò`tte e’ levelet. 
(tudni 11111. valalm) _ 

f .Íeg_`y'zë5'. Elhůltem, mikor eggykét й] könyvlien me 
для: inegláttani a’ nyelviinkbiìl már hatmincz el`z|.enclíîi elölt 
aiikeres „комы fzámkivetett vomiskzíkor az ef’l`éle igékben . 
me¿f-/nararl, ki-meg_y', mellyek imigy megmarad, /fime’g_y‘ 
sokkal j0l1l9an és fzehben iratnak. Ne gondollyzik e’ kiinyv~ 
fzerzli Urak, hogy mink irásaìkot egyébköp nem luclgyuk 
Íolyvailt Olvasni, ha csak a.’ fzavakot 1'1g`_y el nem válal’zt_y:ik, 
mint a’ lzólagok a’ silaliizallui tanúló gyeixxiekelc’ fzzlmara kia 
.dott kónyvecskékben egymçístúl elválaíztalni lzoklak. A’ töb- 
111' Európai cs1'noa_n_yelvekl1en is megvolxak valalxae’ vomis 
kák, de csak acldig, még a’ пешие: lolyvásl; olvasni nélkii 
löl; nem tudult. Ha e’ vomiskaikkal Lalán nagyolili lekintelet 
alaarnak tuclós l`ziileme'nn_yeiknek arln_i ,«_goncloll_yák meg, kc' 
rem, liogy liarmincz zirkuslaau allig Lefzik e’ vonáskák а’ 
könyvet суду fe1'tál_y árkussal vaslagalilmak. Ha рай; д’ ße 
giségck’ rilzlelerébìii aknrják vil`l`zahoz11i a’ régi cokél|e1lensé~ 
дым és nyelvhibákot, iigyekezzenek rajta, hogy 1n1'ndny:i.- 
‚ — _)nn 
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inn olly magyarsággnl» én olly òrtograiiâvnl {Цинк mennél 
hamaríbb, a’ minìîvel a’ Latíatiu: feleìm zumtiwhel mic 
vogmuc halctti bel`zécl1'rva'va.n, melly kétség ШИН, men 
‘nél régiebb , anmîl fzelala és tökéllexeselyb mustráil fzeéény 
pwgromlott, ’s mennél Вагоны) , annál 'k-orcsosabb an an_vel_ 
viinknek. Leffz maid'akkor megínt elég-(11 Mondo/zrtun , mel 
lyeknek aarkailxoz fzótairkaikoï rakjunk, hogy а’ benqek el5a- 
dandó régi fzavakot nz u'j Magyarok megérthessffk, és meg~ 
tanúlluasák. Boldog laten! hogy mink amai’ ладу еЬпёгы-Ь , 
Baco, Verulamius Angliai- lCa`ncellariusuak , fzép és bölcs 
}egyz‘ését~nem tudgyuk mair egy[`zer¿I`z1'vi1`nkre venni, és mind 

` пением, mind nyelvbéli cultúninkra alkalmaztazni ‚ hogy 
mink vngylink n"t.ndomainyokban-a' régieli, azok peclig, kik 
a’ lnlotti befzédet és nz akkorí könyveket МЫ“ hozzänk ké 

est g_y'ermekek voltak. Valamint én két efztendïìa komm 
их zij ember volram, ‘most Рей; régi vngyok; úgy n’ Ma 

gyar 'nyelv is fzenl Istvány Király\ alathsgynehâny fzaizaddal. 
volt ifialala, g_yermckelrl1, miíveletlenelall, ’J а’ mint a’ hal-ot~ 
ti hefzédbiil vìlágosan la't‘."zik, idomatlauabb ‘й, mint a’ most 
folyó efzlendëben. H3 ezt Könyvfzerzíiink meg nem :kar 
НМ таНапЁ, azt kövelkezletem ellenek, lzogy a’ mit ök a’ 
többi Irókkal és ‘Nyelvmíivelökkel eggyiitt а’ hnlotti befzëd- 
‘Ш Vogva mai napiglan munkálkodtak, ё’ Írtlli, mind °ë§.Y’ 
fzálig nyelvrontzisok, nem pedig gnyelvmüveléaek voltak, mi 
vel а’ haloui befzédnek» nyelvétiíl naponkiut meffzelab tí 
vozïak» ` 

55) Az ellen névhatárpzó az ollyan név 
utânn tetetik, mellynek tárgyâval valaki ‘газу 
Valami ellenkezìk, mint Caesar Pompejus ellen 
hadaliozott; a’ józan в]; ellen veïett; akara 
шт ellen történt. Így élünk a’ névpótolókkal 
is ellenem, ellened ’s a’t. mint soli roßzal mon 
доп ellenünli. E’ névhatározó f'ö'ne'v gyanánt 
is fzolgál, mint ally едет! а’ roßznak. Ellent 
mòndott, vagy ellene mondott az ördägneli. 
Ellenemre vselelïfzik mindent. А’ bor ellenem- ‘ 
re van. A’ helyeztetö ragafztékkal ígehatârozó, 
mint е’ шопдавЬапщб jámbor ember, de luit 
tya ellenben nagyon gonofz. ` 

4.) Az elóit, és elöl névhatâròzókhoz az ¿elé 
fzócskát is oda akarták némellyek függefzteni, 

Ммзпв Nxmnvrun. Z hogy 
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hogy az aïatft, alól, és ald ńéwhatârozókhoz ha 
sonlítsanak. De találunk még több ollyan név» 
határozót ís, mellyek harmadik társ nélkül I`zi"1- 
Íkölködnek. Az ele' nem egyéb elöfzócskánâl, 
vagy inkâbb pufzta ígehatârozónâl, melly he 
lyett elö jobban mondatik, mint: eló vette ve'n- 
se'ge'ben,' a"mit Ísordban megvelett. А’ má 
sik kettörůl jó а’ következendöt efzre venni. 

a.) Az elo”tt fekvést jelent, mint а’ tL`ì'Ííò'r 
elött Ш; ‹1е az üdörül is mondatik, mint Ixe't 
efztendó' elött. Ugy afonévpótoló is, mint а’ Íiik 
elöttünk e'lteÍi. ’ 

Ь) Az elöl gnozdúlâst jelent, mint taharodgy 
fzemeim elöl. Ugy a’ névpótoló is, «mint futni 
látfzott elölle hazdja„ mikor hajóját a’ [гей]: 
а’ me'lyre ragadták. Mikor riéwf nélkůl maga áll, 
igehatârozó, mint е’ шсцдёзЬап: elôl ment 6 
mindenlxor, mikor harczolni Ísellett. Igehatáro 
zó а’ ‘1е11ас6 ragafztékkal is, mint elölriìl _fzëp 
а’ hdz. 

5.) A’jë1èué_«, falaz névharámókl-111, Ãnikor 
а.’ {Н gyökérbïíl fzârxnaznak, а’ következendök- 
re ke11` vigyâzni.„ ‹ 

y в.) A.’fè`lè'tt névhatàïrozöval az ollyan nevel: 
utánn élünk,mellyeknek târgyai felett valamí fek 
fzik ‘аду történik, mint а’ hold _félëtt öröfi 1 
minden; az afztal fëlëlt vol! errül fzó..Ne'mel- - 
lyek ò' betůvel jb'lò’tt петь ‚Ье1уге1епй1 írjâk, 
mivel е’ betÍ1'it а’ gyökér is elfogadgya fdl, м) 

jb`I_ Mások helyette a’ hègyëtt névhatározóval 
élnek. Így bénunk а’ névpótolóval is, mint _fi 

lët 
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lëttem (ńagy jìïlöttenluh, vagy hlïgyëtterrì) fzabó 
lakìk. Ennèlg harmadik fzeméllye feletle, és eri. 
пей hasonlitója. _fèlettébb igehatározók gyanánt; Y 
fzolgálnak, mint _felettébb (ДЛЯ; de kiváltv más 
ígehatârozóknak, vagy a’ mellék neveknek értel 
mét fzeretik nagyobbítani, mintfelette Íiegye 
sen fogadott д felefwbb írgalmas a’ _/`zege'- 
nyekhez. ’ 

А’ fëlíïl mozdúlâst ’jelent ama.’ helyrîìl, 
mellyfelett valami âllott, vagy feküdt , mint 
a’ [мы а’ 'Uáras fè'liZl (v.agy_fò'liîl)e1i'izték 
а’ fellegelset. Úgy van а’ dolog a.’ névpótolóval _ 
is: hajtsd el fëlriîllilnk (vagy jölüllünk) a’ ve 
rebeket. a’ fdrlìl. De mivel a.’ j`e'lú'l ezèn'éx;telem~ 

_ ben alkalmasint fzokatlan, tanácsosabb а.’ _fël 
és hëgy nevekbïil kölcsönözött névhatâŕozókkal 
élni, mint a’ [идей а’ váras jî,='le’biìl vagy he 
gydbül выдал а’ _fellegelietg hajtscl el fëlünln 
bül, vagy hegyünlsbül a’ verebelset. A’ jëlül 
névhatározó sokkal fzokottabb az àllapitó ка» 
gafzték utánn, míkor mértékhaladást te[`z, mint 
érdemedenn fè'liì~l foglak megjutalmazni; ez 
reménységemeńn _fëlzìl -tò'rtç'nt,- mdr ô alslfor 
hatvan efztendönn _fe'lúl volt. Magányosan áll- 
ván igehatározó, mint а’ fal fëlül mindenlior 
vëllonyabb, mint alól. 

б.) драм és fele' а’ j¿1 gyökéfbfil rzár. 
muzik , melly a’ vonást sok fzârmazékában e1« 
чей. Ezekben az Ö betůnek helye nem lehet. 

a ) À’felül mozdúlást jelent vala_melly hely 
růl, mint napkelet felúl ldtok félhôliöl Ífereked- 
nz'. Élünk ‘ф: sokfzor a’ růl, rül ragaízték he 

Z 2 lyett 
’. \ 
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lyett is,»mint mit z'te'lfz e’ dologlfelül, vagy 
е’ dolog'rúl,9 Illy hafznát ve.ÍI`zük а.’ _névp‘óto1ó- 
nak is, mint felúlled jó 11e'leÍiede'sbenj van. 
Formál ígehatârozókot îs, -mint jobl_>felj2l~,'fmìn- 
Adenfemz. ‘ 

Ь) A A’ [ей is mozdúlást jelent, de valame]ly 
târgy felé, mint е’ váras ,ëjfzalr jèlé',_fèÍffzìÍ:; 
е’ pataÍ£_ de'l feléfolyik. Elünkzvele az üdôrůl 
is, mint 'eslve fiele'. А’ névpótolóknak hasonló 
.haÍ`znát.veI1`zük, mîntfèlém jò°tt,'_fele'nÍi [ан а’ 
_fze'l.fF'ormá1 ígehatârozókot is, mint jobl_>fele’~, 
Íx_ì}"ele'„ mindergfele'. 

7.) A’fog.va a’fQg ígënek második avvagy 
fzenvedö a11dpotjegyzè'>')e, ’s a’ näl, пе’! melléklö 
.utéâ1;lnâ’ll,\mi'nt keze'ne'l_fog,va‘l1lJezet¿e ide; Szolâál n v atarozo vyanant ls, es 1 yen or а _пё" ‘ez fofztó ragafztîëkot kell függefzteni, mint _fzületel 
sîtül f;>¿1î}1afzerencse'tlen ,- ‘та’ e’kfoly1;5vizfc1>r r “на ogva npuezetcs» ün te ät ve e_, 
mind az üdörůl, mind a’« helyrïil. Ebbůl mind 
az âltal névpótolók nem támaŕlnak, de annyival 
több ígehgtározók, mint attúl fogva, innentül 

fogva, régtül [одну ’s в.’ t. ’ 
8:) А’ gyanánt hasonlatossâgot jelent, mint 

fia gyançint [запад és névpótolókot inem fzül. 
I 9.) Az ìrdnt névhatârozóval élünk а’ rúl, 

rtïl ragafzték helyett, mint Amit mond е’ dolog 
irdnt (е’ dologrúl) az alg/dd? vagy a’ hoz, hëz 
hò'/z ragafzték helyett, mint ладу 1zf¿ztelettel 
viseltetìk шинам fram, vagy tanttójához. Szül 
névpótolókot is', mint .irdntacl (róllad) ö jól 

„ gon 
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gondolhodih ;-.ìra'r1tu)nh„ (__h_ózza'nÍx) ö ладу 1:1; 
ves,s,eggel van._ ‘ A ‹ 

10.) А’ Íie';_Jest közelítö ragafzték utâńn ha 
sonl-itást ‘диет, mint. testve're'hez_ Íse'pest tudat 
lan. Névpótolókot nem I`zü1._ А ' 

11.) A" hz'v1'ìl" lapító rggafzték utánn_ el 
különözést jelent, mint а? va'r~dsonn« hivül van 
а" Íiertye; az, ö`rò'mò'nn1 hivül, mellyet nehì te 

_fzel-’, engemet is, leliötelezel; ezenn kz'vL‘ïl‘ mind 
nehed; engedem. Elli vele, mim; névpótoló- 
val ís, 'mint telsìvúlle _' mtndnydjan он; voltah. 
A" Íie'tse'g Ítìviïl ígeha ârozóban sa.” nevezö eset 
utânn áll. Magányosan а ván ígeha_tá'rozó gyd 
'nânt fzolgâl, mint e”ház~ ìvü'l"fze'p ,_ melly he 
1'yett a”Ísz`v„i2'lr'u"l is. monda,tik._.» l' ' A 

   
 

12.) А’ hörůl' a" nevezök 11tár1n„1'1lÍ,_s_„"mínd 
а” Ье1угй1 , mind az üdörlíl monf1_a1_ti_k,_., ŕnint а’; 
varas Íiärú'l'_/`ze’p».1iertek vann.ah,',a’, m_úItt’jzá». 
zqdnals ötzgenedìk efztendeje. Í:ò`_rü’l. .Névpó_ro_ 
lókot Ггй1хгёц,_ё1„1‹баЬе"ег_ёзш kíváq, 1n„1`r,1t„ sok. 
hízelkedö [спад hörülötted. Szolgál, mìr1„_t..íge-L 
határozó ís.„ mint Íiörül ne'zte magdt ,_ de gyö- 
kérI'z_ó nem 1ё"ёп‚_ az ígékkèl öI`zve.«ne_1;_n/ira-tik. _ 

‚ Íiözé', és Íiöziïl’ né»vh_atâro 
mkrú-1 a”'«r_egul,ák a" kö.v.etkez.e11dökbi'i1 âllanak-_ 

' ) ’A’ï közözt , 

31.) Ã’ Äöze' mozdúlást jelent olly helyre, 
melly két vagy több târgyß Ката; fekfzi-k, mint 
rolsonyì Ísöze' vfßzament. Szül névpótçlókot is, 
mint e'nÍzò‘ze'm e's”teÍfò'ze'd meß`ze_/`öldeÍfet_ vetett 
a’ sors. A’ többi névpótolók ezßk;` közeïe vagy’ 
Тш:ё,‚1‹д;ёд1‹ , hö„».¢'zek ,A дамам, A me_l1y_çk_1_ï11. a’ . ` ` `, " öz 
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Ítöz névbïil fzârmazó loirtokosokot liözöm, lio’ 
zöd, lföze, Вашим, líözölöls, hawk, mikor а’ 

„be ragafztékkal mondatnak, még az értelemre 
' nézve is, jril meg kell külömböztetni, mint liö- 

zömbe, közödbe, hözébg, hözünkbe, közoiökbe, 
Íiözölsbe'. A’ lfözìnlibe, ltgïzitelibe, Ííözilfbe a’ köz 
népnek nyelvébůl kölcsönözött romlott'fzavak. 

Ь) A’ liözül mozdúlâst jelent olly ’helyb`1"1l, 
melly két "аду 1ёЬЬ tárgy’ között i`ekI`zik-', mint 
a’ fák Íröziïl ránls rohantals az ebelt. Élünk' 
'vele megvâlafztás gyanánt is, mint valamennyì 
e'rze'kenyse'gëìnli lsözül legélesebb a’ la'tás,- a’ 
lre't го]: Ízözül a’ lsisebbìlzet lsell válafztanunlr, 
a’\Rómaz`alt' liözül solsan elesteli. Szül névpó-" 
tolókot is,"mint года! megfogtals liözüllöli. ' 

c.) A’ Íiözöit fekvést jelent hét vegy több 
tárgyak között, mint a" reme'nyse'g e's a’ fe'le 
Iem lfözözt e'l1iznk_,-'Hasvëz es Pünkösd падет 
terreni; hdrom e's négy óra 1162611 halt meg. 
Szül névpótolókot is, mint Ísözöltem e's Í¢ò'zò't- 
ted nagy a’ külömbség. Megröviditveköztt két 
t betïivel ireltik, hogy a’ köz névnek Íiözt I`zen- 
vedöjétůl külömbözzön. A’ névpótolókban a.’ 
ke’t t "nem I'z1‘1kséges:' liöztem, Íiözlecl, даме 

"s a’ t. 

_ 14.) A’ megett Д mage', megül egymàstúl 
lmigy külömböznek. _ 

a) A’ megett fekvefst _jelent, mint a’ há. 
zunls ‚тает! Íiert van; úgy fzinte a’ névpóto„- 
lók is.' mellyek belölle' tâmadnak, mint meeget 
tetels jdr a’ Наш!‘ 

11) 
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Ь) А’ mega' mozgást jelent arra а’ helyre, 

melly valamelfly târgy megett van , mint а’ bo. 
Ísor mege' rejtette magdtf úgy а’ belölle fzár. 
mazó névpótolók is, mint. egyfzer megëm, 
másfzor pcdig meged дамы. 

с) А’ megül mozgâst j'elent olly helyrîil, 
melly valamelly tárgy -megett van, mint a’ деду 
megül ладу jèlhö' Íierekedik; úgy a’ belölle _ 

‘ ergdö névpótolók is ’, mintvhajtsd el me 
güllünk из’ ebeliel. 

15.) A’ mellett, .melle', és mellúl névhatá- 
rozókkal imigy élünk: 

a) A’ mellei-t a’ fzomfzédságban való fek 
vést jelenti, mint a’ varas a’ folyónak torlfo 
latlya mellett eplltetilf. Ugy a’ belôlle fzárma 
zó névpótolók is, mint mellettem ült. 

lu) A’ melle' mozgást jelent valamelly tárgy. 
nak fzomfzédságába , valamint a.’ belölle fzâr 
mazott névpńtelók is, mint tedcl az afztalt a’ 
fal mellë; melle'nk ült. ' 

с) A’ melliïl és a.’ belölle fzármazó névpo- 
tolók mozgâst jelentenek valamelly târgynak 
fzomfzédsâgábúl, mint a’ templom mellül elköl 
tözködött; eredgyfel mellüllem.` 

1.6.) A’ múlva névhatârozóval csak az üdì'>'- 
r'1'il élünk, mint fel efztendö múlva. Az óra 
név utánn az órâknak csak sarkfzámát jelenti, 
mint hat óra múlva дате’! itt lefzelr, akárhol 
kezdgyük tudni illik e’ hat órât fzámlálni ,- xnert 

. a. 

i ' к. - 
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а’ ki ezt reggel kilencz órakor mondgya, an» 
n'ak,vi`II`z`aérkezése dél utánn háŕom órára hesìk. 
Az óràknak rendfzámarúl az utdnn névhatározó 
val kell. éìnfink, mint hät ora utánn (estve 
"аду reggel) ismét itt Iefzeli, hol ama’ reggeli 
vagy estvelí hatodik óra értetödik, inelly öt óra 

` utánn, és hét (На elött van. A’ múlva névhatá- 
rozónak névpótolói nincsenek. 

17.) A’ ne'ÍÍfz'ì`I (щ; atkozást jelentlmint ezt 
az atyád nem .oli nélliul irta. A’ fzemélyes nég 
pótulók utfínn melléklö ragafztékot kiván, mint 
ńdllad nélkül ls el tud ö oda menni. Az úiabb _ 

~ir:'1sokban névpótol-ók is találtatnak e’ névhatâ.- 
rozóbúl rövid il betïivel, mint ne'lÍiüled_ is meg 
ìörténhet ez. A’ rövid ü a’ fzón omozásnak. tör- vénnye fzerint jobb., mint а’ îlxoffzú, mert é’ 
névhatározó а’ ne'l‘raga[`ztékbú1,.és а’ Íiül név, 
bül támad. 

» 18.) A’ ne'z_ve, melly a’ пе’: igének I`zen- 
vedö állapotjegyzöje, felható ragafztékot kiván 
maga elött, mint drdemeírfe ne'zve nincs párja. 
Névpótolók belölle nem fzárrnaznak. 

19.) A’ «fzerint valamelly mértékkel való 
eggyezést, és igy rendet jelent, melly Magyarúl 
fzerneli is neveztetik; mert fzeriartás és rend-A 
или; mindkaggy.. А’ fzer о.’ deâk series fzó 
blíl latflili €r€dr1i- Az én ite'letem_fzerint. Név 
pńtolói ninvsenek, de lehetnének: fzerintem , 
fzerinted, fzerinte. ’s a’ t. A — 

i ao.) Az utárm folyó rendet ielent, valamînt 
я.’ „пётрбго1б1с is, mellyek bëlölle fzármaznak, 

шт: 
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\:mìnt~.d‘e'I utárm érlfezett; eggy sereg _fzarvas 
marha jön utánnunli. ~ 

llegfzés. А’ Ífò'Icsò`no"zò'tt névhatározóknak és egy 
nehány ígehatzírozáknak Ífà'te'se'rù‘l _/Lzóllotzunk mdr ax 
59. és 60. “бал, а’ 140. és köu. old. 

XIX. Szak`afz. 

A’ fö neveknek kötésérül. ц 
175. Micsoda rendben állanak а’ Magyar 

be_fze'dben a’ fzemelyekneli tulajdon пеней’ 
__ K _ 

Felelet. A’ Magyar hefzédben a’ I`zemél_vek- 
nek tixlajdon nevei illy rendben állanak. Elöre 
küld'etík 'az úgy nevezett praeìiicatum, utánna 
követkeiik а’ vezeték név, aztutánn рай; а’ ke 
refztnév. A’ két elsö mindenkor a’ rideg fzámú 
,nevezö esetben шаги! ,` és а’ ragafztékok csak a’ 
kerefztnévhez függefztetnek, mint Galanthai Efz 
terhdzy Jánesnak; Iíorompài Brunsvili Jó 
se/hez. 

174. ;MelIyek a’ Magyarban a’ tzfzltelet-' 
‘шагам nevels Р 

Í 

Felelet. A’ Magyarban, ifalamint a"többi 
Európ`ai_nye1vekben is, а’ tifzteletmptató nevel; 
kgêtfélék, úgymint а’ közönségesek: Ur, Aßzony, 
Ur/i, Iíisq/fzony, Leányaßlzony, Iíegyelmecl, 
Higyelmed, Helmed , Kencl, Hed; azutánn a’ 
különösek , mellyek а’ Izületést, vagy a’ méltó- 
sâgot illetik, úgymint Felséges, Kegyelmes, Mel 
tóságos, Nagyságos, Tekintetes, F`o"1z_'/`ztelendó', 
îzfzteletes, Nentes, Nemxetes, és уши. 

. I ь) 
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1. ) A’ közönségesekrïil ezeket-kell Дате“ ver» 
ni. Az ige mellettek а’ harmadik fzemélyben áll, 

_.mint mz'Í1e'p mulattya magát az Ur P 1V1int .van 
а; Алхопу? А’ fzóllításnál, söt még, а’ mi az 
Ur és Aßzony neveket illeti, akkor is, mikor 
távúllévökriìl befzéllünk, a’ birtokos elsö fzs-, 
mélyt függefztyük' hozzâjçk , mint Magyarì 
Uram.' 'lVIagy¢'z<rine’/1ß`zonyom! Ífedves Едва]: 

fzonylsám! Иду I`zin'te: eredgy e's‘hld_d el Ma 
душ»! Uramot, e's 'Vizdomfi /.‘1_ß`zonyomot ebe'd- 

— те. 'A’zIïegye’med r1év.valaha а’ Hirâlynak m,oÍ1« 
даты, ’з leg-fellyebb а’ nagy Úraknak. Az Iró 
deákok külömbféleképen megrövidítvén , okot 
дам агга, hogy böose lefzállott), és több ágna 
fzakadt. Most mâr a’ líegyelmed, "аду Kzfgyel 
med névvel azt fzóllíttyuk meg, а’ kit Urnak 
vagy Aßzonynrlk nevezni ńem akarunk, а’ mi 
nök a’(mesterembeArek,és а’ tekíntetesebb gazdák 
és gazdaffzonyok. Az ezeknél alábbvalóknak 
Iíelmed mondatik , a’ 1eg`alsó` rendüeknek pedig 
Iíend, vagy Ked, akáŕ férjfìak, „мы aífzonyok 
legyenek. А’ mezövárgsi büfzkébb emberek, kik 
az Ur, Aßzony , Urji, ßisaßzony, Leányà 
„угоду nevekkel élni nem méligóztatnak; а.’ mcl 
ga nevet( vetik oda annak, а’ kivel be(`zél1enek,‘ 
és Еду а’ ñnomabb világuíl nem ok nélkiäl go 
yombáknak tartatnak. Szép fznkás ellenben nál- 
lunk ах; hogy valamint az iŕìabbak az öregeb- 
heket. ha nem atyañak is, az Uram Bdtyám, 
Áßzonyóm ]Ve'ne'm nevekkel tifztelik , úgy az 
öregebbek az iíìaknak е’ tifzteletet az Öcsém 
Umm, és Öcsdm Ajfzony nevekkel viíïzaad 
gyâk. . ‚ 

2.) А’ különös tifzteletnevekrůl a’ kö_vetke- 
zepdö rendef fzabta. a.’ közönséges fzokás. a) 
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a) A"Fejedelmeket imígy I`zól1ítyuk`meg: 
Felséges Uram, Felse'ges Aßzonyom! газу Fel 
séges Csáfzár, Felséges Csafzárne', Felzeges 
Birály, Felsëges Hirályne! mellyek utánn az 
Üram és Aßzonyom nevek terme'I`zetlenek és 

,nevetségesek volnànak. Befzédközben a’ Feïséged, 
és -ha többekkel fzóllunk egyfzerre, a’ Felsegleli 

Jnévvel élünk. A’ tâvúllévö F'ejede1mekri`il imígy 
fzóllunkz Felséges Urunls vagy Hírályunli, Fel 
sëges Áßzonyunk vagy Hírálynénlf. 

Ъ) A’ Herczegeknek és Herczegnéknek tîI`z- 
teletneve, ha kirâlyi vérbïìl fzármaznak, Felse 
ges Herczeg, Felséges Herczegrgßzony, és be 
fzédközben Felsdges Herczegségfed; egyébaránt . 
pedig Hegyelmes _Herczeg, líegyelmes Her 
czegaßzony, Kegyelmes Herczegséged. A’ hol 
I`zükse'ges’, а’ Herczeg, Herczegq/fzony, és Her 
czegséged nevek’ elejébe a’ Fd "аду Nagy mel 
léknevek tètetnek, mint Felsëges Fó Herczeg,- 
Iíegyelmes Nagy Herczegaßfzony ’s a’ t. 

1 с) А’ titkos belsô Consiliáiiusnak, és AIl`zo- 
nyânak, ha mindgyárt nem fzületett .Gróf vagy _ 
Bâró is, és akár а’ papi, akár a’ vilâgi, akár 
a’ hadi rendhez tartozzon egyébaránt, tifzteletne 
ve, а’ fzóllitásban Hegyelmes Uram, Kegg/el 
mes Aßzonyom; befzédközben pedig _Excellen 
та; Excellentídtok. 

d) Tifzteletneve a’ Grófnak, Bárónak, Be 
ferendáriusnak, udvari Consiliáriusnak, Püspök 
nek, akár felfzenteltt legyen, akar nem, úgy 

А Гзйдте а’ Generálisnak is, mihelyt nem titkos bel 
sö Consiliárius", а’ rzólmásban Mêltósdgos 

' A *Üram, 
1 

C 
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Uram , Me'llóság'os Aß"zo`nyom, befzédközben 
Meltóságod, Jlféltóságtoli. 

e) A’ Consiliáriusnak, а’ ki nem udvari, és. 
annak, a’ ki hozzá hasonló hivatalt visel , tifztelet 
neve Nagyságos Uram, Nagyságbs /1ß"zon'_y_om,_,. 
befzédközben Nagyságod, Nagysdgtoli. 

f.) A’ hirtokos Nemesnek, vagy a’ ki n_a-. 
gyobb hivatalt visel, tifzteletneve T elfintetes Ur, 
Telsintetes Aßzony mind a’ I`zóll1'tás,ba.n, mind’ 
befzédközben. 

g) _Tifzteletneve a’ Hanonoknak F6 при». 
lendö Ur, а’ többi Pap Uraké -Igen Tz_'/`ztelen_dö 
vagy csak Tzfztelendö Ur, a’ Szerzetesé Tifzte- 
lendó Atya, az Apáczáé Tz_'fztelendc"1’ Sziîzvagy 
Апуа, а’ Protestans Prédikátoré Tlfzielgies Ur, 
Befzédközben csak a’ Szerzetesnek van különös 
tifzteletneve: Tl’/’zielendö Átyaságod ,° ióllehet 
némellyek máx' az Ur névbůl is csinálnak hason- 
lót, mint Fötlfztelendö Urasdgocl, 'Telxíntetes 
Urasdgod, úgy fzinte Telsìntetes Aß`zonyságod._ 

I1) A’ nem birtokos Nemesnek tifzteletneve 
Names, Nernzetes Uramf, Aßzonyom. A’ ka'. 
тона а.’ I/ite'z tifzteletnévvel böcsůli Tifztyeit, 
а’ miben ötet mások is követik: Vitez Kapi 
iány Urdm. 

175. .Milsép lföttetnèls òfzue a’ be/`ze'd_ 
ben a’ különös tifzteletnevehŕ’ 

` Felelet. A’ különös tifzteletnevek a’ befzéd 
ben a.’ következendö regulâk fzerint köttetnek 
öfzvee ’ ig ) 
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_ 1) A’ különös tifzteletnevek, mellyek a’ I`zü- 
letést illeltik, a’ vezeték nevek’ elejébe' tetetnek , 
mint Herczeg Efzterhâzy Miklós’ jófzágában. 

Brunsvik Úrńak házábarbp Büro Zfennyei 
_ Urhoz ment.` " _ ‚ ‘ A 

2.) A’ különös tifzteletnevek, mellyek mél 
"tóságotv, tifztséget, hivatalt jelentenek, a’tulajdon 
печей utânn állanak, mint Elsö Ferencz Csa:/`zár. 
Szent _István Hirály. Föherczeg_Jó_seph ]Vádoris 
‘pany Úrnâl voliunk_ Gróf Nádasdy Mihály „Её. 
ìspány _Urnál ebédeltünk. Szilly Viczispa'ny'Ur- 
túl jövök. Vay Qonsiliarius Urnálivoltam. Or 

' dódy Generalis Urtúl hallottam. Ezt cselekeffzük 
а’ kézi zpesterségeknek neveivel is, mint Spiller 
Antal Acsmesîerrelmegalkudtam. Е’ rend még 
fs.’ fzóllításnál ‘is megtartatik, min‘t'_Kegye1mes 
Cróf Brunsvik Jósef F\ó'z'spd»ny Uram! 

' 5;) A’ tifzteletnevek, mellyekkel a’ fzóllifág. 
nâl ëlünk, az ollyan befzédben, melly valamit 
elöád, rnindenkor elöl állanak, mint Felseges 
elsö Ferencz -Királyunli Budára érkezett. ßegyel- 
mes Gróf Szâpáry Jânos titkos Tanácsos Úrnak 
‘üclvözlésére mentünk. J 

ben élünk, már а.’ 'tulajdon nevek elött á1lhat-l 
4.) А’ iifzteletnevek , me11y¢i<k¢11@éfzédköz-’ 

nak, mâr utánnokfde а.’ következenclö külömb- V 
séggel. I 

a) Ha. a"beI`zédközben való tifzteletnevet а’ 
tulajdon печей’ elejébe teII`zük, olly ragafztékot 
kell neki adnì, а’ щйпбгаи utólsó névnek adunk¿ 

la.’ többi nevek раб}; Q’ kettö között а’ rídeg 
\ [zä 
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fzâmú nevezö esetben, fzinte mint ugyanannyí 
mellék nevek âllanak, mint: Expellentìáját, 
Gróf Niczky Hristóf Orfzágbíró Ural ösmerte az 
Úr? hol a’ tifzteletnév Excellentiáját az utólsó 
névvel Ürat a’ fzenvedö rqgafztékban megeggyez. 

`» b) De haa.’ tulajdlon nevek utánn akarjuk 
ienni , akkor még az Ur vagy Aßzony nevet is 
clejébe kell állítani, 'mellyekkel а’ ragafztékban 
itt is.megeggyez|, mint Grof Niczky Hristóf C_)r« 
fzâgbiró Urat, О Excellentiáját, 'ósmerte az Ur? 

176. Ha"t' а’ többi tulajdon nevelsnek lio’ 
te'5e'rü‘l mit hell tudnunli? ‘ 

I Felelet. A’ többi tulajdon nevekhek kötéseï 
rïil a’ következendö regulákot kell tudnunk. 

1.) Némellyek а’ birodalmaknak, orfzágok- 
nak, respublicâknak, tàrtományoknak, vâ.rasok- 
пак, mezövárásoknak, faluknak , hegyeknek és 
folyóvizeknek tulajdon nevei közůl névmutatót; 
kivânnak, némellyek pedig nem, ammint mât 
а’ 165. §ban bôvebhen elöadtuk. Efzre vettük 
ott azt is, hogy a’ várasbknak, hegyeknek, és 
vizeknek neveit а’ megröviditett birtokosba. kell 
tenni,mih„e1yt e’ neveket várassa, hegye, e's vize 
utánnok foggefztyük, mint Buda’ várassa, Eged’ 
hegye Eger mellett, a’ Туда’ vise; és hogy az 
illyen kötést a’ mezövârasoknak és a’ falukpak 
nevei meg nem fzenvedik. Itt hät csak a’ vata 
soknak ama’ ne_veit is e’ kivételhez kell még kap 
csolnunk, mellyek a’ vdr névvel végzôdnek, mert 
nem mondgyuk Fejérvdr’. várassában, hanem 
Fejdrvárolt. 

9- ) 
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в.) Az üdö`nel{ tulajdon ńeveirül ezek а’ ге 

gglâk. ’ 

’ а) А’ holnapoknak kétféle neveik vannak, ì 
Magyarok tudnì illik, és Deákok. Az utólsókva’ 
Magyaroknál fzokottabak; ezeket tehát Ide fel 
jegyzeni nem ârt, mivel а’ régi írásokban sok 
fzor e1î'iakadnak_.) 1.) Boldog Affzony’ hgva, "аду 
His Karácsony" hával 2.) Böjt elö' lelsö helyett) 
I-lava. 5.) Böjt más fmasodik) hava. Szent 
György’hava. 5.) Pünkösd’ hava. б.) Szent Iván’ 
havn. 7.)'Szent Jakab’ hava. ö.) Kisaífzony’ ha-` 
va. 9. Szent Mihály” hava. . 10.) Mind Szent’ 

I ( minden Szentek’) hava. 11.) Szent Andrâs’ ha 
Ум 12. ) Karácsony’ hava. Maga á" holnapoknak f 
köz neve is kélféle, úgymint holnap, melly an 
nyit is tefz, mint holnapì nap, e's hó,l me11y` 
félfagyott essöt is jelent. ’ ` 

li) A’ Magyar nevek mindenkor a’ Иаиа 
névvel âllanak, és а.’ megrövid-ített birtokosban, 
noha Iíárdcsonynak' haua, .Szent Györgynek' 
kava sem volna roffzúl mondva. A’ Deák печей 

3 "а йо1пар^Ггбча11есеспе1с öfzve, mint Mdjus- 
nal: holnapja, vagy megröviditve Májzlâ’ hol 
napja. De Iegjobb, ha a’ Наташа égéfzqn elba.- ‚ ‚ 
5уаъ11с, mint Mäjusban erliezett. 

c) A’ dâtumhok limígy ejtetnek: .Íanuárius- 
nah elsö, második, harmadik, utólsó napjánn. 
Az elsôi és utólsót kivévén, a’ többi rendfzá» 
mok az állapító ragafztékot elfogadgyák, és ak 
'kor а’ napjánn elhagyatik, mint jdnudrìusnak 
másodìlfdnn. Е’ rend a.’ Magyar nevekben is 
megtartatik: Szent György’ havánalt elsô, md 

so 
'v' 
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sodils, utólsó napjdnn’, 'vagy harmadilxdnn. A’ 
dâtum azonban legrövidebben adatik, mikor а’ 
fzükséges ragafzték egyenesen а’ holnap’ nevé- 
hez fiiggeíztetik-, mint elsô Januáriusban; har 
madik Марти! fogva nem Миши; és a’ kik e’ 
röviditést nevetik, vagy éppen mardossâk, azt 
ârlíllyák el , hogy az emberi nyelveknek úgy ne 
vezett Iìgúráival nem ösmerösgk, mellyek még 
valóságos fzépségek is. Е’ ŕnondâsban: harma 
diÍi Mdjusban metonymia fekfzik, melly az 
egéfzt a’ réfz helyett fzokta, vagy vifzonlag-, 
megnevezm. ‚ 

cl) A’ hét’ napjainak tulajdon nevei, mídön 
a’ mikor? kérdésre felelnek, állapitó raga[`z1é- 
'kot kívánnak, mint Нефти (heflfönn helyett) 
eggyütt voltunk,"Pe'nteÍienn (днём. Az eggy 
Vasdrnaponn megrövidítve fzokottabb, mint 

. Vasárnap’ eïlieůt/, 
e) Ugyanazon kérdésre nz ünnepeknek ne.. 

.1-‘vei à.’ Ífor képzövel Ге1е1пе1‹,‘ mint Húsvétlior 
történt. De ha а’ he't,- ‘(аду пар пече‘‹1‹е1 vég 
zödnek , az állapító ragafztëkot ykívâpnyâk, mint 
a.’ ладу hétenn, a’ kerqfzthelenn, Ur’ napjdnn. 
А’ hét ‚ valamint a’ böjt is , a’ -helyeztetö ragafz 
tékpt jobban fzereti: a’ ладу heìben, a’ liere_fzt- 
he'tben, а’ nagy böjtben. 

177. MiÍie'p kell általlyában а’ Ísözös he 
veknels ’rìdeg e's többes fzámdval bánnìì’ 

Felelet. A’ közös neveknek rideg és t'ób- 
bes fzámârúl az általlyában a’ (‘б regula, hogy 
mihelyt a’ többséget magábúl а’ rideg fzâmbúl 

kön 
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fçůńńyii ńxegérteni, a’ 1бЪЬе5 ‘fzâmmal ne éllyünk.' 
Nyelvünknek e’ férjfms nemzegiségéhůl а’ köve.ke- 
zendö regulák erednek. — 

,K 1.) А’ sarkfzâmok 111511111 ‚ mellyek шьъез‘ 
fzám nélki'il_I'zi'ikò_`1ködnek, miirel a’ többséget 
ínár' magokban fog1a1lyák,‘a’ nevek és az igélc' 
а’ ride__g fzámbán maradnak, mint háromezúŕu 
te'gIa' hellen' meg az e'p1`îlelre,' nem pedig hdrom-' 
едет‘ гёд1д1я`1яе11е11е1ё meg. 

5.) м;1«‚‚‘‚›‘‹ё n`év`-elw „т m¢11é1mév,¿ 
{аду gyïijtö névpótoló á11,"a" fö név а’ гйеьг: 
ГайпЬагъшёгад, mint sok embert (nem pedig 
e`m`beŕeÍfet) láttam' a’ hegyeim. Minden’ ember’ 
ŕn'o'ndgy'a`, nem pedig mïnden émbereïi mond-` 
gydls.' ‚Е‘ [1111111 serte's a’ Í:utya'Íi_ra rohant, nem" 
pedíge’ falka sertések a’ Íiutyálirkt ŕohanlak. 

_ 5.) Mikor’ nriága’ a’ név úgy âll a’ hefzéd-,' 
ben, min't gyůjtö нет,‘ а’ 
тегадгйа," mint ma lenesét ettîink, nem. pedig_ 
l_'encse`Íte1,5' menriyürik a’ fzöllöbe , cseresnyeï' 

rid'_eg fzámbán kell’ 

fzední, „вы pedíg cse’r`esnye‘Ífet;’ hat garasára. al-` 
indi vettem, нет‘ pedig almdliot,” 

45.)’ A”testr1eI<i tegjàiiúl' а’. 1б111оев1 fzám на? 
gyon term_é[`zet_1en :' тег: а’ tifzfá Magyar így be 
fzéll :"1a’bb¢_zl _t_apo_dta’I`z_erer1cséjét`,_' riem pedig 'l¿_i-_ 
bahkql; Íiezembe vettem‘ a’ képet ," пещ pedxg 
Íx’ezeimbef;"haI`zoii`ta11an`befzëldedxfïilemet sérti, ' Ä 
ńem pedig*jüleimet',- _ ezen `iga`zsâ_gÍ fzembe tü-, 
xiik ,T nem pedig _fzen^1eÍtbe,°'_Í_tar_‘ja közé vette a’ 
gìermeket, nem pedig Ãarjai közé, a’ foga köztt’ 

.t`ä"rtya', nem pedig a.’__fogai köztt.' ‘ _ _ 
‚ ‚ МАЪЁАЁЫЁЕЁЙТЧРЁ, Ad“ 5.) 

\` ` _.Í 
‚ ›`\ 
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5.) Ide tartozik a" Jllagyarols’ lrirdllya, els 
lsirdllyai is; nem рейд; а’ Magyarol:’lfz`ra'llyok 
e's liírállyaíls; mert а’ birtoknak nevében eggyâ1- 
tallyâban а’ birtokosoknak többségét lijm kil`e- 
jezni, valóságos és ‘Мене ízetlen tavtologia. A’ 

' Magyarolz’ névben a’ ls a’ birtokosoknak töbl1- 

‚ i jelenti. 

ségép mâr elegendöképen \megl1atár8zza';, a.’ bir 
toknak többségét рейд а’ lsirallyai névben az 

178. Micsoda reguláli ald van vetveaz 
üdöjelentö nevelsnek lfözdse Е’ 

_ Felelet. Az üdö’ neveinek kötése a’ követke 
zendö .regulík alá van vetve. 

1) Az efztendö, melly helyett az év név 
vel (a’ Deák aevum névnek elejével) majdnem 
csak egyedůl a’ Poéták mernek élni, a.’ miíltt 
üdörůl ben raggfztékot, vagy elött névhat:'1ro- 
zót kiván, mint: én az ezer hétfzáz ötvenhete- 
dik efztendöben fzülettem. Nyolcz efztendö 

‘ elött erös tél volt, Azonnkivůl a’ rideg fzâmú 
birtokos harmadik fzemélybe is tetetik, melly 
esetben az. annals, akár nyilván álló, akár tit 
kon értett birtokossal_társasâgos állapotban van, 
mint hârom efzlendeje mâr (annali), hogy ha» 
zámot nem láttamg hol а’ Deák fzerint az e_/’z 
tendei többes fzámrnal élní, ладу terméfzetlen 
ség volna, 

2.) A’ múht efztendököt a’ tavaly, har 
made've,negyede've, és egynehány hasonló ige~ 
hatârozókkal is kifejezhettyük , mint a’ I`zoml`zé- 
dom пищу halt meg; э.’ húgom negyedeue mem 

férj 
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Гёг)}1е2‚'А’ jelenvaló efztendörůl imígy fzóllunkz 
a’folyó ‘аду ezen`e_/`ztenclóben Гайка: пуагипЬ 
van. De e’h.e1yett is van igehatározónk az ldënn; 

A mint az ide'nn ладу dolgok történnek. A’ iövö 
.efztendöt fe/lható ragafztékkal jelentyük, mint 
efzlendöre inusikát tanúlok. A’ többi jövendö 

. efztendókrůl a.’ sárkfzám utánn múlva névhatá- 
rozó-val élíink, a.’ rendfzám utánn pedig az utánn. 
névhatározöval, mint három efztendö múlva; 
a’ harmadìk efztendö utdrm. 

5.) A’ tavafz, Ífìlielet, és б]: а’ liar' kép'-. 
.zöt kivânnyák, a’ nydr pedig és а’ te'l az álle 
pító ragafztékot, midön а’ miliari’ kéŕdésre Те: 
lelnek, mint harmadéve tavafzltor (езду kike 
letkor) beteg voltam. Negyedéve nyáronn éd 
öfzkor sok essö esett. Ott 1ё1епп’11а3у hidegek 

‘ jârnak. — 

Az embernek korát az e_/'ztenclös melle'k-' 
névvel jelentyük, ‘аду а’ külömbféle ragafztéi 
kokkal felkéfzůltt e_fztenclö« fö névvel, ammint 
a’ környůlâllâàok megkívánnyák, imint е’ gyer 
melf három efztendös; е’ leánylsa pedig ne 
gyedik efztendôre ("аду efzterzdejére) jdr. Ma' 

‘ tízenliettedìls efztendömöt töltöm; Az âllatokrúl 
az Мед, tavalyi, harmaclfó, negyeclfö, ötöd-. A 

„16, vagy hdrom, négy, öt qfztendös nevekkel 
slank. ’— _‚ 1 

5.) A’ holnap, hét, пар, eyfzahu, óra nea 
vek az eggyes fzárńú birtokosharmadik l`zemé1y- 
re változtatvân, a.’ nyilván âlló, ‘аду titkon ér 
ìeft annals birtokossal târsaságos állapotha те: 
letnek, mint fellyebb a’ 178. §ba.n az 1. fzâlßì 

‘ Aa 2 Май 
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alatt az’ qfztendö névrůl mondottam; Példänalt 
okáért: hárorn holnapia (annals). hogy az 
attya meghaltlg ne'gy hete , hogy itt van; 
д: napjai, hogy fekfzik 5 negyedik e'jfza- 
деда ‚ф hogy nem aludtam; öt órdja ,V hogy 
reád' várakozok. ‹ 

6.) Némellyek az üìiönek nevei közůl a’ 
helyeztetö ragafztékot kívánnyak, mint а.’ folyó 
holnapban; ezen órában; a’ múltt efztendóben. 
Ide tartozik a’ het is, ha elötte `o1ly melléknév 
âll, melly azt ’fzinte tulaîdon nëvnek tefzi, mìnt 
a’ ладу hdtben; a’ kerefzthéêben, а’ Ífántor-_ 
hétben. Egyébkép âllapító ragafztékot kivárì, 
mint a’ múltt hétenn; а’ jò°vö'he'tenn. E’ ra-Y 
gafztékot fzereti a’ hap is', mint neuem’ nap 
jánn; he'tkò'znaponn’, "аду Íiöznaponn, vagy 
rövidítve he'lÍiöznap’, Ísöznap’ dolgozni köte1es- 
ség. Ide tartozik az ürmep ié, mint iinnepenn 
dolgozni nem fzahad. Magányosan a’ segitö ra 
gafztékkal âll ‚ valamint az е) is, mint sem riap 
pal nincs nyugtom, sem ëjjel. Az ejfzalça а’ 'пе 
vezö esetben. marad az efféle esetekben, mint e'}`- 
fzaha megbetegedtem. Helyette az ej/'zdyakánalt 
üdejénn is mondatik, ‘ 

/ . 

7.) A’ jövendö üdörïil, mikor mind a’ múlti 
vagy a’ jelenvaló , mind a’ jövendömeghatároz 
tatik , a.’ múlttnak vagy a’ ]`e1enva.1ónak_ neve а.’ 
közelítö hoz, ‚Ива, höz ragafztékot kivánnya., 
а’ jövend_öé ред}; а’ felható та, re ragafztékot, 
`mint tegnaphoä két he'tre,- máhôjz öt holnapra. 

а.) Az гул, dez, am а’ Ísor képzavel nge. ’ 
hatârozókot fzülnek, mint e'jfe'lÍior nagy fzél tí» 

madt. 
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' madt. De'lÍfor' az ég 'beború1t. Három óralfor 

ettünk. А’ kétséges üdöt е’ ~nevek Q’ »tdjban fzó 
által jelentik,„mint ejfe'lta'jban, déltájban, hd« 
rom óratájban. 

9.) Ama’ kérdésre hány az ‘Эта? а’ $аг1‹— 
fzáznmal felelünk: három, negy, tizenkettö. A’ 
réfzeket pedig ímigy fejezzük ki: eggy [шину 
eggyre; М: _fèrtály Ísettöre; három fertäly ё: 
М: mìnutum há.romra.« A’ ~Ífe't»jerta'ly he 
1y¢ît а’ fe'l képzövel is ’élünlc , mikor igy. 
fzóllunk :’ mci§fe'l »óra volt délutánnz, ne 
gyeqlfël óra le[l`z. ‘Jól efzre kell azonnkivůl 
venni д,’ külömbséget, melly e’ momîások között 
.az értelemvre nézve fzemhe fünik: ndgy órdja 
Ногу érkezett, és négy от elött érkezett; az 
elsôben, а’ negy sarkfzám, в.’ máso.dikban pes 
dig а’ negyedik rendfzámhelyett âll. Иду fzin- 
te egeffz hçìrom órdìg. uártalalt, melly tudni 
illik а.’ délutánni ‘М: és négy óra között áll; М!» 
rom еду: óráìg vártalak, hol а’ hároxn akár 

_ nginémïi órákot jelent. Ve'gte"re nyolcz ат ùldnn, 
у tudnïillik a’ kilenczedik визы van; ellen- _ 

ben pedig e’ mondásban nyoIcz`óra múlva a.’ 
nyolcz akármínémů órâkot гей. 

179. . Mìkép élünk a’ rokonyságrìalg ne 
„шею A 

Реала. А’ ка; embereknél 'a"gy¢f‘m¿k 
imígy fzóllittygfzülöìt: _Apám Umm, Anydm-«f 
A_ß`zony,;„,o.’ mezövárnsi már az Apdm helye/tt' 
az Alyám ,névvel él. A’ vârasi ellenben így 
mondgya Uram Atyám, Aßzonyom Anyám, 
Vagy megrövidítve Aßzońyanydm, melly helyettà 

. az 

K 
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’az Aßzonydm romlott és illetlen fzó; Uram Éd 
tyrìm, Uram Öcse'-m, Áßazonyom ]Ve'ne'm. A’ 
töbhi neveknél ez nem fzokâs, mint- Ségur 
Uram, Öcse'rn Ajfzony. A’ fzülöknek köz nevét 
e' betiìvel némellyek roÍI`zú1 írjâk _fzi¿le'Ís-, mert 
а’ rídeg fzámú néy fziilö' a’Deák utânn parens, 
és. így a’ _fzül igének ré[`zesi'11öje,nen1 pedig fzü- 
’le. A’ rokonyságnak nevei ezek: ‘ ‚ 

1.) А’ efelelmekedö sorban: atya ‘аду apa; 
anya; nagy atya, nagy.apa, "аду ös; nagy anys. 
vag§'1 t'isn`é°, déd, a.’ nagy atyának ‘(аду а’ nagy 
anyának az artya; iiïk, а’ nagy atyának vagyea’ 
nagy anzyának az annya; 6565; ükanya.; dédös; 
ükuk; önselö, vagy ös, öseleink, öseink. .. 

‚ . — ` ‘_ ‹_‚ ’ ' `{’~}x. 

2.).A’. 1efza11ó..«.0i»bm=~fui vagy (а; 1ыа„у,‚ 
ñúonoka, 1e'ányon@ka`,- gyermek, onokagyérme- 
kel<`.- A’.több'ie‘k a.’ és lecinx Iíevekkel f'e)`ez-\ 
‘сетей ki, mint fìam’onokâja„, leanyom’ onokája. 

5.) ‘Az olda’lsorba11":.»11átya, nér1e, öcse, húg, 
anyabátya, atyanéne, anyaöcse, atyahúg , magy 

'anyal'rátya, nagyatyauéne , ükbátya. , üköcse, 
‘ dednéne , dédhúg, ükükbátya , üküköcse, dédös 
Bén@ , dédöshúg , atyabâtva , atyaöcse , ösbâtya , 
ösßìese , A anyanéne , anyaöcse , nagyanyanéne , 
nagyunyaóese, ` 

Э 4.) А’ sógorságnak nevei: `vö , meny, a. _ 
1'-egíeknél" ara, ipa ‘аду ip, napa'vagy nap, 
angy, sogor.' ~-. 

‚ 5:50; Мбдёр hell bànni Aa’ me'rle'Í:eÍ5neÍ¢ 
zw/ßivcl-?j ‘ 

Fe 
‘ъ 
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_ Felelet. AA’ mêrtëkeknekůreveivel illyképen 

kell bánni.` ‘ ’ f 

1.)-’Mikor a’-mértëk’ nevét а’ ft'i ' 'név elejé- 
‚Ъе tefI`zük,`vâ1tozás nélkůl maracl ‘melléknév 
gyanánt,.mint_ tizenhat’ ahó bort vettek; hozz 
nekem eggy meß"z'ely Vize-t. A’ fö .név utánn 
дамп; `еше1 а? ràgaffztéklaan megeggyez , mint 
‘ища! Vßttem, harmincz fontot. " 

_2.) Mikor a.’ magosságot,- fzélességet, hof 
fzaságot {чад}? mélységet akáfjuk kifejezni, a’ 
mérték’ __n'ev;e'hez rtyz' 'képzöt ’adu-nk', а’ magos, 
Волги ‚ fzeles és me‘ly _mel1ék'1_1evekb'\'i1'pedig a’ 
stig, `se'g' képzövel ft'>'-ne1_reket,' az ú, képzövel 
végtére fél mellékneveket csinálunkj, mint a’-vâ- 
,ras’_í`a1a. hat ëlnyz' magosságú; а’ Herczeg’ ker 
tye_' fé1_me'r'tfäldnyz’ hQß"zasa'gú`; két riëfnyì _fze' 
l'¢sse'gú` pofztót vettemf; a’ mi kútunk nyolcz 
ölnyi me'ly~se'gü. ‘Ezekl he1`yett_- igy-« befzélleni: 
а’ varas’ faldnak hat ölnyi magossdga van, 
’s а’ t, 1_nagyartala.nság,- hogy d'eâkma,jmozásnak~ 
ne'mo_ndgyam. " ' A - ’ 

161. ’MìÍie‘p` Íföttetneh' òfzve az drnak’ 
nevel' Р ‚ 1* 

Felelet. Az"ârnak nevei afkövetkezö regu 
lák I`zerint'köttetnek öfzve. l~ ‹ 

\ . 
м... ‚ 

а) Mikor az ärriak neve a~’- van létíge mel 
leît, mellynek jelenvaló üdejea’ jelentö módban 
elhal1_ attatìk ,~ állítás -avvagy praedicâtum .gya~ 
nánt á l ‚ а’ rideg Izámú n`e"ve`zi'>‘ esetben marad, 

,mint hogy a’ búza? Felelet--z ät forint. E’ kép _ 
ké: 

Ч 
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an ~ ‹ 
két arany. E’ nyolcz iñú gyümölcsfa harmincz 
forint, nem рейд; forinloli. A’ van létíge a.’ 
‘többi üdökben nyilvän mondatik, mint a.’ búza. 
négy _forint voll eddig, de nem sokára ötforìnt 
МЛ}; nem реф; а’ búza négy [аудит]; valt ed. 
(ЕМ de nem.’sokára._öt orintols le[I`z' ammint' Г), . . а _ 

azok l`.aerint bel`ze'lleni_kellene, _kik a’ sßrkfzâm 
utánn. 11’ neveket és az igéket a.” többes I`zámba_ 
tetetni kívánnyák. ’ ’ 

Ь) На а’ mértéknek nevét is-meg kell mon-_ 
dani, ez is а’ rideg fzámú nevezö esetbenma-_ 
rad, ’s az ârnak neve шёл ‘ниш, de a’_r_'ideg 
fzârnúliarmadik fzernéllynek birtokos képzöjé 
vel, mint _a’ búzának б: forint да me'róje. E’ 
képeknek négy arany д’ párja, _ 

__c) A’ jelenvaló üdŕit kivévén, a’ többiekben 
a’ van létige. megfzenvedi, hogy az árnak neve 
az âllapitfí ragaI'ztékkal- âllyon, melly esetben 
az Lid és из]: igéknek terméfzetét követi, mint 
a’-hornakfnyolczvan _forintonn volt akója.; de 
nem sokára harminczonn lel`l`z. Így élünk az dd 
és не]; ígékkel is: б! _forìnlonn adgyák már 
a.’ keriyérlifztnek mázfáját; de én még tizenö 
tönn течет. 

1 

<1) Mikor gyůjtöleg, avvagy colleetive I`zól~ 
lunk , az dra név fzóképzö gyanánt fzolgál, mint 
hârom gara_sa'ra almát vettem. Mennyi bort 
adott el az Ur? Két ezerforintdrdt. 

182. Milxe'p lsell a’ _fzerfzámolfnals _’e'.f` 
_efz~l1ò_'f_zöknels. neveìuel bdnnìê’ 

Fe 
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Felelet. A’ fzerfzâmoknak és efzkl&zBk51ek` 
neveivel következendöképen kell bánni? 

a) A’ I`zerI`zâm_oknak nevei segítö ra_gal`zte'- 
kot kivánnak, mint Íiéssel selnesítettel meg ma 
gát. Hardrlal vette meg az egéfz tartományt. E’ 
ragafztékot kivánnyák az efzközöknek és mó 
dolmak nevei ís, mint (дуге! nagy» méltóságra 
emelkedni, dücsösséges dolog. líönyörgéssel bir 
ta гей. A 

b) Aähangefzközöknek nevei állapító .ra 
sgnfztékot kívánnak, mint affortepiánónn fzép 
adágiót játfzott, vagy vert. На a’_musikam`1'i 
meg nem neveztetík , mint itt az adágió, a’ 
ver ige а’ hangefzköz nevét a’ fzenvedö >ragafz- 
tékkal., а’ játfzik pedig az állapitóval kívànnya 
öfzvefüggefztetni, mint orgondt ver, orgondnn 
]`a'l¿‘fziÍi. 

c) A’ Magyarban mindazâltal legtermé[`ze- 
' tesebb ezekrůl a’ befzéd, ha a"hange[`zköznek 
~nevébi'1l formáltt ígével élünk, mint orgonál, 
hegedül, hdrfdz, lrombitál, 

г 

‘ 185. Milfép kell a’ gytljtö neveket, és 
az ede'nyelm‘ek neveit a’ befzedben egybelsötni Е’ 

Felelet. A’ gyîijtö nevek azok, mellyek eggy A 
ixemïi tárgyakbúl álló öfzveséget, vagy valamelly 
határatlçgi rixértéket, "аду а’ sarkfzâm utánn áll 
ván.,„bizonyos sommât, határozott fzámot vagy 
bizonyos mértéket jelentenek. Е’ nevek az utá'n-_ 
nok köwgçtkezö fö nevekkel eggyütt a’ rideg I'zám-` 
bain mvaradnak, és ïmellékrievek gyanânt, a’ «r{-_ 

A дай; 

‚А` 
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gafztékokot, mellyek a’ (‘б nevekhez i`ügge[`ztet- 
nek, el nem fogadgyák,_, mint három загс; Í:a-~ 
toncit láttam; nem pedig hârom sereget katonát, 
vagy három sereg katonákot, ‘аду hârom sere 
gek katonákot , lpellyek а’ Magyar nyelvnek 
nemzetiségét írtóztatóképen séxftik. Е’ regula alâ. 
vannak тете az edényeknek nevei is , mint 
nyolcz hordó bort (és nem b_oro`Í:‘ot) vettem. 
Három palafzli. borïtégy az aI`zta.lra,. Hét pohár 
ниш irtam. 1 ; I» 

184. MìÍfe'p` Íiell ama’ neuekliel bdnni, 
mellyek tifztsegeket, hivatalolsot, dllapotot, e's 
mestersëgeket jelentenek P \ _ 

Felelet. Ama’ nevekkel, mellyek tifztségeket, 
hivatalokot, állapotot, e's mesterségeket jelente 
nek , következendöképen kell bánnunk; 7 

д) Ezekben a’ ság., seg’ fzóképzìö 1egnem~ 
zetiebb és` igy legterméfzetesebb is, mint püs 
pölfségre emeltetett;fzolgabirósdgot viselg а’! 
Íiatoïzasdgra van kedve; a’ Íiômiivességbül él. 
A’ ság, seg fzóképzö helyett a’ méltósdg, tlfzt- 
ség, rend, mesterség nevekkel élni, mint pils 
pöki me'ltósa'gra'eme1tetett; fzolgabìrói tz_'fzlse'- 
Ёг! Vagy' hivatalt visel;‘a’ Íiatonai e'letre van edve; а’ Ífomiivesi meslerségbül él, annyi va 
1óban,min&/îa’ NémetetI'zükségte1eni`il majmozni. 

` Ъ) Mikor a’ tifztségetä vagy hivntalt alcat 
juk jelentenì, mellyet valakí vìsel , vagy a’ mes 
ters_e'get, mellyet îiz, vagy a’ rendet, mellyhez 
tartozik, akkor csak е’ tifztségnek, hivatalnak, 
pgesterségnek, ‘аду rendnek nevét mondgyuk, 

mmt: 

\ 
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mìnt': az ö báttya pù'spò‘Í£,-„ а’ fia fzolgabiró; 
a’ fzomfzédgya’ ke'pz`ró,- az öccse Ímtona.. Némel. 
lyekbůl az efféle nevek közül ígékßt is csinálha- 
tunk, mint a’ ‘íìayfzolgablróslfodilig az öccse 
Ízatonásliodilf; a’ fzomfzédgya ke'piróskodìk.,A’ 
kézi mesLerségekrì'i1'a.z й: igével élünk, mint az 
öccse afztalosságot, vaây kömüves mesterséget üz, 

_ '1ö5. Mikor Ífell a’ Magyar befzedben 
aïfó nevelmels òfzvetevésével e'lnz'P ' 

Felelet. A’ Magyar befzédhen la’ fö nevek- 
- nek öfzvetevésével а’ következendö esetekben 

fbor, borpdlirilia, rózfavíz, dunavíz, tzfzavlz. 

kell élni. .‚. I ‘..' ti _. .af 

д) Miken* a’ fzert akarjuk jelenteni , mellybül 
valami âll, ‘иду kéfzirtetett, mint aranyla'ncz,' 

favlfanál, eziisßpenz, Íxöhld,` csere'pede'ny; úgy 
fzinte ne étel‘èâ<r'1"1l~és az italokrúl is, mint 
borleves, marhahúsa bornyúpeesenye; meggy- 

i 

Ь) Mikor hivatalt, mesterséget, “аду czélt 
akarunk jelenteni, mint udvarmester, nyelvmes 
ter, ÍierekgydrLó„Ísötelerryktô, kepiró, 're'zmet- 
fzö, búzamâlom, fzelmalom, tütartó, tintatarè 
tó, hàlpiarcz, _fzò`glelház.fKivéve'n е’ kettöt lie' 
zìemalom, és vizi ŕnqlo , mivel a’ Íiëzi és 
vizi melléknevek nagyon- fz kásban vannak. 

c) А’ réfzeknek nevei az egéfzeknek nevei--_ 
vel öfzvezetetnek, mint lúdtojás, hdef`öde'l., а} 
tósarlf, ölförfzem, medvela'b,falhasade'k. ' 

.Íe¿If_y‘zés.’ .Mivel az.ime'nt elëìadott esetek köziîl né 
gnellyek а’ Dea'.k_,_ иду Német öfzvetevésnek reguláival то? 

eggyez, 
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и 

eggyezuek , némellyek pedígœllenkeznek , a.’ leg1'1j\bbMagy§lj 
könyvekbeh a’ Magyar öfzvetevésre nézve kézféle laaŕbariz- 
musokor találunk. Nëmellyek tudni illik Íróink közül a’ 
Némec fzerínt ott is öfzvelefzík a’= neveket, a’ hol uam kel 
lene,«._ mint írjafztal Qçfyteibtifd); barkarso', Íßßlßfïßßì 
uármegyeonws, Romìtatëargt; „(тьма биабтаиё; ház 
_/Ixolga, S§auäf1’I€d,1t, Íiázkulcs., $_¿')aú€fd1lÍÍÍl'¢I. Némellyek el‘ 
lenbgn tellyeiséggel fzoknllan melléknevekel: caínálnak 1ZÍ` 
képzïinek segedelmével, hogy д’ Deákot ‘аду д’ Nëmßlßï 
inajlnozhaasak , mint (лапу! láncz, ańrea/catena; (идёт! 
Rette; ffii ¢/he'/f, воде: lingnea, bälmnar «Билл; lnïvi hid. 
рот lapideus, «степи азгйацдддщв ház, damn, an 
дамп; hali pìarcz, forum piscarium; marhai luis, с" 
I0 babula; bari leves, jus .vinaŕium-; dunai uíâ, t§'f`2-'û¢' 
viz , aqua Danubilna , Tibíscann. 

XX. Szlakaìfz. 
A’ mellékneveknek kötésérül. 

166. ЁрМеНу-Пя 15 reguzdk _fzeìfnz l«m«.»¿- 
n'gk_ a’ befzédben òfzvè a’ n1elle'knev¢Ís.~" 

Felelet. A’ fö 1_-egu1âk,' mellyekfzerint а.’ 
melléknevek a’ befzédben öfzveköttetnek, a.’ kö 
yetkezendök.7 ‚ 

1..Reg„1a. Miko» а’ melléknév fa ¿év Ье 
lyett áll, tökélletesen úgy kell vele bánni, mint 
ha fö ïxév volna. Példának okáért_: a’ fzem és 
а’ fül э,’ fze';11.‘ú`l illetödik meg; а’ fzív pedig а’ 
jóhoz fzít; а’ _fzépnek hogy hafznos legyen, 
jónàk is kell Ienni; а.’ gyermekek az édest I`ze- 
retik; ezen e}'nberti`il semmi jót sem lehet re» 
r_nényleni._ 

2. Regula. Mikor a’ melléllnév a’ Ю név 
1{e_l t_ârsa_ságos állapotban,' és így elötte áll, min 

‘ « ' den-, 
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idenkor' да rideg fzámú nevezö esetben marad, 
akármi történnyen а’ fö névvel, mint ez [б em 
ber; ezek jó emberék; ezt én eggy [б ember 
На! tar_1_1’1_1_ram; mond meg e’ jó embereknek, 
hogy ]`o`))enek hozzam. 

5. Regula. Mikor a’ melléknév a’ befzédben 
a’ fö név helyett, és ígj névpótoló gyanánt all, 
úgy keìl vele bânnunk, mint a.’ {б névvel bán. 

_nànk, ha jelen volna. Példának okâért: végy 
eggy forintára almát, de fzépeliet, válogasd ki 
a’ fzebbeket az a[`z,ta_lra,’a’ hia'nyosoÍs_búl _pedig 
fözz ételt. Megtörtemk nemellykor, klvalt а Poé. 
zìsban, az ís, hogy a.’ melléknév, fzinte eggy 

' _egéfz й} mondâs gyanânt, a’ Ю .név utánn tete 
tik.,- melly esetben a’ fö névvel a’ fzámŕa és а.’ 
ragafztékra nézve meg kell eggyeznie , mint bof' 
fzút âllok тяга, hallalldnt, e’ helyett: boffzút 
állok rajta, melly hallatlan 1eII`z. 

4. Regula. Mikor a’mel1é’kné_v а’ befzédbéri 
az állitásnak, avvagy praedicátumnak hivatallyât 
viseli, a’ fö névvel mind a’ fzámra, mind a’ ra 
gafztékra nézve megeggyez, mint ezen ember jó; 
ezen emberek jók; mindnyájan _fzomorúali vol 
tunk; a’ tavalyi almák jobbah voltak. Mikor 
mindazâltal az ige azt kivánnya, hogy e’ niel 
léknév, mint állítâs , a’ tulajdonitó ragafztékkal. 
âllyon, Ю nevével csak a’ fzámban eggyez meg, 
mint e’ katonákot legvítézebbeknek mondgyák, ~ 

5. Regula. Mikor а’ melléknév a’ befzéd. 
ben két "аду több fö névhez tartozik, kétféle 
а: eset._ ‘ 

3;) Ha e’ Ю nevekkel târsaságos âllápptbaii 
1 ' 5,11; 
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511, а’ rideg fzámú nevezô’esetben marad, és csak 
egyfzer mondatik, mint: az 6 legföbb [`zerencsé- 
jének és fzerencsétlenségének lehet вы taraani, 
li ogy. 

Ъ ) Ha„magányosan âll , és így' а" hefzédben 
az âllitásnak hivatallyàt viseli, a’ többes fzâmba. 
kell tenni, ha mindgyárt a.’ fö nevek, me1lyek« 
liez tartozik , az eggyes fzámban vannak is., mint 
a’ Ieánya, és az öccse nagyon mereffzels kezdet- 
tek lenni. ' 

_ 187. МШёрЧТяеП bdnnì a’_ rq'fzesü‘lölflfel, 
milsor mellelmeveli gyandnt _fzolga'lnali.»" 

Felelet. A’ ré[`zesi'ilë'>‘ nevekkel, mikor mel 
léknevek gyanânt fzolgálnak, következendöké 
pen kel/lßhíßni. ' - 

/_ 

çà) Mivel а’ réfzesůlök, akár a’ jelenvaló, 
akâr а’ mlíltt, akár a.’ iövendö üdöt jelentsék , 
a’ mellettek álló nevekben olly ragafztékokot 
kívánnak, a’ mínököt ЯЗЫК, mellyekbůl fz:'1r- 
maznak, a’ fö regula az, hogyvalamint a”ré.. 
fzesůlök a’ Ш nevek elött., úgy az exnlitett ra 
gafztékú печей’ а’ réfzesůlök elòtt állyanak, mint 
mindennel bövelliedö orfzág, mivel a’ bóvellse 
dil: ige a’ mellette álló névben, mint minden 
nel, пей, nel melléklö ragafztékot kivân, Több 
példa világosabbnak tefzi а’ regulát. Dobzódás- 
hoz fzoltoti fiát az örökségbůl Майка. Az üdök 
höz _fzabolt erkölcsök. liatonasâgra termetl iiiú. 
Vifzontagsâgokra fziiletett fiât sirattya, Hazâjá- 
búl _fzámltivetett testvérét levelekkel vígáfztallya. 
Mentt vagyok én a.’ vétektůl; fzabadnak- kell» 

1 ~ - ee 
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tehát lennem büntetvésétïil ís. Az örizet nélkůl 
fziïlfölliodö várast .az „ellenség megvette. 

Ь) Mikor a’ réfzesůlönek a’ hozzâ tnrtozó 
ragafztékos névvel eggyütt а’ ‘ЬеГаёдЬеп az á1li- 
tásnak hivatallyát kellene viselni, mint mond 
gyák, hogy ezen.orfzág mindennel bövelliedô, 
sokkal jobb és fzebb, ha ígére vâltozfattyuk, 
mint mondgyâk,i hogy ezen orfzág mindennel 
bövelkedik. 

c) .lóllehet egyńehány öfzvetett régi I`za- 
vainkevannak is, mellyek.a’ réfzesůlöbïil és а’ 
hozzâ. tartozó iragafztékos inévbůl támadnak, 
mint fzembetünö', Íiözbenjáró, az ölzvetevésben 
márl most meg nem fzenvedi még is а’ férjfi 
korú tökélletesebb nyelv ,f hogy а’ ragafztékos 
паче: а’ mâsikkal öfzveírjuk, mint mìndennel 
bövellsedö', tüzethányó, I панд; az elsöt kü 

`1ön kell tudni illik írni mindennel bövelliedó', 
а; 1101 pedige lehet, a’ ragafztékos név helyett 
nevezö esetet tenui, mintziüzhányó, tütartó. 

186'..§. jlfellyek ama’ melle'ÍsneueÃ, mel 
‘lyek а’ mellettek le'vö_ nevelsben bìzo11y0S rd 
ga_/`zîe'ÍioÍtot Íiívdnnalsf’ ' 

. \ 

Felelet. A’ melléknevek, mellyek а’ mellet- 
— tek álló nevekben bizonjos ragafztékokot kí¿ván- _ ‘ 

nak, a’ következendök. / 

1.) Felható rd, vagjl re rngafztékot kívárx 
‚ ла1с‚а’ Кбчейсёгепйё példákban elökerülö mel¿ 

„ ‹1ё1‹пе\‘е1‹. Ez me'ltó а’ jutalomra. O méltatlan e’ 
tifzteletre.- E’ roCl`z embervlsépes mindenre. E” 

A А 87"“ 
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gyermek Íxë;1teIen'a’ tanúlâsra. A’ bátyád al’-f_ 
Ísal_matos míndenre. AE’ leányka allialmatlan a’ 
musikára. Ez nekünk [б 1еГГ2; holnapra. Ez az A 
egésségnek fenntartására nem {дед hqfznos. Na- ` 
gyon Ífefz legény a.’ fzolgálatra, Ne 1e'gy„ olly' 
lassù a’ munkára, 

4 2.) Tixlajdonító nali, vagy neli ragafztékof 
kívánnak. ezek: Ez a’ `betegnek 'Aném hafznos.' 
Hafzontalan neki mìnden fáradsága.' A’ henyé-, 
'lés még az egésségnek is drtalmas. A’ kés a’ 
gyermeknek nagyon` vefzedelmes. Azímádsâg 
а’ léleknek üdvözsëges. Jelenléted nekem Íiïva'-‘ 
natos. A’ katonának félni vagy ,a’ félénkseg душ’ 
1а.аа!оз. Ez nekem _fzüÍsse'ges. 

3.) Helyeztetö 'ban, ‘аду ben ragafztékot’ 
kâvánr1ak~ezek. Jdratoe а’ tudományokban, de 
jdratlan a’ fzép mesùerségekben. Fdradhalatlan.' 
a’ munkában. Telhetètlen a’ jâtékban. Ve'lÍie|s" 
‘аду biïnös ‘аду reffzes 6 еЬЬеп nem volt. Ö 
e’ dologban ártatlan allig volt. Lassú а.’ }6Ьап.’ 

4.) Hözehtö hoz, Не; höz ragafztékot ki-‘ 
vánnak ezek. Hasonló az attyához. Hozzá На‘ 
sonlitható, (аду hozzá [судит eggy sìncs az 
oskolâban. Ö énhozzám nagyon Ez eggy' 
jól neveltt iñlíhoz illendö vagy ìlletlen. Iíegyein 
6 minden emberhez. Senkihez sem Íiemëny. 

5.) Segítö al, vagy el ragafztékot kivánnak 
`ezek. Tellyeself a.’ földek orvos füvekkel. Eg» 

yenlöneß tartya magát mindenben I`zom[`zéd-' 
gyával. О énvelem eggyüdös. A’ 1egnagyobh` 
gyönyörůséggel határos az únalom. ‚ _ 

_ д) 
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‹ “6)~‘Néme_11ye1¿mugQk «цене htIt'árat1an‘-rnödiil’ 
ïigët kívánnak, mint -'Íte'pes ö e’ terhet -vìselni; 

. fïiönnyüezt mondani, Не nehe'z végbe -vinni. 

13.9-)’_§. Mikép Лен а’ :hasonlító fnevclskeï 
~ba'nnì‘:’ 

.Felelet. A’ hasonlíló’ 1l'1,ew’/eàkkel г; befzédben 
‚а‘ következendô ‘»reg_ulák,1l`zerint _kell bánni. ‘ 
‚ а) `М1’х1‹1еп11‹ —1ЩЗЬЬ1ЦБЁНЁ1 -a.`ìnaÄ"" târgynák 

.-.neve,'me1].ye1_ fxfalamì'.öfzyel1a§„f>nlítta’cík-, а’ —те1— 
.léklö ~ná_l-,„\_rs.gy'§11e_*l "=raga.[`z‘t'ékot kívánnyaf, mint 

js_ex1Va,m`i sem ïkelleinetesebb à’ jo'_ erïtölcsnél. Alább 
»yaló az ‘arañynál az ieiílist-,` az erÍ¢ölcï<m'e'l ‘az 

A ¿ar-g.ny. Azonben aß’ _h§sonIífÄ§t, liivâ}t"~Iià‘hfíf- 
¿fzélbb , «a’\ mint kapeselyat âltal is k`i-1ahet"f'éjezni„_ 

` ,minyjobp д’ ,hizo 
_¿1„e_tt g'yözedeÍ1ein¿ ‚ 

1 

. . A I' ’ ̀  ' ̀  ` ` "as 
j Neves? méŕtéknek, Ymélly az "`ófzvehason'li- 

‘t'oÍtt"tâ1jgyakn‘ak külömbségét jelenti , a.’ segítö al 
' vagy"‘el ¢raga;l"ztëkot kivánnya, mint _háro1n’._fo- 

rinttal kevesebb э.’ pénz, hogysem kellene. E’ 

nyos`¿béI;essëg¿ï,`-)nini а’ тешёЬ I 

fgyerìnëk az öcsémnéllkét efztendövel »ifi-abb, Ä’ » 
_Vt`e~haj'ad -solslial feketébb a.’ «koromnê.l. 

` —‹›) Iàulönag гщгпуе1уицдгьёп „.,‘.h»Ágy 351. 
lehet а.’ nállam, nállad, nálla, nállunlt ,¿i1áTlà- 
‚так, „мы melléklö ragafztékbú; gprpgÍ¿1;n'¿év- д 
„р6со16Е 5 а’ hasonlítâsokban -m,ég.ià-».’,-ndl ,rag_aI`z' 
tékot újra.»m_egkívÁnnyâk~,‘mint gazdagabb öfrpdl 
ladndl. A’ hangya oliosabb ‚1‹;5уе11е_пй`11д;07$псЁ1Р 

‚ d) A’ líàsonlitö ígehatârozókl utánn hogy- 
sem következik , mint hamardbb viIIlu_u;ér~t , fhogy- 

MAGYAA NYm.v'rrm. -Bb «sem 
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,sem «так. Hésöbbçn történt, hogysem remél- - 
lenék. ~ - ‚ ф 

figo. ~MiÍ:e'p élünk-a’ fèlmúliaió nevels? 
_'i{el.°~ _ ‚ _ ‚ — A ‘ 

Felelet. A’ felmúltató nevekkel következena 
’döképen liânunk. A " ‘ ` ‹ 

а) A’ felmúltató névvel csak akkor él а’ 
Magyar , mikor olly târgyrúl fzóll , melly а.’ töb- 
bieket valóban felhaladgya.,- mínit e’ torony a.’ 
vârasban legmagosabb. A’ lgàtyäd az egéfz hadì 
seregnél lggvítdzebb tifzt volt. Legjobb, ha az 
ember egyenes útonn jár. Legrìagyobb 'kines ‘a’ 
vilâgonn a’ jó lelkiösméret. Felkéfziti azonnkívůl 
némellykor a’ felmúltatót vagy annak fö nevét a’ 
birtokos fzóképzövel is , mint amaz atyâmíìainak 
legllözellebbikërül fzóllok, kik még élnek. A’ há. 
tyád an egéfz hadi seregnek legvitëzebb tifztye 
volt. Ama.’ függelékekkel, mellyek а’ Némex; fel. 
múltatók körůl -1enni'I`zok.tak, a’ Magyar nem él. 

Ъ Egyébarânt а’ Magyar, mihe1'yt.a’ ha 
sonlító névvel a’ felmúltatót könnyen kífejezhetî, 
inkâbb csak amavval él, mint e’ ТЫ: , mellyeknek 
virágjai minden egyéb illatnál gyönyöriìebb fzs 
gokkal kedveskednek. Bgcsületesebb embert nail 
lánâl nem ösmere-k. Nyomorúltabbnali véli ma 

’ I ‘ ‚5ёЪаЁдтЁЁпё1 egyábnél а’ világónn. Olly kelle metes embe`r,’ hogy Íiellemetesebbet nâllânâl ki 
vânni nem_lehet. 

191. Mihëp kell bdnnunls a’ Ье1упе1Кёз 
‘и ildönek melle'ÍmeveivelP ’ 

Fe 
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Felelet. A’ helynek es az üdönek '1ne11ékr1e= 
_-Veivel következendöképen kell bánnunk. 

a) A’ helynek \me11ékne'vei i vagy bell' kép- ’ 
zövel furmâlgatnak, mellyek közůl a’ be'lz' olly 
helyrül mondatìk, melly valamit belsö réfzeiben 
foglal. Egyébarânt e’ melléknevek а’ fzókötésben 

_ a’ fö regulâkot követik, mim. а’ Budaì lakosok; 
a’ haste"lybe'_líeÍ¢. A’ vdr fzó в.’ heli képzöt _kivá_n- 
nya», mint a.’ várbéli katonák; de mìkor más név 
vel tetetik öfzve , az Ё képzöt, mint a.’ Földvdri' 
Plébános. „ — ‘ 

Ь) Az üdiinek mellêkneifei hasonlóképen az 
ì vagy béli, és e'vì képzökkel formâltatnak, ki 
vévén azokot, mellyek kort jelentenek",’ тег‘: 

__e_z¢k az s vagyfö képzôt kivânnyâk, Az evi csak 
az efztendököt jeg'yzi_, mint ez harmadévi bor. 
A’ jelenvaló efztendörïil rníndazáltal az Мед, a.' 
múlttrúl pedig а’ tavalyii nevèkkel élünk, mint 
az ideì búza nedv^es_; a’ ta11"alyi’nyár fzâraz vo1t\ 
A’ tavalyi helyett 11’ múltt ,efz1endöbe'Iz', vela 
mint .az e'vì helyett is az e_/`ztendôbe'lì‘névvel ¿1_ 
hetünk, elejébe tévén a’ rendfzâm nevet, niińt 
а’ negyedih qfztendöbëli (ńegyedévi) gyürnölcs 
férges' volt. A’ többiekbcn az б" fzokottabb, mint 
Buda. Egertůl két пар! járás; a’ hdlnapi ünnepre 
kéfzülünkg в.’ mai nap igen' fzép. Az s kép‘zö"a’ 
kort jelenti, mint é’ gyermek hét efztendcfis, 
hdrom holnapos , és М: hates. Nyolcz fiapos 
gyeińneke megha1t..Egynp‘iíâny nagyobb âllatrúl 
в.’_/`д‹1сёргбте1 élunk , miiix ад 16 már aröqlfó. 

192. .MìÍse'p e'lünÍ: ama’ melle'kneve`kke’I,’ 
mellyekminénnüséget, Í¢‘e'fzületet, «т, mód0t.|_ 
саду az edényeknels mìrevalóságát jelentìls Е’ 

ВЬ я F616* 
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Ёныеиг. А’ minémíiséget, kerzfiletei , „мата. 
nek árât, a’ módot,' az edénynek‘mi’reval6sâgát a’ 
Magyafolly nielléknevekkel (феи! ki, -mellyek's 
képzövel formáltatr’1ak,’mint a"böcsü'letes ern 
beŕnek‘boldogsâga”leglovább tart; ‘a’ Dunánn is 
jârnak néme11ykor`vltorla's liajók; ma _/’zalonnás 
borsót , ' és ' lsapros 'kâpufztát ettünk; hufzoneggy 
lsra]'czáros hort ifzík; az 'én'fz_oml`ze’dom kato 
näs, de jó'ember'5 a"vizes korsó-t eltörte. 

195.‘§_ ‘Hai’ д’ ъгхугжпдл n.>„zz¢'w1»mfne~ _mů melle¿lmevelflsel'l1ell _ls_ifejezni? 
Felelet. Mikor а’ lielyeknek ’tâvúllétét akar 

juk kifejezni, a’ niértékriek nevét a.’ nyz' képzövel 
melléknévre kell változtatni , azutimn pedig a’ ra 
vagylre ragáfztékkal felkéfziteni, mint’ a’ mi fa 
lunk 'l_1áron1 r`ne'ry"ölclny_z`re_ fekfzik a’ várastúl; 
a’ hajóban_eg_gykét_ arafznyira vagyunka’ halâl~ 
túl. Leliet e’ távúlléitet úgy is jelenteni , hogy a’ 
inértéknek neve a’"nevezö_’esetben maradvánaz 
eltitkoltt van ige mellett állítás helyett 'á1lyon, 
mint- Bécs Posonytúl tíz mërgföld. A’ van ige' 
nek többiüdei kifejeztetnek, mint akkor az én 
lakásom a’ tiédt_`1'1l csak ezer le'pe's volt. 

194. §. ’Minghui mezzéinevekiezlwzz д’ ra 
golfol, refzeltet, е’: а’ birt_olxot jelentenünlsß 

Felelei. A”t_ago’k0’t, réfzeket, és a’ birtokot 
olly melléknevekkel jelentyük, 'mellyek ú vagy 
il képzövel formáltatnak, ’s mellyeknek két kü 
lönös tulaidonsâgárúl el nem kell felejtkeznünk. 
Az elsö az, hogy elöttök más melléknévnek kell 
állahi, mint nemes fziuü; a’ másik реф; az', 

› — ‚ hßsy 
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lgpgyß а’ ragafztékokot elfogadgyák ugyan,- de 
afhàsonlító vagy felmúltató képzököt az elöttök 
állóëmelléknévre bizzâk, mint nemesebb fziviì, 
legnemesebb._fzívlZ_, nemesebb fzíuúektül, leg-` 

jl_emeselab fzlvüelihez. Az annya jó lelkú' a1l"~` 
_í`zor1y; atcyapedíg „аду“ tudományú, és jeles) 
_efrdemüë fe’rfiú_ volt. 

195. Mìnëmiï értelmeils -vannak az ol 
Iyan melle'ÍmevekneÍi,_'mellyeÍs a’_ reagafztékolsv 
ne'ubz'1'l¿e's_ a" valo refzesülofl>ül¿tamadnak? A 

Felelet. Az ollyan_ mellékneveknek, mellyek 
ragafztékos ne'vbi'i1 ése а’ való, réfzesïilöhůl tâ 
madnak, következendö értelmeik vannak. 

`„ 1.) Az fg f1mar¿z«s~_ ragarziék mam; ы „а 
16. bizonyltalen fzámot vagyl mér_téket¿je1ent, mint - 
a’«s_ereg. ny`o1cz. ezerig való_ 'emberbiïl állott; 
'vagy három iccze'ìg_ ualó„vizet¿kel1-belé töltení. 

_ Egye'bkép_ a"viII`za_téri'>`„ névpótoló; es gz- ige he 
lyett nemzetil és valóban f`érjñas_ rövidités, mint 
а’ 1етр1от13._иа16_11гопп; e’j[`za._ka_ lázppâsok vi 
lágítanak, e’*helyett: azimn- azi ‘Копи, melly \ 
a’ ten1plomig_imegy¿¿4 v`g'f‘z,)vagy ’van., 

2. )Í Az ‚ e'rt__ okmytatóî, ragalfzçék-) utânn hason- 
ló' rövidités ,Á mint.a’*hazáe'rt»ua,ló» halâlt legföbh 
dücsösségnek tartottâk; „a"~ ha-.iâlt tudni illik, 
mellyeta’ hszâért fzenvedlek.' Härom efztei1d¿'>‘- 
Íbéli fzolgdlaltyáért való "bérét elvefztette; s.’ 
bért tudni illik, z_neIIyet”fzolïgâ1‘at.tyáért Ísdpott. 

I5.) АД _al vagy ’el segitlí ragafzték utánn 
_ megmeg fzép lryövidités, mint az ellenséggel való 

.‹- "„‘— 
tit 
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titkos fzövetkezéá elárúlta a’ vârat. A’ jâmbor 
emberelskel való târsalkoclâs a’ nevedéknek leg 
hafznosabb. 5 д , 

4) А’ Ьа Vagy \be beható ragafzték utânn 
tartozást jelent, mint kocsiba való lovakot "ей; 
vagy a’ lie-rgtbe való fzékeket zöldre festik; a’ 
fzékeket tudni illik, mellyelf a’ kertbetizrtoznaïr. 

‚ 5.) А’ búl, bill kiható ragafzték utânn ere 
detet jelent, ‘аду ollyan fzert, mellybůl valami 

' tâinad, mint a’ varásbúl voló emberek a’ me 
I 

zöre gyůltek. A’ mi porbúl való rajtunk _ta1ál-/ 
tatik, az ismét porrà leH`z. - 

б.) A’ ra, vagy ra felható ragafzték utânn 
I' alkalmasságot ‘аду iparkodást гей, mint ezjtüz- 

re való fa. Semmire való gyermek. Aìsafztqifá 
ra való ember. A’ holnapra ualó kenyeret meg 
ette. A’ böcsületre való vágyakodás veI`zedelmes_ 
útakra csâbíttya az emhert. 

L «7) A’ rúl Урду rül Íeható ragafzték utánn 
nemzetí rövidités, mint Ísözelrül való atyafìak 
voltak nâllam, Köfzënöm az Úrnak róllam vaìó 
emlékezetéß. ‹ 

3) A’ ’hoz, hez,` höz közelítö ragafzték 
utânn indúlatot és hajlandóságot mutat, mint 

' ладу Ьеппе а’ hazához ilaló fzeretet. A’ jó ba 
rdthoz való hüség a' régi üdökben egéfz а’ mér 
tékletlenségíg ì'izetett._ 

9) Az пп âllapitó utánn töblbhnyire látmene 
telt jelent, mmt а’ vizeftenn valò âtgâzolâs, a’ 
Dunánn való âtmenetel. до.) 
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10) A’ nal: vagyfneh tulajdonitó ragafzték 
utánn alkalmassàgot jelent, mint a’ tilïztség, mel 
lyet kér, nem пей! való., Ez мак eczetnek való 
bor. Az illyen роща nem mergtenek valo.. Í 

11) А’ tůl. „душ: Гошд ragafzték utánn 
rövidítés, mint. attydtúl való elválàsa; miatt I`z'e- 
‘ŕencsétlen lett. 'Töllem ualó¿elmenetel’ed utárui 

'A legottan A megbetegedtem. 

Jegyzés. Nenn hifzem, Воду nyelviinknek nemzetiaégeì - 
köziil csak eggyetlen eggy legyen н még luítrn , mellyet Nyelv 
miivnlöinkngk eggyike ‘аду ma"sika képzéaének .kénnye fzerint 
meg nem rongálta, ‘аду legalább meg nem fefzegette volne 
már a’ véglaiìl , hogy a’ jobbítaîanak fzíne alntt megvefztegense. 
Нет rég még a’ fzegény I/alo' réfzesůlönek in tímndt közöt- 
»tók ellenaége, _mivel azzal nem a’ Deák, sem i’ Német nem 
él. Az imént elöterjefztett, és azonnal elìïadandó példákbúl 
limi, hogy lzoknak legnagyolxb réfzét Deaikosan саду Néme 
teaen, ammint Б kívainnya , ki lem lehet „мы , mint a’ sereg 
nyolcz ezer amber kò`r1"¿{ vagy fele’ állott, a’ tifzzség, mel 
lye: kér, érte ninos, .vngy erta nem ér; e’ bor csnk event 

\ Де: él'. A’ röviditésekel: 1’ Némez és Ueík fzerint lelxeme 
mondani, de új meg 11] az ‘ладу а’ névmutatóvnl, a’mi`a’ I1eI`z6~ 
det nem cnak nexnzetíségézììl. hnnem „ад fzépnégétůl is msg 
fnfztya, mint a’ _/seretet а’ hazáhas; n" halál a’ husa’ 
ërt; a’_/`zò'vetIfeze's az ellenséggel .’g a’ t.` Hasonló befzéd 
volnn ez ama’ Tôt deákêhoz, ki е’ Deák mou«laist:jîlìu¢ 
írudeńa laetfßcat matrem „melly náki a_z Exámenlann`pr6- ` _a gyanínt, ha igazáu tude Magyarúl , — hirtelen felndatotl, 
imígy fordílortar az a’ _/îu’ 'az az ako.: uígnals м]; и: 
апуйг. . 

196. Minémiï hafznát vefzŕ a’ Magyar 
a’ ndvhatározók utánn dllańi fzoïrott Való re' 
fzesülönek P ‘ 

Felelet. A’ névhatârozók ’utánn âllani [zo 
kott Való réfzesůlövel a’ Mggyer fzínte úgy, mint 
azzal , melly a.’ ragafztékok utânn tetetik, а’ ’be 
fzédet férjflasan és fzépen megröviditi, ammint 

а! 
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а’ következendö példákbůl világosan kitetfzik. А" 
hordök ald való fák 5 а’ fák tudni illik , mellyek 
s.’ hordók alá tartoznak. Az ala'd való vánkost 
elvitték. Az âgy alól való fzemetet vidcîkí. A’ 
tůz мы való próba.: A’ hideglelës ellen ualó 
orvosság. Ellenem való agyarkodâsa felette nagy. I 
Gyermekségétül [одна való hajlandósâgi' vilâgo- 
san mutattâk ,. mi leIl`z beliïlle. Az atyádmik ja 
vadra. való~ ügyekezetét böcsůld meg. A’ vbiró’ 
elejëbe való idézése eggy hét nelött történt. Irán 
tam' való íìgyelmetességedet fzivesen köfzönöm. 
A’ templom’ építése irdnt való. tanácskozâsok. A' 
Ítözöttiinli való ösmeretségbůl barâtság .nehezen 

_ válik. A’ Задай‘ vâr Íiözött és a’ Duna Íiözölt va-„ 
ló keskeny helyenn a’ vizi vâras f`ekI`zik..A’ he 
gyek Íiöztïl. való ködbîil terhes felhö lett; 

Kiuétel.. Mikor az» alii .névhatározó „a’» vdló 
réfzesïilövel öfzvetetetik, különös mellélìnév gya- 
nânt Fzolgâl, mint alávaló ember. Az alqtt név 
hatâŕozólòúl. isz tâmadnak nevek, de csak úgy, 
ha utânna Birtokos fzöképzö tefetik; mellyek 
mindazáltal nem valósâgos öfzvetett печей , úgy 
mint az alatiam való gyermekek; az alattam 
valóls , vagy alattam valóimg az alattad vulók , 

‚ vagy alattad valóid; az alalta valók, „аду alat 
ta vyalói; az alattunk valók, "аду alaitunk va 
lóinlŕg az. alattatok va-lók, ‘аду alattatols ualóì- 
tok; az alattoli valók vagy alattok valózfls., 

197. Mit kell efzre vennünli' ci¿"oIIyan' 
melIe'ÍmeueÍfrü'l,. mellyek ígehatározóltbúl és a’ 
való refzesülöbül támadnak P 

Felelet. Az olly-an melféknevekrůl,Qmellyek 
ígehatározókbúl és a" vàló réfzesïilöbůl xâmadl.. 

' на]: 
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пай, azt kell efzre vennünk, hlogy ezek valósá 
gos öfzvetett mellékneveek, es hogy a’ befzédnek 
nemzeti rövidítésére fzolgâlnak, ammint e’ pél 
dâkbúl kitetfzik. Az ostoba„ ember nagyon ald 
'való állát, de még alábbvaló a’ hizelkedò ‚ lega 
Iábbvaló рейд а’ gonofztévö. Az idevpló újsâgok. 
Ez ìdevaló, ища: pedig amodavaló. Az дадим 
emberekínagosak. .Meffzünnenualó "аду távúl- 
rúlvaló uraságok érkeztek. Az onnanvaló gyü 
'mölcs egésséges. A’ tůnánrúl valo juhok lusehbek. 
A’ hozzám 'leglfözelebbvaló atyaíì a’.bátyâm, 

198. Mìrevalóh a’ mellélmeuelt, mel 
Iyek az ígélsneli határatlan módgyaìbúl-e's a’ 
való reffzesiîlöbúl támadnah? ` 

Felelet. Az ígéknek határatlan módgyaíbúl 
ё‘ а’ való réfzesiìlöbiïl támadó melléknevek, ' 
mellyeket öfzve is, külön is lehet irni, többnyi- 
re arravalók, hogy az alkalmassâgot jelentsék, 
mint ëgetnì való fa; nincs ennívalója; elarlnì 
‘való ház¿ semmit sem talàlok benne gúnyolnzï 

\valót; ez Ífövetni való tanács; ez ,tartanzf való 
gyümölcs. A’ ki а’ pörököt fzereti, annak vagy 

_ vefztegetni valo üdeje, иду hìhányni való péri.. 
ze van. _ 

199. §. Mz' hafznát veßzüh a’ be_fze'dben 
ama’ melléknevekneli, mellyeh a’ le'uö,feÍxvö, 
álló re_'fzesül'o"Í1bül támadnahŕ’ A 

Felálet. Az ollyan melléknevek., mellyek а’ 
le'vö,_ßeÍwö, és álló réfzesůlökbůl támadnak, a’ 
befzédben többnyíŕe csak fekvést jelentenek. Ta 
láltatnak e’ réfzesůlök. egynehány ragafzték utánn, 

‹—. ’— ‘ mint 

A 
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mint a’ udrasban le'vö` vagy felwö katonák; a’ _ 
háznál мы vagyfelzvö kert, a’ hegyennl le'vö, 
vagyfelivô, ‘аду álló templom. Azutânn egy 
nel1ány_1_1év'hatá1°o_zó ugânn is, mint a’ váras’ 
kapuja elött álló (le'vö, jèlwö) hâzak; a.’ vâras 
felett álló (felsvö, le'vö) felhö; а’ viz’ mentében 
a’ templomonn alól_/elwö kertek. Allhatnak e’ 
réfzesůlök a’ lfìvill, lzörül, lsözött, megett, _és 
melletl névhatârozók utár111\is._ ' 
_ 200. Mz'lse'p kell. a’ befzédben a” sark 
_/’za'mneveliÍ1el_ba'nnz`P 

Felelet. A’ sarkfzámnevekkel a.’ kö_vetk’ezen- 
dö regulâk fzerint kell bânni.' ’ 

1 ) Mikor a’ sarkfzámnév târsasâgos állapot 
bàn a’ fö név elött âll, ez a.’ következendö ige’ 
vel eggyü-tt,l1`a e’ fö névhez tartozik, a’ rid fzâmban rnarad, mint Krifztus’ fzületésétül fog 
va ezer, nyolczl`záz,_ tizenhét efztençlö т’!!! el ‚3‚ 
пеш pedig efztendölz imúltak el. Három hdzat 
vett. Hét pohqr vizet Мат. Sót vettem harmìncz 

fontot. Hogy párja a’ lúdnak? háromfofint. 

\ 

2) Mikor a.’ sarkfzámnév magányosan âll, 
megmeg а’ ’ rideg fzâmban kell' hagynì, mivel 
többes fzârna nincs is, mint einberei közůl az 
ellenség ezer kétfzáz tízennégyet vefztett; nem 

_ pedig iìzennégyeket. Dinnyét hoztak hufzonò't- 
öl, nem pedig dinnyéket hoztak hufzonöîöliöt ‚ 
a’ mi terméfzetlen diikmajmozâs volna. 

б) Mikor a’ sarkfzámnév magânyosan âll, 
és a’ környïilâllâsok 'megkí\vânnyák, lhoìy a.’ 
többes' fzâmlan. tetessen, ígehatározôt kell belöllo 
formálni, mint hárman voltunk a" hegyenn. 

' Nem 
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Nemde ne`gyer1.me1itetelli Pestre Р‘. Ölen jöttek 
hozzâlll. ‘ ’ ` 

4) A’ bizonytalan fzámot háromfélekéflen „ 
fzoktuk kifejezni: a.) a’ vagy kapcso1a.ttal,‘mint ‘ 
eggy vagy két here leII`z, деду mrtém, vagy a". 
valami határatlan névpólolóval ‚ mint Buda leII`z 
ide valamz' öt mértföld; b)’a.z ig- hatàrozó ra 
gafztékkal, és azutánna függefztett való réfzesiÍi- 
lövel, mint Íiélezerig való ember dolgozott a.’ 
töltésenn; c)’vagy két fzâmnak kapcsolat nél- l 
kůl való egybefüggefztésével, mint nyolcz, ki? ’ 
lencz 'efztendeje , hogy láttam. Némellykor mind 
a.’ hârom móddal egyfzersxxiind élünk, mirìt va 
lamz' tíz (vagy) tizeríeggyezerig való embert. 
fogtak el. _ — 

»$01. Milsép kell а? rend_fzárnoÍfkale’lniP 
Felelet. A’ renilfzámokkale’ regulák fzerint 

kell`él_ni: \ ‚ A A 

1) А’ tùlajclon nevek elött, és а’ 110111101; 
_ irâsòkban ne'vm'uta.tó nélkůl âllànak, mint Má 

sodill Lai0§_I’\irá1y. .Harmadik IiönÍy`v. Ezen ese 
tekenn kivi'i;l mind névmutatóval, mind rlélküle 
eggyarânt âllhntnák, mint én (az) ötödilt vol 
tam tölle. 

в) Különös fzójárâs a’ Magyarban az , hogy 
в.’ 1'€`ndf/zámhoz ‚ valamint az ik képzövel fe1ké- 
fzůltt hàsonlító és felmúltató nevekhez is, a’”ri~ 
degfzâmú harmadik fzemélynek birtokos kép- 
izöje függefztetik', melly az e1.hal1ga.tott fö névnek 
megkuriított tulejdonitójâval , mint bîrtokossal, 

‘ társd 
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tarsaságos állapotban van, mint: ha gyermekeiclf 
otthon vannak ‚ add e’ könyvet a’.'legò`rege`b- 

. biÍfe'neÍ:„ ezt pedig a’ músodikdnali 5. az azjgyer 
meÍfeid")m`áso_dikának, gyermelíeid’ legöregeb- 

A bi1<éne1«.’J<s‘1 шопааыь mindazáltal dgrendfzám 
e’ bìrtokoß llìépzö nélkůl i„s,_ mint ad_d е’ höny- 
vet a"leg,ö'r;e’gîeöbiknek, ezt pedig a’ mdsodiÍi- ‘ 

` ‘ naß. A A A 

‚ 5.) A’ hvelyrend a’ sdvagy söf `ke'pz<‘1‘ve1 je 
leńterikn, inìnt ezen cbnek elsö lábai tarkák, a’ 
hdtúlsók pedig feketék. Ösrnerem e’ dolognak 
mind hlfilsejeft, mind belsèjeï. ` ` 

_ 1’ 202. Miesoda regulcik ат vannali az__» 
о_[ягб_/`гсйто1я’_и'егие? ‘ " ' 

Felelet. Az( ofztófzámok a’ 1фчег1кеаёхи1д`гцд 
gulâk alé. vannak vetve. A ’ “ . 1 

1-) A’ fel, mikor fö ~ne’vnek vetetik,_ a’ {б 
'neveknek reguláít követi, mint add nekem а’ fg. 
_le't. Mint melléknév a’ mellékneveknçk regulái 
hoz Рай, mint [Л óra mú1va,_Mikor~az. ofztó. 
fzámok utánn képzö gyanánt áll, velek öI`zvete- 
tetik, mint ’ma'sfe'l óra múlvag, ha17na¢jf¿lrg'¢l. 
vár1a.k.4Az. illyen ôfzvetett nevekbůl ’a.'"Íroŕ,'kêp- 
zö igehatározókot fzül', mint ötöt1fé1Ítor'_ÈÈÍ‘kézett 
'haza, ^ ’ 

2) А’ többi yofztófzâmok utâjnn' 'al’/" ф)’: 119.. 
тег fzoktuk tenni , a’ _töredéket pedí'§¿ az’ dgéfz. 
nek neve utànn,`j:nińt Ahàrorln rö‘f`öt '1ietten_1,""és 
ké; hm-mad rél`zt5 deÍte't'harmadotì is"'jó1~.`vol`na. 
l_I„1.0ndva :je:/`z|né1ki'i1_. ' "" ‘ " “5 ' ’ A 

‚ _,V з) _ 
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5)' lïülönös 512615115511’ Magyaibalnf hogy 
valamelly egybegyïiltt tárgyaknak fzámáf az' ofz 
t§5_fz;_'a_mokkal és fa’ vifzontagos névpótolóval ma 
дар}; magadfmaga 'fzoktuk kifefezni, mint 
mondgyák, hogy' a"fzöIlöben harniad‘magad 
dal, жду mdsod magaddal`vòItâ`l. Nyolczad 
inagával üzött el harmincz ellenségeì. ]E’ I`zójà- 
rásban a’ magunls, jmagatoÍi_„"njagokföbbes 
fzámmal ,élni nem lehet. """"’ ‘ ‘ 

.\` ‘г 

l ‚ 4) AA’ különißséget à"rendfzâm’ és д: оГггб- ` 
fzâui között soha sem kell а’ befzédben ‘elf`elej- 
ten_i. Tizedik refze a’ könyvnek az ‚_ n1elly' a’ ki 
'lenczedik utánn- következik„akár egyenlök le 
gyenek a’ ìéfzek, akár n_em`: de дяде! refze а" 
könyvnek akârmellyikét jelenti arlnaz ìeggjyenló' 
réfzeknek, mellyekre а’ könyv felofztatik. 

5.) A’ felekezeteknek e's nemeknek felo[`z- 
tását a’ fe'le képzövel jelentyük, mint а’ mi ru 
háink egyfdle pofztóbúl vannak. ‘Е’ könyvben а’ 
papiroá Í¢e'y`e'le. Több/`e'le ~emberek gyůltek ott 

- öfzve. A’ kertben húfqfële fánk van. 

б. ) Az olIyano[`ztást,melly ugyanazon eggy 
— sarkfzâmot tölab tárgynak tulajdonittya, csak a’ 

sarkfzámnak kettöztetésével jelentyük, mint hogy 
a’ csibe? eggyeggy forint párja. Adgyâl nekik 
Íxétliét forintot. A’ katonáknak tíztíz krajczárt, 
és eggyeggy kenyeret adatott. A’ többes I`zám~ 
ban а’ sarkfzámblíl ígehatározó formaltatik, 
mint Ítettenketlen sétálnak'. 

205. Mihép kell д‘ ‘д-уирв nevekkel 
banni? ì 

Fele 

A__.,._ ._ _ 
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Felelet. A’ gyůjlö .nevekkel .in_1ig'y kell 

ibánni: _ ‚ _ ' 
\ I ‹ 1 ~*'l д‘, _ 

A 1.) А’ sarkfzámnevek am_a’.tulajdò`ń§ç'\goi}, 
hogy többes fzámú fö neveket ma.gók_uiâ_nn 
nem fzenvednek, akkor iS hůveh imëgtaŕtyâk, 
mikof utánnok gyůjtö nevek áll'ài1ak’-,'ó,'nnyival 

¢isinkál1b, mivel magolea’ gyüjtö ńevek is- olly» 
erövel birnak, hogy a’ többséget önnkinf jelen- _ 
tik. E’ regula I`zerint‘ tehát így kell/Ifiiillanunk 
mind az öt ház elégett;"ne'gy pa'r_‘ galamb re 
pült felénkg három tuczat kezkehöt vettem. 

_ 2.) így keu banni ата’ gyůjus „видам is, 
mellyek határatlan fzámot jelentenek, mint: 
-három seŕeg katana ërkezett, riem pedig а’ — 
Deàk fzerint három seregek katónak érkeztek; 
hat fallsa juhot hajtottzik а’ vâsârra. A 

5.) A’ gyůjtö határatlan névpótolók ís, mi» 
vel а.’ 161111569: magokban foglallyák, has0nló- 
képen e’ regulát követik, mint sok gonofz em 
ber van a’ vilâgong löbb jó könyve van, mint 
ŕoII`z; egynehdny arató érkezett. Ha ezek a’ fö 
nevek utânn mondztnak, többes fzâmú ígeha.tâ- 
rozókká változhatnak , mint gonofz emberek 
sokap vannak a’ 161650110, de a’ többes fzàm 

’ nélkìlilmég igy is ellehetnek, mint gońofz еш 
Ъег sok van а’ világonn. Ugyanezen mondâs 
határozott értelemben a’ többes fzàmban nem 

1 is állhat, mint a’ gonofz ember soli а.’ világonn; 
а’ gonofz emher mindenkor sok volt a’vi1ágonn.~ 

\ 

XXI. 
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'XXL -_S z а k а fz. 
A’ névpótolóknak kötésérîìl. 

204. §. "M:1œ'p 
névpótolólslsa-I Р J 

kell élnünk a’ fzemélyes 

A Felelet. A’ I_`zemé1yes névpótolókkal а’ kö 
vetkezendö regulák I`zerint` ke1l-é1nünk. 

1.) _Mível a’ Magàfar más _viI'Í`zatérî'>` névpó- 
tolóval él a’ fzemélyekrïil, mással az âllatokrúl 
és fzerekrůl, ammint alább megláttyuk, vannak, 
-kik aztitartyák, hogy a’ fzemélyeseknél is külömb 
séget kell tenui. Amde valamint a’ lelketlen I`ze 
reket megfzóllitván, а’ te és tik fzemélyes név 
pótolókkal élünk, mint óh! tilt homályos «er 
dök, síralmimnak bizonyságai! úgy bizonyoa, 
hogy a’ hasonló esetekben az ö, és ölrharmadìk 
1_`zemél1yel is élhetünk, söt hogy ezek helyett а.’ _ 
nnrtató névpótolókkal élni még hafzontalan ter 
méfzetlenség is.. Hallode csipogni а’ çsirkéket? 
edgy nekìk (nem pedig azolinah) enni. A’ vi 
râgok ellankadtakg más-fzor ököt (nem рейд 
azoltot) jobben megöntözd--. Hallottad hírét ama.’ 

‚виду tůznek, melly Budánn volt? Felelet: Hal 
lottamg maga az atyám sokat befzéll még _most 
is rólla (nem рейд; arrúl.) E’ névpótolólutudni 
illik nem aze"rt neveztetnek fzemélyeseknek, 
mintha nem vo1n.'_1 fzabad vagy illendö azokkal 
egyébkép élni, hanem csak fzemélyekriîl, ha 
nem csak qzért , mivel ama’ _tárgyak kö-_ 
zött, mellyekre illenek , legnemesebbek a’ fze- 
mélyek. _ _ ‘ ‘ 

2) 
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КШбпбз 11emzet__is‘ëg a.’ Mlagyarban az, 
hogy ugyanazon raga['z’tékkal ,A 'melly а’ köze'p-- 
rendů ige utánn а.’ fö névlxez függefztetik, név 
pómlóc is tefzünk az ige’ lelejëbe, mint- rajta ‘ 

-«ül a’ lovonn , és 1keresi_;_ rd dült az afztalra, 
és letörte; nelzi ment “'à`z"‘»_ellenségneli.,= és lin' 
’czoltg hozzá kapott s.’ kardgydhofj bele' esett 
‘a’ liútba. «E’ fzójâiás annál különösebb, mivel 
=az elöre kül'dött@ne’vpótoló' a’ r-ideg fzáilibafnma 
rad inég akkor is, mikot' a.’ f6 név a’ többes 
ben 'v.an,_mint гида állottak a’ jég darabolfonn 
’S úgy_n_:1e__ntek ё: а’ Dunánn; rd. dölteknz afz 
-taloliija, ésletörték; пей! ment egyne‘hár1_y"em. 

’ -berével ez Íágyúzóltnàk, és fzétverte 8köt'5 hoz 
I_`zok~ott már a.’ jó e’te'lelfhez5 bele í`-1íltak«a.’ 

-'vz'zelsbe._ __ ‘ ` ' 

1'_5.)_f.-1"_ "гад; nevp<s§~_-01'¿s., de а „ёныад ha. 
’ro‘1_nf'e’l_e különös ffzójárást fzül, úgymiut' elöfzör 
'faz _eli`é1e"mondásokban: kélfzen leIl`ze' llamar fa.’ 
fruhám? :Felelet: rajta vagyunls; másodfzor -nz 
illyenekben: e’ gyermekkel nagyon .rajta vol 
ftam; haŕmadfzor a’ bizçatásoknál: no csak raj-. 
-ta íìaim.' negyedfzer gúnyképen., mint-csakÍraj- 
.tal sok fzerencsét lrozzá. 

д.) ‘А’ Г2ешё1уез névpawlök ~nëme11y1<0r_ 
mcsak. fzóbövitésnek okâért avvagy pleonastice is 
znondatnak, mint irígylem neliilinz' ó' sorsokot; 
р.’ rövídebb irigylem sorsolfot helyett; enme 
fliecl a’ te leveledre nem feleltem volna, ha.; e’ 
helyett: nem feleltem volna leveledre; van ne 
lfils kinekkinek házok, e’ helyett .liineliltinek 
.van „Тайга. 

J5) 
I 1 L 
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~ Az e"ń/5 ie,', öl, rninlt, tilt, nevézìilí M 
tèirsasâgos aillapotban vánnak, mikor az _ígék 
èlött állanak, mint e'n ` года: [зените]: ;’ te 'mégf 
Sem тете’! haza; ö mât meghalt,- ’s а’ г. Ezek 
а’ КёшфЪепд Francziâban, és az Ánglusban ai 
ígéknek conjugâtiójára elkeri'ilhe_tetlenůl`fzüksé; 
gesek , ’mivel e’ nyelvek elegeńdö ígeragafztékok 
nélkůl fzïikölködnek. Minállunkà valamint а’ De2_ 
ákban is, az ellenkezö oklsúl fzükségtelenek, söt 
inég fermél`zetle11ek is, kivévén a’ következendiï 
eseteket. ‘ 

_ а) Az egymás ellen helyeztetett niondások-' л 
ban, mint le elmégy, en pedig itt maradok; 
Mink Magyaŕok nem így göndo`lk_odui1k.- ‚ 

b) ll/likor a’ befzédben а’ nevezì'>’1‘e` esik, a.’ 
i1j1omadék.,'a’ nevezö pedig fzemélyes névpötoä 
lóbúl áll, a.kk'or ezt világosan ki kell mondani; 

А mint én, ‘vagy е’п magam vezetlek oda 5 te mon: 
(lod ezt meg neki Ё’ ö hozta e’ magy üjságot. 

_ c) A’ ViÍl`zatérö_ńévpötolÖk elött) inińt e'n, 
И neked jó berátod vagyi>k,» károdovt valóban 

.nem kivánom; Tilt voltatok ázokg Íiili tegnap az 
'ablakm betörtétek? 

. _ Megtörténik ez akkoŕ is , ifniclön a’ viIl`za.: 
iérö _névpótoló elhagyatván, az ige az állapota 
jegyzöbfe tetetik, mint ел neked jó lnarâto`(l~le'-' 
Ue'n,f káròdot Valöban nem klvânon1_- " I ß 

21,5. ё, Мйяёр 1fe1la"Maga vifzenfagas', ё! 
äz' Ember fz'eme'lytelen névpótolóval bánnunlsrfi 

Едет. 1:‘ két nëvpómlónak „gulli ezek. 
ÍV[ÁbYAn NYELVTUD; ` 1') 
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1) A’ maga, magad, magam, magels, 
magatoli, magunk, nem csak mint vifzontagos, 
hanem mint határatlan névpótoló is fzolgál. A’ 
kétes értelemnek eltávoztatására a’ vifzontagos’ 
elejébe önnön. tetetik, mint hihetö , hogy önnön 
maga jöng mert e’ mondàst: hihetô; hogy ma 
ga jön, úgy is Iehet, söt kell is érteni, hogy 

Aminden társ nélkül, egyedül maga jön. Ezen 
'utólsó értelemben tehát az ‘egyedú'l, vagy a.’ 
csak ígehatározó tetetik elejébe, mint hihetö, 
hogy csak maga jön. A’ ragafztékos âllapotban 
a’ vifzontagost a’ liétfzerezésbïil köpnyïi megös- 
merni, mint maga "magdnak árt. A" nevezö eset 
illyenkor el is hagyatik, mint a’ roH`z fü magá 
túl nö ‚ е’ helyett maga magdtúl nö”. Mind a’ 
kettö helyett az önrzliint ígehatározó fzintazon 
értelmet /fzüli: a’ r’oÍTz fü ò'nnÍ:int nö. 

д) A’ fzemélytelen néypótolóval „деть“, 
az emberek többnyire а’ Deáknak fzenvedö 
mondásait fejezzük ki, mint ezt az ember meg 
teheti: istud praestari potest. De egyéllkép is na 
gyon élünk vele, 1_nint.- nem tudgya az ember, 
mit csinállyon? Meg kell az embernelt külöm 
höztetni magát, ha valamire akar jutńi. A’ t'ób- 
bes fzámbanel lehet hagyni, mint mit befze'l1e- 
nek a’ hadakozásrúl Ё’ Némellykor inyéyg el is kell 
hagyni , mint mondgyák, hogy a’ békesség már 
megköttetett, nem pedig mondgyák az embe 
гей.’ А’ Deák passivumot a’ fzemélyes névpóto- 
lónak elsö fzeméllyével is kífejezzük , melly mind 

ban all , elhallgattatik ‚ mint, tudgyuls, hogy а.’ 
dolog külömben van, mintsem mondatik: scitur 

.azáltal az ige elött, mellyel târsaságos á11apot- ‘ 

rem aliter esse, ac narretur. Egyéb esetekben a.’ . 
га 
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iagarzféläos use rzemalyel is emnk, mim 111281.; 
kednek akkor, mikor fzúkáégek van ~reánÍi, fé’ 
helyett: hizelkednek akkor az embernek, mikor 
az emberre.‘I'zükségek van., Mikor az embeŕ 
névpótolöval eggy lilondásban kétfzer kellene él-` 
nünk, az eggyik helyett a’ ‘ММ; nevet mond 
gyuk, mint csák rá sem néz az emberre a’ vz' 
lág, akármelly jó és bölcs legyen, ha külseje 
nincsen , е’ helyett: csak rá sem néznek az emi 
berre az emberelf ’s а’ t. ‚ ’ ’ 

206. Mìnémü reguláìk vannaïs a’ Birï 
ìolsos nevpóvtolólinak, mellyek’ a’ bqfzetlberi 

А magányosaríállanak Р 

Felelet. A’ befzédhen magányosan álló lnirl 
tokos névpótolóknak regulái ezek: I 

1) Mikor а’ befzédben nem keri'il elö, sem 
iitkon, sem világosan , ama’ tulajdonító rágafz-y 
Íékú név, inelly a" hirtokost jelentí , akkor a’ 
magányosan álló birtokos névpótolókkal kell él-1 
nünk, mint ez az enyím; sbha sem leII`z ez a’ 
îie'd; e’ temploni nem а’ mz'e'nÍf¿ e’ falu a’ Не" 
ick? 

2) Mikoŕ pedig а’ birtoknak neve elhall 
gattatik, es így a’ birtokosnak neve a’ beI`zéd4 
ben maga. áll, éhhez az e' képzöt kell függefzi 
ìeni, melly azutánn a.’ ‘fzükséges ragafztékokot 
is elfogadgya, mint kié е’ ház? Felelet a’ bdlyá 
mé. A’ hâzakkal’ most vâltozâst tettünk: a.’ bá-` 
iyámét e1adt_uk, а’ ne'ne'me'hez a’_/`zomze'de't meg 
“как, а.’ húgoméra pedig 11} padlatot épinet: 
iünk. 1 ' 

" '°"`- Cc я #07; §.' 
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2o7.` Mit kell a’ birtokos neveknek egy- ‚ 
beliöiésërül tuclnunk .9 

_ гдхгягг. А’ birtokos neveknek egybekötésé. 
rì`il, mellyeknek formálásât а’ Szónyomozâsnak 
X, XI. XII, XIII. XIV. XV. Szakallzaiban elfi 
terjefztettük, а’ következendö dolgokot kell tud- ‚ 
nunk. 

1) Ezekkel akkor élünk, mikor а" birtok 
пай nevët а’ .birtokoséval éggyütt viljágosan ki 

. mnndgyuk, mint az égnek kélfsëge; az én ve'le-‘ 
Íiedésem; az ö gonclgyok. Ezek’ elejébe az e'n, 
a’ te, nz ö-, a’ mz', а’ ii fzócskâk csak akkor 
tetetnek, mikor a’ befzédben reàjok különösebb 
nyomadékot akarunk tenni, mint az e'n véleke 

„ désenì az övétiil nagyon külömbözik. A”köz bef» 
Ifzédbènlezen esetenn ШИН is fzokottak, de [`zó- 
fzapnrítást okoznz1k,‘1nint: (az e'n), baráttyaîm 
átadtâk (az jófzágaikot( az házi gazdá- 
joknak. Szìnte illy hafzontalansâg a’ névmutató- 
kot is elejekhe függefzteni , mint eladtade máx' ( а’) 

‘ lovaidot: hozdvviífza mí; egyfzer (с?) könyve- 
met. Kivévén а’ rideg fzámú harmadik fzemély 
nek birmokossát, mikor a’ meg nem kurtitott 

ytvulajdonitóval birtokost formàl , és „a"tula'jdo-* 
ńító utánn tetetik, mint Nagy Sándornak a’_ 10‘ 
‘на; noha az a’ itt is elmaradhat. 

~ 2) A’l1irtokos neveknek öI`_z'veköte'séb_i'il kéta 
у féleképen látfzik kétes értelem támadni, 

a) Az elsörůl -Tsétsì fzóll lamna’ nyelvtudo- 
‘ mânyos jegyzéseiben, mellyeket Páriz Pápainak 

Lexiconnyâhoz függefztett, és következendö pélß 
` ай.‘ 
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dâját adgya: rnegfzabadíttya az 'Isten az ö ne'pe't 
az б’ bürieibiïl, melly helyett б а’ nefvmutató 
névpótolót javasollya. annali büneibiil. Amde itt _ 
а’ józan e'[`z is megmutattya, hogy a’ bürieibiíl 
nem az lstent illeti. Ha. pedig а’ fzavaknak rend 
gyét inegvâltoztattyuk, melly, mihelyt _a’ Пей]: 
vagy más idegen nyelvnek befzédrendgyét kö 
veti, többnyire terméfzetlenné válik, a’ kétes 
értelem azonnal eltünik, mint ne'pe't az ö bünez'- _ 
bül az [sten .megfzabadz’tlya, vagy btìneíbül 

~ne'pe’t az Isten megfzqliadftlya, 

Ь) A’ másik kétes értelem ama.’ különös 
fzokâsbúl támad, melly azt kívánnya, hogy 
másolgkal a’ te második fzemélyben ne befzél-~ 
lyünk. Példának okáért; a’ 
'adtae mâr az Úr а’ Íiöny_ve't? inert itt at’ Íiönyv 

bàtyâmnak vi[`[`za- _ 

а’ bâtyámé is lehet, az Ure' is. De az illy kétes ' 
értelern а’ befzédnek környülállásaibúl, ‘аду а’ 
hefzédnek eggy kis foçdúlása, által könnyen 
megl1a,tá1_‘o_zta.tik._ 

208, Micsodq nemzetisegeïfetfziilnelf a’ 
1VIagya_r nyelvben ц’ birtolios nevels P 

Felelet. A’ nernzetiségek, avvagy nemzeti 
fzójârások, mellyeket а? Magyar nyelvben а’ 
birtokos nevek fzülnek, a’ következendök. 

1) A’ birtoknak nevéhez függefztetvén a’ 
harmadik fzemélynek _hirtokos képzöje a vagy 
e, és ha több birtqkrúl van a.’ I_`zó, ai "аду ez', 

-ez által a’ tulaidonító raga[`zték_ nali vagyineh 
birtokos ragafztékká válik, mint a’ Magyarols 
nq# Iiìrállya, vagy a.’ többes fzámban Iíirálf 

’ _ » lyai; 
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lyaì; a’ földes Uràságolinak réltye vagy а’, 1бЬ‚ 
bes "fzâ.mbar1 re'llyez`. A’ birtokosoknak többsés 
gét jelentô li betů a’ birtok’,_vagy birtokok’ név 
hez csak akkor függefztetìk, mikor a’ hirtoko. 
sok’ nevét elhallgattynk , mint a’ Magyaroknak 
Hirâllya а’ táborba ment, de Iíirálynéjoli ott» 
hon niaradtt; vagy a’ földes Uraságoknak rét 
’çyei sok fzénát igérnek, 'de _fzölleili a’ jégtül ei 
veret_tek. A 

2) A’ sarkfzámok 'és rendfzámok’ utánu e’ 
nevekhez efzlendö, holnap, het, nap, ejfzalia , 
óra a’ rideg fzâmú birtokos liarmadik fzemély 

'. a, ‘аду _e f`1'1`ggeI`ztetik, melly az elllallgatott an 
nali tulaidonitóbiil biriokost csinal, mint har 
madikefztendeje mar (annali tudni illik) _hogy 
nem Миши. Négy holnapja (nem pedig liolnap 
jui) hogybetegen feklzik. Hét hete, hogy meg 
halr. Harmadik _e']fzalia']_'a, hogy nem alhatok. 
Ötöd napj'a„ hogy megjött. Három órdja, hogy 
vároxn ( 178. ) Ez történik a’ mértékeknek печей 
vel is, mint három forintot adtam párjáërl: 
l_1at forint fontya. (~’1öo_. 

5.) Az i1_1d1í1atok’. neveihez hirtokos I`zókép- 
zŕ’5k adatnak, ’S mind a’ fzámra., mind a.’ I`ze- 
melyre nézve az ígével megeggyeztetnek, úgy 
mindazáltal, hogy a’ birtokos ’nevekhez még a’ 
helyeztetö ŕagafzték -_is oda függefztessen, mint 
sirt örömében; nem alhat bújábçtn; maid meg 
fúltak harâgjolçban; fzinte tajtékzottak dühösseï 
gelsben; íiedtünlsben maid meghaltunk; neyet 
i_eliben majd megl'akadtak..' 

Az Úr és Aßzony tifzteletnevekhez af 
Il 
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rideg fzámú, ha pedig a.’ Fejedelemrůl van a.’ 
fzó ‚ хбЬЬез fzámú elsö fzemélynek birtokos kep 
zöjét függefztyük, mint hidd el Magyari Ura 
mot és Magyariné Aßlzonyomot hozzánk eggy' ' 
kanál levesre. Felséges Urunliot ide yârjuk. 

5.) A’ hasonlitó Sis felmúltató nevekben is 
fzerettyük а’ harrnadik fzemélynek birtokos ke'p.- 
zöjét, mint add nekem а’ fzebbiliet, a’ _fzebbiliet 
helyett. A”legfzebbi,Íie't a.’Vbáty:§(m vette meg. 
Mellyiliét akarja. taz Ur Ё’ éggyìket sem, 

Ö.) Az árnak nevéhez а’ birtokos këpzönek 
külömlóféle fzeŕnéllyeit függe[`ztyük,' ammint а.’ 
befze'd.megk1'vánnya, mint hârom forintomban 
telt. Százi 'tallerával Vagyok adós. 

Ё А" fzemélyteleń ‘иап, 1фг, éslehet 
ígék mellett, mikor velek а’ birtokot akarjuk 
jelenteni , a.’ birtok’ nevéhez birtokos képzöt ra- 
gnfztunk, mint van nekem penzem; lelfz neki 
annyi efze; lehet neki ‘Маты harmincz ezer 

foriniya. 

б.) lìülönös fzóiârâs a’ l\Tagyar_iiorgál£_1sok-._ 
ban, vagy felkiáltásokban, hogy а’ fö .névhez 
а’ birtokos képzönek harmadik fzeméllyeit ra. 
gafztyuk, mint ebfzülette bottya! maid kere[`z-. 
‘(Ш estern rajtaf, lsten adta gyermeliei, egéfz 
nap petyegnek. Eb a’ hire derék paripdja, 
melly kényesen jàr. Eb ugatta. fzamara, mikor 
tanúlod meg mâr egyfzer ezt а’ сзеКёЪузёЁеЬ 

209. .lVl¿Íf`e'p kell bánni a’ mutató ne'v- 
pótolólrlialí’ 
' Fels» 
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Felelet. A"muta.tó névpótolcikkal a’ Каир, 

1 kgzendö ‘xjegulák fzerint kell banni. 
2 \ 

1~,_)A’ taxfúllévö dolgokrúl a’ mutató név, 
A póìoio az, a’ közellévökrül ez. Mirkor az utánna 
àl1ónévve1_'társaságos ällapotban áll, semmi 
Yáltozást sem fzenved, és névmutatónak nevez 
çetik, ming az amber, az emberneìi, az embe-, 
yeh; a’ tag, a" iagnaÍf,«a»’ tagoli. Magányosan 
âllván raga[`ztékokot.k1'ván, mint arrúl vagy 
erriïlimár én sokat hallottam. Nem abban vagy 
ebbe`n_ all а’ boldogság. _ A 

2.) Határatlan névpótoló gyanant is fzolgâl, 
1111111: nem Vagyok én ад,’ а’ mînek gondoitok. 
Езда’ feleletekben, mint ezeket te Magyaroknalg. 
tartod? Felelet: azoknak, Holnap’ vendéget; 
yârfz? Fel. azt. A’ következendö mondásban 
nxáxw mutató névp`ótoló: a’ te atyád volt az., a’ 
ki engem’ tegnap keresett? 

5.) A’ bizo`ny.ít(_ì feleletekben a’ mondâsnak 
praedicâtuma avvagy állítása az névpótolóval 
fejeztetik ki, mint te beteg vagy? Fel. az va 
gyok; jóllehet mind a’ kettö helyett a’ praedicâ- 
tummal is feleihetunk beteg. A’ te házi gazdád 
kalmár? Fel. az, vagy Íialmár. A’ tagadó feie 
rletben az csak a’ harmadik fzeméiyrůl monda 
ti_k, mint ez, a’ te atyâd? Fel. nem az. A’ bá 
'çyád béteg? F6l.nem (lz. A’ többi fzemélyekben 
(lz né,1kůl felelünk, mint tik kémek vagytok? 
Eel. nem vagyunk. Mikor a.’ fö név elött mellék 
név all, ‘аду mikor ‘а’ fö névnek értelme ha 
§â,ra_t}a11„, megmeg nem az névpótolóva1,_ hanem 
Yggy. a_’ m_e11e'k névvel feie1¿\'i_n_k , mint fzép köny-. 

' - УС: 
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kveket "вид? Fel. fzépeìet; va y magâval а 
fönévvel, mint а’ Várbúl jölfz? el. a’ várbůl, 
Vagy e’ helyett igehatározóval, mint az utólsó 
példában а’ ‚тыл helyett onnan. ‘ 

4.) А’ kétfzerezett az.magyarâzó m’ondâs ‚ 
mint ,vedd а’ gyůrïit p.’ fzádba, ага; hallgass. 

5.) A’ magányosan âlló az el ist ’hallgatta- 
tik, mint dicsérd (azi) a’ mi dicséretet érdel 
mel. Tifzteli az Istent, (az) a’ ki ösmerí. A’ 
mit a’ fzerencse nem adott, (azi) el nem ra 
äß.siäyß- 

б.) Szereti a’oMagya.r e’ névpómlót a’ he’v- . 
mutató’ elejébe is гений, és a’ következö fö név 
vel megeggyeztetni, mint ил! az embert; ezek 
tül az emberektůlg a’ mi még a’ névhàtározók~ 
kal is megtörténik, mintme’ megett a’ hegy me 
дек van а’ helység, mellybe ügyekfziink. De 
ezek helyett rövidebb és csinosabb az amas, 
ama’, уйду emez, eme’ névpótolókkal a’ be 
fzéd, mint amaz embert; emezvagy ezen em 
berektïil; ama’ fátúl fogva; гте’ hegy megett._ 

7.) A’ mutató névpótolóknak mutató ereje, 
megnagyobbíttatik ‘az im .' indúlatfzócska által д 
melly ae eggyikben am, a’ masikban em fzótagra 
váltózik, ëamaz, emez, ama’, eme’. Elünk ezekkel 
rnind magányosan, mint amazt add ide, emezt 
pedìg щи el; mind társaságos âllapotban,.mint 
атак inasodtúl hallottam, a’ ki nekern tölledu 
ете’ nádpálczát hozta. Megerösíttetn’/ek .továbh 
az e'ppen,fzinte, és ugyan .igehatáeozókkal is ,_ 
gnellyekkel öfzve is í1»]`uk, mint éppenazt al<al?-. 
фара," Ртёу "ёйщёд. Seinteagoktúl vagy fzirgçqa 

ZQÍÍ; 
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‘20711111 hallottàrń, ‘а.’ kìktůl te. .Ugyanavz va.. 
gyok hozzâd, а.’ ki eddig voltam, A’ la, a és e 
toldalék betükkel e’ névpótolókot csak а’ köz 
nép мы megerösíteni, mint ama’ la! az la! 
а’ la! e’. la! ez la! az a! ez e! е’ 1а! ez 1а! 
eme’ la ! emez e.' 

210. Micsoda regulaì vannak a’ Í:e'rde- 
zb" .névpotolóknali P 

Felelet. A’ kérdezö névpótolóknak. követke- 
zendö regulâi vannak. 

1.) A’ ki? és Íiicsodaì’ csak magányosan, 
és csak а’ fzemélyekrïil mondatnak, mint läs 
suk, Íii "аду Íiicsoda nyeri el a’ jutalmat? Hz' 
vel.vo1tâl ott? Kìnek a.’ hâza ez, vagy Ítie' e’ 
ház? Iíìk ‘аду Íficsodák vallyon под, а’ kik 
amott sétálnak? I 

’2.)’Az oktalan állatokrúl és а’ lelketlen 
I _dolgokrúl mi? ' és micsoda P mondatik ‘аду 
magányosan, mint~mìt akarfz? mivel mulatod 
magadot? mik vagy mivsodák a’ testi javak a.’ 
bölcsességhez képest? vagy târsasâgos âI1a.pot- 
ban, mint mi okra nézve? 

3.) Mi és micsoda sokfzor а’ mellyìk vagy 
melly _helyett mondatpak, mint micsoda nagy 
fzerencsétlenség ez? De а’ felkiáltasokban а’ mi 
inkább bizonyit , mint kérdez, mint mi nagy 
bajom van e’ gyermekkel! 

A’ mellyik névpótolónak az ik képzŕï 
i1;x_1_i;.1tt hasonlító ereje van, és így akkor mon 
. da. 
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’datîk , mìkor több tárgyak közůl az eggyiket kü 
lönösen akarjuk jelenteni, mint mellyìk a.’ te 
könyved P .Mellyiltnelf küldöd ezt báráttyaid 
közül? A’ többes fzámbam az ik elvettetik, mint 
e’ lovak közůl rnellyelt , пеш’ pedig mellyilielt 
tetfzenek neked jobben? Mikor о.’ hasqnlitás 
fzükségtelen , á’ rideg fzâmban társaságosan 
melly mondatik, mint melly’ fzerencsétlenség ér 
hette vallyon? és illyenkor melly helyett micso 
da is âllhat. Némelly hasonlításokban lehet a' 
melly vagy micsoda névpótolókkal is élni mel 
lyìk helyett, mint melly vagymicsoda órâban 
jöjjek hozzäd? ‚ А’ melly magányosan nem kér- 
clez, kivéven, mìkor a’ töbhes fzámban mellyik 

‘ helyßît âll, ammint csak imént mondottam. 

5.) A’ fzámlalhatatlan dolgokrúl rnennyìŕ’ 
g’ többifekrïil hányi’ mondatik, magányosan, 
mint mennyìt akarfz е’ pofztóbúl? hdnyat et 
{ё} meg az almábúl? vagy társasâgosan, mint 
теплу! pénzed van még? hány forintod van 

_ még?_ A’ теплу! névpótolónak többes fzáma 
nincsen, mivel gyiijtö; és igy többes Tzílm’ €18. 
jébe sem kell tenni, mintimennyi той‘: követ- 
kezése lèhet e’ vigyázatlanságodnak? nem рейд 
Í.iò'vetÍteze'sei lehetnels. A’ társaságos hciny sem 
_fzenved ugyanazon okbiíl maga utânn többes 
fzámot , mint hány forintonn vetted e’ kalapot? 
‘nem pedigforintokonn. Magányosan állván a’ ‚ 
többes fzámban ígehatározó, mint hgnyan ‘аду 
tok? nem pedig hdnyalií? 

’6.) Az öfzvetett kérdezö névpótolókrúl e's11_k_ 
a’ lgövetkezendön kell там. 

ц 
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_ af) Mindenkor ’csak magânyosan a’ lai. 

`fe'leP mint душе vagy Ё’ ‚ 
Ь ) Mindenkor csak társaságosan áll a’ ,lìányz A 

{Не és mennygfele, mint hányféle ételetek volt É’ 
"l’V1ennyy"e'le rongálást nem fzenvedett máx' е’ 
tartomány Ё’ 

’ c) Mind magányosan, mind târsaságosan 
ezek: Mzreuczló ez? Mireualó fzögek ezek: Mz' 
ne'mü' vagy mino" e’ bor Ё’ vagy miriémú' bor, 
mino“ bor _ez Р Micsodás, micsoclqfële "аду mi 

.csodanemiî e’ palánta ,_ vagy micsodás , mz'csoda- 
fele , micsodanemü' palánták ezek? 
„ 211. Mike): kell bçinni a’ 1_J_g‘ß`z_açe’rô_ néo-. 

Pótolólilsal ._Q _~_ ‘ 

Felelet__ A’ viÍl`za«tér¿'>' névpótolókkal Q’ követ, 
kezendö xfegulák fzerint kell banni. ‘ 

1) A’ fzemélyekriil a’ liz' moìidatik, min-_ 
denkor mag:'1nyos`an, és mind a’ két fzámban, 

i de úgy, hogy э.’ névvel, melly helyett áll, csak 
fa’ fzámban eggyezzen meg, a’ ragafztékra néz-_ 
ye pedig saját igéjének hatalma. alatt legyen ,_ _ 
mini 3111151’ legény, a’ liit tegnap erre menni Ни 
îllflk- A" l_ïat0I1âli-, a’ liilir-üfl tegnap fzóllottunk. 
«Mikor a’ vilfzatérö a’ И az elötte álló fzemélyes 
I_l_éVPÓt0lÓt _ illeti, ígéjét ,ugyanezen fzemélyessel 
kell megeggyeztetni,_mint te voltäl az, a’ luf 
ïegnap erre тетей, nem реф; ment¿ a’ mibůl 
ki_tetI`zi_k,i hogy az a’ liz' még a’ fzemélyt is’ kie 
Pótollya. Hivévén az (Лат, Uraim, /1ß‘z0_~ 
1339111 és a’ I_;òfb_bi liasenló megfzóllításoknâl ,mele 

lyek. 
*_ 
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"att illetlen meltóztattaloli helyett. ' х 

lyek ¿mago-khan а’ második rzemélyt foglallyákg 
meri; itt az’ ígét, a’ lpevett' emberségnek okáértg 
a’ harmadik fzemélybe te,(Tzük, mi`nt Uraiml 
Í’ŕl'Íí« neki mât több kegyelmet mutatni mëllóz'-. 
tattali, э.’ terméfzetesebb de a’ bevett fzokás mi-’ 

О 

Az a’ melly névpótolórúl ezek а’ lregulák. 

a) Magányosan csak az âllatokrúlés le1ket= 
len dolgokrúl mondatik, meg névnńutató nélkůl 
is, mikor a.’ kétes értelemtůl ninc`s mit tarta 
nunk-, úgy mindazáltal, hogy а’ névvel, melly 
helyett âll, csak a’ fzámban eggyezzen meg, 

д.’ ragafztékŕa nézve pedig зачёт: ígéjének l1ódol- ‚ 
lyon, mint ez ollyan dolog, mellyrül máŕ 
tégen tanâcskozunk. A 

Ъ) Târsasitgoäán а’ fzemélyekrïil is mlondla-' 
iik, de )névrn'u'tatóA_'val, _mikor а’ befzédet kezdi, 
mint a’ melly _fzolgáliol Máriussal küldöttél, 

` МОК rìekem levelét hoztak, ё’ helyett: a’f`z0lgâk§ 
а’ Íiiliet Mâriussal küldöttél ’s а’ т. Úgy I`zinte:` 
а’ 'melly mèsterséghez kiki ért, из: gyakorollya ¿_ 

.e’ helyett ama’ mestersëget gyakorollya kiki-, 
(Ё mellyhez ért. A’ mondás’ közepénn névmntató 
nélkiìl £111-, mint te a’ paŕipát. csupán, csak a’ lo= 
vaglŕisnak okáért теней; melly, havfzñát én is 
tudnám venni-. -1 л ‘ ' 

Y С) Mikoŕ a’ ńévmutatóval `melléknév` élött 
Ãll; különös nemzeti fzójárást 'okoz'., mint ¿ibe 
lölle , v.’;rnelly 'oslobánali ösmere1n¿;,\__soha seni 
leII`z' semmi. A’ melly _fzege'ny_vagy'Qk„veleci 
iñëg sem csefélëk. Ezekben az a’ melly helyeìì 

,al 
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az а’ micsoda, vagy a’ micsodds, _ ‘аду báŕä 
melly is álihat. 

а) Névmutató né11«.ß1a’ .nevek @iam вы 
dezö erôvel bir, mint melly örörn leffz az, hay 
rnajd fzülöidhez egésségesen vi.[I`zaté1'°fz; e’ he 
lyett: micsoda öröm 1eII`z az. 

e)’Ne'vmutató nélkůl a’ melléknevek Vagy' 4 
az igehatározók elôtt , erösítö igehatározó gya-' 
nánt fzolgál, mint 611! melly csendesen foga 

’nak akkor az .én hamvaim nyugodni. NézdI`ze¿ 
melly gyöngyöriï üdö__van. 

5) Az cl’ mi névpótolórúl в.’ reg-ulák ezek. 

a) Magányosan állván névmutatót kíván; 
mint mond meg, a’ mit tudfz. А’ mi e’ dolog-' 
‘ban legfontosabb, az; hogy. Minek ez nekedîf 
Feleletr a’ mineli neked _volna. De mikor a’ 
шт, nìncs, le_ß`z, lehet ígék utânn magányoi 
san áll, a’ névmutatót meg nem fzenvedi, mi“-4 
vel a’ befzéd hatâratlan, mint van neki mibiïl 
élni_ Ninos mil ennem, ezek helyett van neki, 
a’ mibiîl éllyen; nincs a’ mit egyek. Szintef 
azon határatlanság iniatt az ígehatározók és а.’ 
kapcsolatok is , mellyek a’ mi névpótolóbúl fzâra 
maznak, névmutató 'ne’1ki'i1 állanak, mint mire 
6 elment; mivel itt vagy. 

Ь) Társaságosan névmutatóval áll, mint' 
a’ mi fontost tudfz, befzélld el. A’ felkiáltâa 
sokban, mikor melly helyett âll, a’ névmuta 
tót meg nem fzenvedi, mint mi nagy balgataga 
ság volt ez! 

212. §« 
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£12 Minémil reguldfifzerint Ísella` hai h 
táratlan`ne'vpótolóÍiot a’ befzddben egybe hät/ni P 

,FeleIet. Mivel a’ határatlan nëvpótolók I`zâ- 
mosak és a’ befzédben külömbféle regulák alâ. 
танца]; Vetve,1egtanácsosabb azokot' eggyen.- 
kint a’ betiìrend fzerińt elö adni, ’s mindeggyik 
mellé а’ regulákot is röviden oda. függefzteni. 

Aféle a.’ távullévö dolgok1‘ú1,' eféle a’ töb- 
bìekrül mind magányosan fzólgálnak, mind tár- 
saságosan. Az afélékhez nincs, kedve. Az eß”e’le'~ „ 
liet nem örömest hallya. Az qßréle pofztó most_ 
már ritka. Az чуде emb_ereket‘ kerůlcl. 

Akdrki csak a’ fzemélyekrůl és mindenkor 
magányosan mondatik, mint aÍiárÍil' mondotta. 
ezt neked, hazudott. /1ÍfárÍiineÍ£ a’ fia, a’ bün 
tetést megérdemlette. /1Í1'<irÍiít talâlfz elö, kö 

‚_ fzöntsd. A’ Deákos Magyarok az igét a’ paran 
csoló módba tefzik; de ez hafzontalan és termé 
fzetlen deákmajmozás: »ákárki mondotta legyen 
ezt neked; akârkinek a’ ña. 'legyeng akârkit ta-’ 
lálly. elö. Az aliárki helyett bdrlu', és bátorlii 
is mondatik. ‚ 

>1 Alsármelly a.’ rideg fzámhan gtârsaságoszn . 
mind a’ két fzámú fö nevek elött âllhat, mint 
akdrmelly helyenn van, felkeresemgaliármelly 
érdemeket fzerfzel magadnak, ne kérke'dgy« ve 
Iek. A’ Deákos Magyarok itt is az igét a’ paran 
csoló módba tefzìk : akármelly hebyenn legyen; 
akármelly érdemeketfzerezz magadnak. Magá-- 
nyosan a’ rideg fzámhan нет] igen akad elö: 
mert illyenkor az aïsármellyili névpótolóval in-~ 

kább 
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kabb élrmk; de aïföbbe.-. fzámhan vifzomag е‘ 
helyett jobbnak tartom, ammint azonnal megß 
láttyuk: A’ melléknév vagy az ígehatározó elött 
az értelmet korlátozza., mint akdrmelly [д Deák 
volt is, mi hafzna, ha magát roII`zú1 viseli? 
'Akármelly bardtságosan kére'm«, nem fogadgya'. ` 
Izayamot. 

Àkdrmellyik az ik képzö miatt hasonlitö 
eriïvel bir,! ’s mind társasâgòsan mind ma.: 
gânyosan mind ia’ két fzámban járatos, kive'-' 
vén, hogy mikor magânyosan а’ többes fzám; 
ban áll, nem hańgzik olly ykellemetesen, mini: 
az akdrmelly. Mellyik ruhát akarod? Felelet. 
Adwd ide aïiármellyilzet. Mond meg aÍfa'rmeÍlyiÍf-' 
nek közůllök, газу mond rr_1eg_aÍidrmellyz'Íiè'ne/'f. 
Myellyík fâlcrúl fzedgyük le elöfzör а’ gyumöl. 
csöt? Felelet: qliármellyilielirül , vagy inkább 
akármellyelfriïl. А’ I'zeme’Íyekri'i1 alsárkì helyett 
mondatik, mint aïfármellyik jöjjön közülletek 
velem, ‘аду aïsdrmellyiketek, és ,megrövidítve 
alfdrmellyitek jöjjön velem, nekem mind eggy; 

H-Akármellyik .és .akármelly helyett bcfrmellyìk д 
is bármelly. is helyesen mondatik. , 

/Iïiármi, akármicsoda, mellyek helyett 
Ínármì és bdrmicsoda is mondatik, magányoa 
san mind а’ két fzámban jâratosak, mint aliár 

‚ mi vagy aliármicsoda történik v`e1e'm, a’ jótúl 
el nem állok. f1Íta'rmìt vagy akdrmicsodát mond 
ellenem, hazugságban hagyom. . Alsármìli иду 
aïsármìcsodák vagytok, visellyétek magatokot 
tifztességesen. Akármi társasâgosan rìtkân fzolß 
gâl, ’s az çlkármelly helyette fzokottabb , mini 
ì‘olI`zat cselekedni aïtdrmi (alicîrmelly) végbîil 

‘ Ílëlii 
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nem fzabad. Akdrmicsodd ellenben târsasâgosan 
inkább fzolgâl, mint magányosan, mint aÍf`ár' 
micsoda _(aÍuirmell'_y) târgyakrúl okosan tud 
fzóllani. 

Ahdrminémú vagy megrövidítve ahárminö, 
úgy fzinte akdrmicsodás, búrmìnémü, ßdrmzï 
nó' , lnármìcsoclás, mind társasâgosan ,ìnind ma 
gányosan állhatnak , mint minémů , minö , ‘аду 

‹ш1сз0(1ё5 almákot hozzak? Felelet ¢ikdrmine'mú'- 
eket, akárminôköt, ahármicsoddsohot ’s a.’ t. 
Társaságosan aÍsa'rmine'mü viz jó hozzá. Aliár 
minöltöt küldenek vagy deákosan küldgyenek, 
fzivesen vefzem. Ahdrminö madarakot fogok 
vagy [суд]: , mind megefzi а’ macska. 

_ Ammennyi vagy a’ mennyì csak a’ rideg 
fzámbàn âll, és maga utânn is a’ többes fzâ 
mot meg nem fzenvedi. Annyit adok Ане, а’ 
mennyit kivánfz. Társasâgosan а’ mennyz' vizet. 
töltefz hele, annyi bott is végy hozzá. А’ теп 
nyz' nyelvet (nem nyelvehet) tudfz, annyi em 
bert (nf emberelfet) ér[`z_ A’ többes fzámban 
ígehatározó, mint ц’ mennyìen ott voltak, mind 
látták. Az a’ mennyire is igehatározó mint a’ 
mennyire töllem kitelhet. д ‚ ' 

/1mmine'mü‘ vagy a’ minémiì, amminö 
vagy а’ minö, amntìcsodds vagy a’ rn,ìcsodd`$, 
mind magányosan fzolgâlnak, mind târsa_sâgo- 
san. A’ mind az Ur, ollyan a’ fzolga. A’ mint? 
Íföt' a’ hâzamnâl talâltam , ollyanokot küldök. 
А’ mino' exñberekkel târsalkodfz, ollyan lefzel. 
A’ társaságos állapotban különös nemzeti I`zó- 
járást okoz, mint a’ mínö ‘аду а’ micsodds 

MAGYAR Nunvrun. Y Dd e_1n- 
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embernek ösmertelek, _ezt tölled nem vârtanl 
` volna. 

Annyi a’ tfiviîllévö’ , ennyz' a’ közelfekvö 
-tárgyakrúl , mikor társasâgosan állanak , a’ 

_ többes fzámot _magok utínn meg nem fzenvedik, 
mint annyi dinnyet (nem dinnyëliei) evett, 
hogy kitörte а’ hideg. Vmlahány Ю, annyi ve' 
lel¢ede's. Mangányosan csak a’ rideg fzámban 
állhatnak, mint ez még most is annyit ér, mint 
mikor й) volt. Az ennyi utânn sol1a.'sem kö 
vetkezik _mint. Péld. okáért: ennyit adok érte, 
de többet nem. Ennyivel be nem érjük. A’ töli 
bes fzámban igehatározók: annyian _vagy an 
nyin voltak ök is, a’ mennyien vagy ngint 
mink. Csak ennyien vagyennyin voltunk nálla. 
Mind a’_kettö elött a’ _/`zinte„ugyan, és éppen 
ígehatârozók is âllhatnak, mint ezek is _fzìnte 
annyiban teltek. Némelly ragafztékokkal annyr' 
igehatározó gyanánt fzolgál, mint olly annyìra 
gyülöli, l1og_y. Annyìt a’ ‘Идём senki sem esal 
ta, mint б. Аппуйэй! jó, hogy így történt, mi 
vel. Annyìval inkább "аду аппудтцуйэЬап 
fzeretem , hogy. Annyz' mint az .'_ Annyi, 
mintha. 1 

Eggy, melly fzó egyébaránt sarkfzámnév, ' 
némellykor hatâratlan névpótoló gyanánt is [`zol- 
gâl, mint ez nekem mind eggyg А’ tagadó Ье 
fzédben sem "аду se all utánna, mint eggy sem 
jött el közüllök; eggyet se fzólly többet. Mikor 
tàrsaságosan áll, a’ sem_ иду se a’ fö neve 
utánn âll, mint eggy fapénzt sem adnék érte. 
A’ hajfzdl, csöpp, morzfa, és több efïéle ne 
vek elött parányiságot jelent, mint én ötölle eggy 

¢:söp- 
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esöppel senifélekg eggy hdjfzálònn niúlt, hogy 
el nem estem. Hatâratlan értelme van még а.’ 
bizonyos nielléknév elött is, mint еду)‘ bizo 
nyos emberre akadtunk, a.’ ki ’s a’ t. Van 
benne eggy bizonyos sa.vanyúság,~mel1y az 
ínyt sérti. A’ többes fzámban eggy elmarad, 
mint bizonyos madarakot látni Americában, 
mellyek ’s.a.’ t. Eggy ваш!!! csak fzemélyekriïl 
mondatik, mint суду valahitül hallottam, hogy; 
Eggyetlen eggy mind magányosan, mind târsa« 
eágosan fzolgâl, mint eggyetlen eggytül félek; 
az ô eggyetlen eggy vitézsége által lett meg a’ 
gyözedelem. A’ többes fzámban csak akkor mon 
datik, mikor megeggyezöt jelent., .mint a’ sok. 
alkudozás utánn eggyeli 1ettek._ Mikor megkét-’ 
fzereztetik és magányosan mondatik, а.’ raga[`z- 

_ tékot mind a’ kettö megkívânnya, mint hâny _fw 
.rintot adtál e’ csibékért? Felelet: párjáért eg 
gyeteggyet. Többes fzáqas. nincsen. 

Eggyik mindenkor csak a’ rideg fzâmban, 
a.’ határatlan befzédben névmutató .nélki"1l. âll-, 
mint eggyik a’ legközelebbrůl való atyárníìai ' 
közůl, vagy Ízözíïl helyett a’ birtokos képzövelz 
legközelebbrïil való atyâmfiainak eggyikve ; egyéb- 
kor névmutatót kíván, mint az eggyili ollyan, 
mint а’ másik. A’ _birtokos képzököt fzereti, 
mint csak az eggyìlseïadd ide; eggyilttek sem 
ér eggy batkát; csak eggyikünlföt Годы. е1 az 
ellenség. A’ tagadó befzédben sem következik 
utânna, mint eg'gyz'Ís sem volt közüllök a’ I`zöl- 
lôben; az állatoknak .eggyike sem'okosa,bb az 
elefántnâl. Mikor társaságosan áll, a’ sem a’ fö 
паче: követi, mint _eggyìk falúlia_n Sem talàltam 
vendégfogadòt. ‚ . _ 

Dd я . Egyéb _ 
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Egyéb a’ fzokatlan еду gyökérnelç compa. 
rativussa,‘ nvvagy hasonlitó neve, mind magá 
nyosan, mindtársasâgosan, mind a" két fzáxn 
ban, de többnyire a’ lelketlen dolgokrú] fzolgál , 

’ mint semmi' sìncs 8gye'b`hâti'a, hanem hogy; 
semmi egyebet nem mondott? egyebelfrúl csak 
eggy fzó sem "011; egyëb _fajdalmat már nem 
érzek, hanem csak в.’ láhamban. A’ Í`zemé1yek- 

» rül más va'g'y a’-többi mondatik. Egye'ly"e'le mind 
társaságosan, mind magânyosan mondatik,' mint 
egye'l_>fe'le lfönyveim is -vannak 5 befzéllyünk egye'b- 

fe'le'ket. . 

Egyedül zńaga csak magányosan áll, mint. 
egyedül magunls voltunk. Az .eg-yedül helyett 
csals, ‘аду csupán csals is mondatik, mint csak 
magát vetette ki a’ yíz ', csupán csal; magolirúl 
gondolkodnak. ' 

I 

. Egyinás’ csak a’ rideg fzâmban és maga 
nyosan I`zo1gá1„ mint fzeretik egymdst; kezet ad 
tak\ egyìncisnals. ' " 

Egynehdny gyïijtö lévén ‚ csak a’ rideg I'zâm- 
ban mondatik., ’S mikor magányosan âll .‚ а.’ 1б1)-’ 

_ hes fzâmot maga utánn nem igen fzenvedì. Egy 
nehányat láttam közůllök. Egynehány nap múl 
"а. A’ többes мышц igehatározó, mint egy 
nehdnyan voltak náìlam. Helyette ne'hány is 

nxondatik. _ ' ` 

Illy, illyen , ìllyes a’ jelenlévö dolgokrúl és 
fzemé1yekr'1'i1.mind magânyosan mind társasâgo 

„зап fzolgálnakz de illy e's illyen A a’ társaságot 
jobban fzeretik, az ìllyes pedig a’ rideg I`zâm- 

` ban , 
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ban, és illyen a’ többesben a.’ magânyosságot. 
Illy csudálatos volt az ö halâla. Illy móddal 
nem sokra mégy. Illyeket fzóllott hozzám. Mär 
én egyfzer zllyen vagyok. Mit társalkodfz te il 
lyen emberrel? Illyen (vagy illyes) volt az ö 
halála. Találunk mink íllyeneliet má`s`ott is. Tiz 
efztendeje, hogy semmî illyest nem lâttam. 

Ki névmutató nélkül mind а’ fzemélyekrůl, 
mind az állatokrúl és lelketlen dolgokrníl, de 
mindenkor csak magányosan, és töblmyire csak 
a’ rideg fzámban áll, mint mind elfzaladnak, 
ki ide., lu' amada, Írl' erre, lu' amarre, Íci а’ me 
zöre, ln' a’ fzígetbé. Hit agyon löttek, Мне]: fe 

— jét verték, hire béllyeget sutöntek. Lóvaink mind 
elvefztek, Ítìléhen, liz' a’ fzŕaladásban, ki az üt 
közetben. A’ fában a’ csövek `válaI`ztyák el. a.’ 
nyirkokot, mellyeket a’ gyökerek a’ földbůl I`zi- 
пай, ‚И! vírfignak', Íiìl csemetének, М! levélnek, 
И! gyümölcsnek. НМ! magányosan, és mindég 
a’ rideg fzámban áll, és csak а’ fzemélyekrül 
mondatik, úgy hogy a’ ragafzték mind« а’ kett¿'>‘- 
höz függefztessen. líìliìimegvallya. Iíinelilfìnek 
megüzentem. Iíitülliitül kérdezd meg. 

His és Íxevés az eggy névpótolóntánn tetet- 
nek, mikor ‘parányiságrúl van a.’ fzó, és vele 
eggyütt târsasvágosan állanak. Adgy nekem веду ‘ 
Isis kenyeret , és eggy lieues vizet. A’ Ízevés mind- 
azâltal, valaminta’ kicsiny is , magányosan is 
àllhat ,' mint ebbůl nekem csak eggylteveset adgy. 
Csak eggy Íiicsinyt várakozz még. 

"Kù'lömly"e'le mind magányosan,-mind társa- 
_ságosan, és mind а,’ két fzámhan fzolgál, mint 

Inalamb 
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lfulömbfeleff vagy hazamzfezahei berzélletg lò'ml_Jfe'le híreker ha.1la'ni. ' 
Legkisebb magányosan és társaságosan âll, 

de többnyire csak а’ rideg fzárnban. Vane még 
bolölle? Fel. leglfisebb sincs.' Legkisebb gon 
dnm is nagyobb annâl. `Те busúlfz? Fel. leg 
Íiìsebbet sem, hol igehatârozó gyanántáll. 

Más a’ fzemélyekrïil, állatokrúl, és dol 
gokrúl , magányosan és társasá_;gosar_1 mind a.’ két 
fzámban 'eggyaránt fzolgâl. »Másnak befzélly te 
illyeneket. Mást forral ö rńagában'. Mdsoli ре 
dig azt mondgyák hogy. Egéfzen más ember lett 
belölle. Más tulajdonsâgài vannàk neki , hogy- 

,sem gondoltuk. Más valalii a’ fzemélyekrül 
mondatik , mds _valanfzi a" dolgokrúl, de csak а’ 
rideg fzâmban, mint más найдите; тем; más « 
valámìt is mondott. Más ualamelly mind а’ 
fzemélyekrůl, mind a.’ dolgokrúl társasâgosan 
áll, mint más valamelly embereket keves; más 
valamelly könyveket adgy. Másë mindenkor név- 
mutatót Идёт, és sem târsaságosan, sem a’ töb 
bes fzámban nem fzolgál. Ne bá_ntsd a’ mdse't. A’ 
többes fzámban a’ másolie' határatlan '11évpóto- 
Iónak fzükségtelen Гид; mert mikor azt. mond 
gyuk a’ másëval ne parancsolly, fzinte annyìt 
гей, mintha ад; mondanânk a’ mdsokéval ne 
parancsolly. 

Másils а’ fzemélyekrïil és dolgokl-'úl mind 
magányosan, mind társasâgosan de mindég név 
lńutatóval, és csak akkor fzolgâl, mikor а’ be 
fzédhen valamelly hasonlitás fekfzik. Add ide a’ 
másikot, melly a’ mdsìl; fzobában van, Többes 

' ' I`zá- 
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fzáma nîncsen; de a.’ többes fzámú {В nevek 
`el¿'>`tt'z'1llhat, mivel utánna rendbéli értetödik, 
mint iz’ másik (rendbéli) lovakot már eladta_ 
Megfelel az eggyilf névpótolónak is, mint az eg 
gyilf ollyan, mint a’ másils. Mágányosan a’ bitto 
kos képzöt fzeretí, mint add idea’ 1"n-a'sìÍ¢a't, a’ 
másilfot helyett. Adgy a’ másilsdnals is. A’ ладу 
aiya és ладу апуа helyett mondgya a’ köz nep 
ezeket is: mdsik apa, másik anya. 

Mind а’ ragafztékokot el nem fogadgya., és 
Еду inkább gyüjtö igehatározó , hogysern névpó- 
toló. Magányosan csak a’ dolgokrúl e's_ az álla-~ 
tokrúl mondarik. Mind megittátok a’ bort? Ha. 

~gyi'ijtö név van elötte, igéje a.’ rideg fzámba te 
tetik, mind az ellenségnek lovassága mind a’ 
’vízbe vqfzett. A’ fzemélyekrůl mindnyájan he 
lyett magânyosan állhat: mind oda mentünk. 
Mikor társaságosan áll, a’ következendö regu 
lákhoz allgalmaztattya magât: a) A’ fö nëvnek, 
mellyhez tartozík, nem elejébe, hanem utânna. 
tetetik, mint а’ jövevényeket mind fzivesen fo 
gadgya. A’ név elött kapcsolet gyanánt „fzolgál , 
mint mind a’ jövevényeket, mind a’ hazáñakot. 
fzívesen fogadgya. Ь) Mikor a’ {б név a’ többes 
fzámbán vagyon, _ e’ fzâmot kívánnyn. a.’ mind 
utânn az ige is , mint az atyám, az anyám, é's 
testvéreim mind ott voltak. c) Mikor több ri 
deg fzámú név magy elöre, а.’ mind utânn az 
ige mind д’ rideg fzámban állhat, mind a’ töb~ 
Íbßsberl, mint az atyám, az anyám , és valamen- 
nyi rokor_1yom'mìnd ott volt, vagy mind ott 
_voltak Mikor kapcsolat gyanánt fzolgâl, helyet- 
te а’ mint roII`zúl mnndatilc. E’ mondás, fzereti 
ö mint a’ bort,_mint a’ vizet helytelen e’ he 

lyett 
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lyett fzereti б mind а’ boit, rnind a’ vizet. A’ 
mint helyett, meg mikor иду következik is, va 
lamint helyesebben mondatik: fzereti ö valamint 
a’ bort, úgy a’ vizet is. A’ mind csak nemzeti 
fzójârást I`zü1\az illyenekben: mind csalc efzik 
ifzik és _all`zik."‘ A’ sarkfzám elött gyüjtö .[`zámne- 
‘т: tefz, mint mind a’ l£e't madarat megfogtad. 
Az eggység elött fzójârás: Iz nekem mind eggy. 

Mindeggyils ищу mindenils magányosan 
és` társasâgosan, de csak a’ rideg fzâmban akkor 
fzolgál, mikor a’ hefzédben némïinémů rend. 
vagy hasonlitâs fekfzik. Mindeggyińnelz van 
háza, “аду mindenilmels van háza, vagy bitte- ‹ 
kos képzövel n1indeggyilie'nels'vagy mind'enilœ'- 
nels van háza. Mindenik vagy mindeggyik lo. 
vának fejér csillag van a’ homlokánn. _ 

’ Minden magányosan és társasàgosan, de 
csak a’ rideg 'fzámban állhat, es a’ ’többest még 
maga. utánn is hafzontalannak tefzi. jllìndenre 
alkalmatos. .ló tudni mindent, .Minden ember 
mondgya, nem pedig minden emberelt mond 
gycds. Minden lehetséges çifztelettel fogadzák. 
Minden bolondnak van saiât nádlova. Minden 
cselédünk ott; volt. A 

Minderyféle és mindennérnil magányosan 
és társaságosan is állhatnak ,de magányosan csak 
a’ rideg fzámban. _Hoztam neked mindergfélët. 
Társaságosan a’ többes fzâmú név elött is I'z0l- 
gâl, mint minder_1fe'le, mindennëńnü eńlbereket 
Штат. l ' 

Mind 
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Mìndnydjan, úgy látfzik, hogy a’ mind ~ 
és nyáj fzavakbúl van öfzvetéve, de an nélkůl , 
melly többes fzámú ígëhatàrozókot képcz, scha. 
sem mondatik, és Иду valóságos gyïijtö I`zámige- 
határozó. Mindnydjan elvefztek. Mìndnyajan 
sírtunk. A’ fzokatlan mindnydj a’ többes fzámú 
birtokos képzök âltal névpótolóvá 1eII`z, melly 
a’ ragafztékokot is elfogadgya: mìndnydjunli 
nah meg kell halni.' Megielenek holnap mz'nd- 

‹ nydjotolinál. Mìndnyájokhoz elküldött. E"há 
rom _birtokos névpótolóbúl az e' képzö által új 
nevek formáltatnak, A’ napfény mindnydjunlie'. 
Mindnyájotoliéliúl vefzek valamit. Némellyek a’ 
mìndnyáj fzokatlan fzóhoz a’ rideg fzâmú har 
madik fzemélynek birtokossât is f1"'\gge[`ztik , mint 
mindnyáját láttam , е’ helyetr mindnyajokot lát 
tam. Ainde valamint mindnyájam és mìndnyd- 
jdd, úgy mindnyája is nagyon terméfzetlen. 

.Ndmelly magânyosan, és társaságosan,mind 
д’ két fzámban, a’ fzemélyekrül és dolgokrúl, 
de névmutató nélkïil mondatik. Az âllatok kö» 
zi"1l nëmellyek börrel vannak befödve, ne'mel- 

_ lyelz fzörrel vagy gyapjúval. Némelly akadályok 
adták elö magokot. 

Olly а’ 1ávú11eve tárgyakrúl mind а’ két 
fzámban fzolgál, melly helyett ollyan és ollyas 

-csak a.’ tellyesebb hangrendnek kedvéért mon 
datnak. Nekem ollyaltot vagy ollyanoliot többé 
ne hozz. Шут: akarfze ‘аду ollyant? Нет tud 
nâm ,`hogy valami ollyast, vagy ollyas valamir. 
fzóllot volna. Társaságosan: Ülly emberrel, mint 
Ö, fzóllani sein fzeretek. Ollyan ruhájn van, 
mint neke'd. En az ollyas lemberektül nagyon 

tal’ 
\ 
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tartok'. Az ollyan és a’ fö név, közé, nyomadék 
gyanánt, eggy mondatik, mint ollyan eggy 
zjiút,~mint.«'li ‚ пет eggy hamar l_attam._ Az olly ‚ 
e's ollyan а.’ fzinte, eppen, ,és ugyan igehatáro~ 
zókkal fzoktak öfzvetetetni , rnellyek értelmeknek 
nagyobb eröt adnak, mint te is _fzíntollyan«vagy, 

‚ mint б. Az im az ollyan elött am fzótagra. vál 
tozik, mint imillyenì (ímeíllyent) hozz nekem, 
nem pedig amollyant. Olly a'z ígehatározóknak 
és а’ mellék heveknek értelxnét korlátozza, mint 

. nem olly gazdqg ö , mint a’ báttya; nem olly 
lfönnyen fogja czëllyáb elérni. ' 

' Semmi magányosan _és társaságosan, de 
mindég a’ rideg [Ízámban , és csak а’ dolgokrúl 
mondatík. Semmire sem tudott felelni. Az igaz- 
ság semmi jutalmat sem vár. A’ semmi utánn 
mindég a’ sem tagadás tetetik. Mikor a.’ nìncs 
e's nincsenels ígék mellé a’ sem tagadâst kelle 
ne mondani, ez velek öfzvetetetik, mint sem 
mim sìncs; erre semmi okaim sincsenelf. A’ 
társaságos ,semmi utánn lehet a’ nem tagadâst 
is mondani, mint semmi egyebet nem tudott 

Vrólla; kivévén néxnelly befzédmódokot ,l mellyek 
a’ sem_ tagadâst megkivánnyák , mint semmi 
legkisebbet sem búsúl. A’ sem а’ magányos 
semmi utânn is elmarad, mikor ez fö név gyn. 
nant âll, mint mi hafznod van benne Ё’ Fel. sem 
mi. A’ sem helyett a.’ magányos semmi elött 
igehatârozó is állhat, mint mit felelt? Fel. tel 
lyesseggel Semmîf» ivßgy éppen semmit. 

Senlii csak fzemélyekrïil, magányosan, e's 
д’ rideg Uzámban mondatik, ’s maga utânn, 
,fzinte úgy mint a’ semmi, a’ sem tagadâst, 

Vagï 
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vagy а’ sincs`1'gét kíyánnya. Errůl nekem sen» 
liz' sem fzóllott.' Senkitül sem fél az igaz ember, 
.Senki sincs itthon. - ’ 

За]: magányosan és tá1'saságoss.x1 mind a’ 
fzeîxélyekdrůlf minbd a’ dolgokrúl mondatilî, de csa a r1 eg zám an mivel «yůjtö névpóto (1 és a’ többséget шёл‘ шаёзёЬап fobglallya, Csak az is 
soli tölle, hogy hozzá kezdett. Sols ollyant tudok 
_e'n, ki üdejét henyéléssel tòflt_i. Légy te kevésnlek 
biztos_sa/, solmals baráttya.. A’ sok irástxíl rneg 
vakialt, ‘A’ többes fzámban az an képziï altal 
igehatározóra változik: solían vannak a’ tem 
plomláan. A" solilial ígehatározó gyanánt [zol 
gâl, mint войди! könnyebben tanúlok reggel, 
mint dél utánn. A 

Több magânyosan és ltársasâgosan, a’ I`ze~ 
mélyekrůl, és dolgokrúl, de csak a’ rideg'[`zâ.m- 
laan, és va’ rideg fzâm elött áll, mivel gyïijtö é_r- 
telme miatt a’ többséget a.’ nélkïil is magáhan 
foglallya. Még többet mondok. Több kocsissa 
van, mint lova, hem pedig több Íiocsissai van» 
nah. Mikor hasonlítâst jelent, úgy kell velebán 
ni, mint a’ hasonlító nevekkel, mint eggy tal 
lérral több a.’ pénz. Többet ér eggy jó barát. 
sok atyafindl. Mikor a.’ külömbségnek neve üdöt 
tefz, a’ biŕtokos képzöt fzereti, mint több hâ 
rom holnapjándl , hogy itt van. A’ többes I`zám- 
Lban az en képzö 'âltal igehatârozóvá vâlikç töb.. 
ben elestek hârom ezernél. 

Többi mzgânyosan ‚ és târsasâgosan , a’ 
fzemélyekrůl. és dolgokrúl, és mind a’ két fzám 
Мёд, d6 Iîlindég névmutatóval áll. Ai’ többit hoz’ 

25. 
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zâ gondolhatod. Ä’ /tölibiìek mind elfzaladtak. А’ 
többi könyveket mind eladtam. 

Valahány magányosan és társaságosan, a.’ 
fzemélyekrůl és dolgokrúl, de csak a’ rideg 
fzámbßn fzolgál. Valahányhoz mentem, mind 
megösmert. 'Valahdny fö, annyi vélekedés. A’ 
többes fzâmban ígehatározó, ualahányan» e’ töt 
vényt áthágjáiok, mind meghaltok. ‘ 

Valaki csak magányosan, és csak a.’ fze 
mélyekrïil névmlutató nélkùl mondatik. Valaki 
jön. Valakitül hallottam, A’ többes fzám helyett, 
mint valakìlihez még mentem, mind betegek vol 
1а!: , 8.’ rideg fzámmal mindenkor élhetünk, ki 
ты! ha. а’ köziïllöli névpótolót hozzá teffzük: 
valakìhez még mentem Ísöziïllöls, mind beteg 
.vo1t. ‘ 

Valamennyì magânyosan és társaságosan, 
a’ fzemélyekrïil éá dolgokrúl, de csak a’ rìdeg 
'fzámban fzolgál, mivel gyůjtö. Valamennyì ott 
volt, mind láttam, ‘аду valamennyit láttam. 
Valamennyiuel fzóllottam. Valamennyz' „ко. 
nyom mind ott volt. A’ többes fzámban igeha- 
tározó: Valamennyíen ott _ voltak. 

Valamelly és“ valamellyik mind a’ I`zemé- 
lyekrůl, mind a’ dolgokrúl csak a’ -rídeg fzâm 
ban, és csak társaságosan mondatnak. Valamelly 
könyvet adott a.’ kezembe. Valamellyìli még is 
magányosan, és többnyire birtokos képzövel is 
mondatik а’ rfdeg fzámban, melly helyett a’ 
többesben nëmellyek áll. Valamellyihe mondot 
to. testvéreimnek, vagy valamellyik testvérem 

mon. 
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mfmdom. sz01g1.1d кат ma bozza@ иа1ате1 
Iyìket, ‘аду küld hozzârn fzolgáidnak valamel- 
1yiÍie't. Nem lehet olly balgatagéágot mondani, 
mellyet valamelly, vagy valamellyik tudóska, ‹ 
vagy a’ tudóskâkn_ak‘valamellyilse, 'már valaha 
nem vltatott volna. A 

Valami magányosan és târsaságosan a’ dol 
gokrńl _és fzemélyekrůli, de ат többes fzámban 
ritkáblnan molndatik. ji"ijjl`ze ide, Valamit mondok , 
Valamìltet még tölle hallottam, mind hazugsá 
gok voltak. Valami újsâgot ,nein hallottá1?~ Va- _ 
lami ollyastmondott; Valami emher jön. A’ fzâ 
mok elŕîtt határatlansâgot ‘]`elent, inínt valami 
három efztendös lehet. `M'ondatik ösmeretlen 
fzemélyekrül is, mint valami Nagyrúl ’mond 

_ gyák , hogy ineghalt. 

XXII. Szakiafz. 
'Az Ígéknek nemeiriil a’ fzókötésre nézve, és az 

iger_agal`ztá.snak kétféle formájárúl. 
\ 

215. Hányféle az ige a’ fzóltötësre 
пейте? 

Рады. Az fgéket а’ fzókötésre nem и’ 1.... 
vetkezendö négy felekezetre kell ofztani. 

1.) A’ müvelökre, középrendůekire, és Í`zen¢ 
vedökre. A’ müvelö ige mellett fzenvedö ragaI`z- 
tékú név állhat ugyan ,`de az illyen név nélkůl 
а’ IIJ'Ü.V'8lö igeel is lehet. Így e’ mondásban le 
veletírolt, a’ fzenvedö ragafztékú név a’ Ieuelet; 
de mìkor így fzóglokz e'n вид nappal irak', а’ 

mú 
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míívelö ige {год fzenvedö ragafztéklt лёг `_i1é1kůl 
áll. А’ középrendü igéhez ellenben fzenvdö ra 
gafztékú nevet függefzteni semmíkép sem Iehet, 
mint húllanak már а’ fákrúl а’ lqvelek. Vannak 
azonban a’ középrendü ígék között fzámtalan 
ollyanok, mellyek mint müve1t'>`k~, ‘югу mint vi 
fzontagosak is fzolgálhatnak, ’s illyenkor a’ fzen 
vedö ragnfztéklî nevet is megfzenvedik, mint 
elaludtad а’ иосзогаф; kialudta magdt; átfzölfte 
az árliot. А’ fzenvedö mondágmindenkor csak 
а’ müvelöbíil támadhat, mèllynek nevezö свете 
fofztó ragafztékot чей magâhoz, fzenvedö ra 
gafztékú neve pedig nevezö 'esetre vâltozik. Így 
e’ müvelö mondâsbúldz atyám levelet lr imigy 
le.[I`z fzenvedö: az atyámîúl leve'l iratili. 

2)`F`eloí`ztatnak tovább az ígék fzemélye 
‚ sekre, és fzemélyetlenekrez, mivel 'amazokkal 

mind а’ hârom fzemélyben , mint vágok, vägfz, 
Мёд‘, ezekkcl pedig csak a’harmadik fzemél-yben 
élünk , mint villámlik, vz`llámlolt„ vìlldmlctna, 
vz'lldmlyon,- essö esili, eselt, esne , essen. 

5) Segitö ígénekla’ Németeknél, Franczíák- 
nál, (`JlaI`/.oknál és Anglusoknál' az mondatík, 
melly а’ fö ige helyetg conjugâltatik, még ez а’ 
határozatlan módban, vagy а’ réfzesůlö âllapot- 
ban állandóképen megmalrad. Illyen segitö ige а.’ 
Magyarban az eggyfog, míkor а’ jövendŕi üdöt 
kifeìezni segiti: írnifogok, írnifogfz, írnìfog 
’s а’ t. Fél segitöknek lehet tehât mondani д’ Ma 
gyarban а’ vala, volt, volna, és legyen igéket, 
mellyek ellenbcn minden változás nélkül marad- 
nak, még а’ fö ige fzokott ragafztékokkal fel 
kérmetik. A’ rex segifök kamila’ vala es legyen 

"aëy 
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)vagy légyen tellyessëggel Izükségtelenek, mert 
a’ von vala, vont vala, vont légyen helyett sok- _ 
kal jobb, rövidebb és terméfzegesebb а’ vomïî 
és vont, ammint alább ’me-gláttyuk. A’ volt е1 

lenben, és а’ volna I`zükségesek„' mert a’ volt 
a’ régen múltt üdöt, a’ volna pedig a’ kivánó 
_módnak-.múllt üdejét fejezi ki, mint vont volt, 
vont volna_ A’ kivánó és ‘а’ parancsoló mód 
han még a’_fog segítö is _tellyesse'gge1ha[`zon- 
~talai1: söt _a’ tifzta Magyar Iró аж meg а’ jelen- 
tö' módban iS kerïili. A ` 

4.) A’ ’fzolga ígék а’ Magyarbaii fzoÍziÍi,vagy 
közönségesebben fzokolt, liezd, Ífell, meg_fzü- 

_nz`Íí, mellyekhez а’ fö ige a’ határatlan mód1>`an_ 
függefztetik, mint keveset fzoÍ¿1.am_ aludni; es 
ni Валдай; irnom Ísellg megfzünt e'lnì. E’ l`zol- 
ga igéknek hivatallyát másfélék is viselhetik, 
mint irnì aÍfar1,am,- hazudnì mere_fzelt; melly 
esetben ezek is fzolga ígéknek mondathatnak. A’ 
Deáknak többi fzolga igéit a’ Magyarban а’ hat, 
het, ‘аду az at, el, és tai, tet képzökkel feje.z«- 
zük ki, mint zfrhat, frat. 

21á. Mellyelt dltallyábain az ígeragafz 
A tásnak Íie'y‘e'leformájdrúl a’ reguldli Р 

Ге1е1е1. Az igeragafztâsnak kétfele formájíu 
rúl a’ fö regulâk általlyâlnan' ezek. 

1 ) A’ fzenvedöeeígék és a’_ _középrendůek а’ 
mlltaîó formât meg nem fzenvedik ¿mert a’ mu 
tató formânak tulajdonsâga és ` hivatallya az, 
hogjf a’ fzenveclô ragafztéhú névre mutasson , melly 
az ígéhez ‘(акций 1,‘ söt hogy e’ nevet még magi» 

bn. 
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ba is foglœlha, mint mondgyáli, hogy- ’s а’ с. e’ 
helyett : azt mondgyáli, i1ogy.Mive1tehát a’ [zen 
vedô és а’ középrencïů ígék I`zenv‘edö ragafztékú 
nevetmagok mellett nem fzenvedhetnek, (215. 
ё. ъ/гйщ) következik, hogy. az ígeragafztásnak 
mutató formâját sem vállalhattyâk fel, 

‘ 2.) Amde mivel a’ 215. §nak 1.’ fzâma. l`ze- 
rint fzámtalan középrendů, ígéink vannak, mel 

, lyek mint müvelôk, és mint vifzontagosak is 
fzolgálni fzoktak, ezen esetben a’ шагаю formát 
is felvállalhattyâk, és így a’ következendö regu 
la alá tartoznak. ‚ f ' 

5) A"müvelö,e’s azollyan közëprendü igék, 
mellyek müvelök gyanânt fzolgálnak, a’ mutató 
forrnát âltallyában csak akkor vehetik fel, mikor 
mellettek fze/nvedö ragafztékú név, és ez elôtt 
azonnkivůl a" lïatározott névmutató az, а’, ez, 
e’ "аду ezek helyett amaz,.emez, апш’, етг’, 
azon, ezengáll, vagy ha hozzá birtokos képzö 
ragafztatik. Példának okâért: ay’ röst gyermek 
nem _fzereti a’ tanúldst; e's bírtokos képzövel: 
rninden jófzágát eladta. E’ mondásokban a’ tür 
zfökös forma fzeret, és elaclott teŕméfzetlen hi 
bâk volnának. 4 ’ 1 

215. .lllìcsodaformát lfivánnali az ige' 
be_n a’ fzenvedö ragafztékú tulajdon neveli.” 

Felelet. A’ fzenvedô ragafztékú tulajdon ne 
vek még akkor is mutató formát kívánnak, mi 
kor elöttök határozott névmutató nem âll, mint, 
Nagy Sândor meggyözte Dáriust. Egéfz Görög 
Ürfzágot megjdrta. Budát dìcsefrteg nem реф; 

A meg 
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ŕnëggyázörf, „дам, Щсзёгг. Annyivaí inkább, 
ha .elöttök névmutatyó âll', mint a’ Пиши is lát 

- tuk , nem pedig ldtlunk. 

Elsö’ Iíiilelel. A’ hòlnápoknak és a’ napoká 
hak tulajdon печей csak akkor kivânnak az ige' 
ben штат formét, ,I’niko'r elöttök névmutató 
áll. mîn.t_a’ tavalyiVMájust„felette hidegńek ia-` 
pafztaltuli ., nem рейд tapafztallunlf. De inihelyf 
èlöttök névmutató' лещ áll, a’ t.öŕzI'ökös formá 
vnl kell élni; mint hidégebb Md]'ust a’ _távalyié 
nál a’ legöregebb ,emberek sem tapafztaltalf, 
nem pedig íapafztaltäli. I1ůs`iJe'tot Íaŕt, nem ре‘ 
¿lig iar"lya`.' ‘ 

V Mdàòdik ]í'z've'tel. Mihelyf a’ fzeme'lyeknek,~ 
yârasòknak, orfzágoknakg és folyóvizeknek tu~ 
lajdon nevei úgy âllanak, mint közös nevek,'úgy 
hogy nëvmu'Éató sinòsen elöttök, a’ tör'zI`ökös”for-' 
_ŕnával kell élni, mintŕ a’ mostani üdöben ritka 
Üiceŕót láíùnk , nem pedig láltyuli.' Rainát meg- ' 
sajrlxtván, azr gòndòltam,' hogy Dundl látolíf, 
n‘em реф; Цйот.‘ 

5:16.’ Micsòda formát Ístvánnak az ige? 
Iień a’_fzenvedö ragafztéliú fzemelyes ne'vpó-ï` 
i/'olóflx Í'. 

V '1i'elele'f.' A’ fzenvecliï lragaI’zt’ék1í’-’I"zemélye's 
.ńévŕpótolók közůl némellyek а’ mutató, némeI- 
lyek pedig a’ töŕzfökös formât kívánnyák ,‘ а.’ 
követkûzendö regulák I`ze`rint,' 4 

‚ 11‘) À”_I`zerné1’y‘es` néypóvtolólnak fzenvedlö’ ra 
gafztékú elsö fzeméllyei, úgymint engemet vagy 
’ МАстАК Nmnvrun.' Ee' meg 
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megrövidítve:engem’ és minket "аду Ьеппйпёб! 
az ígében mindenkor törzfökös formát kiván , 
«mint engemet ö nem [истец nem pedigfzeretì. 
.Minket nem látott„ nem pedig látla. Magához 
И!!! benniinliöt, nem pedig hítla. 

2.) А’ második I`zemé]yek1e'gedet уеду te’ 
дед’, iilfielfet vagy benneleket а’ mutató formá 

' blil csak 'az eggy lak, leÍi ragafztékú elsö fzemélyt 
kívánnyák, mint МПа}: én îégedeî. '1`ìÍilek6t e'r 
teleli. Szerellek benneteïfet. A’ többi fzemélyů 
ígék e’ névpótolók utánn mind а’ itörzfökös for 
mâhan âllannk, mint tégedet Idtott, nem pedig 
lfilla. Mink Ott tikteket is ldltunk, nem pedig 
Idlluli. A ' 

б) А’ harmadik fzemélyek öt, ‘аду ötet és 
öliöl az igében mindenkor mutató formát kiván 
nak , mint én (Не! nagyon tzffzlelem , nem pedig 
tl:/`zteleÍf. Mink öÍiöt nemláltulí, nem) pedig ldl 
funk. 

217. Micsoda formát /Íiívdn az ígében 
a’fzenv.edö raga_/zl.e'Í»'ú Maga névpólolóŕ’ 

Felelet. Mivel а’ maga, magad, magam, 
és a’ többesben magunk, magatols, magali már 
vifzontagos, mâr határatlan névpótolók gyanânt 
fzolgálnak, az ígében külömbféle formát kiván 
nak a’ következendößregulák fzerint. 

1) Mikor fzemélyes vifzontagos névpfrâtolók 
gyanánt fzolgâlnak, az ige mellettek mindenkor 
u’ mutató formában áll, mint ösmeri magcit, 
nenmpedig ösmer. Ha magatokot jól viselitelx, 
nem’ рейд vìselteli. ' 

n) Mi 
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2) Mikor perlig hatâratlan névpritolók, а‘ 
.kfavetkezendö regulák nerim keu igéiknek for 
májár v¿.1armni. „ , 

а) A’ magát és niagoïfot fzenvedö ragafz 
tékú határatlan névpótolók mindenkor mutató 
fnrnxât kivánnak , mint magát találtuh, nem pe 
dig talciltunli. Csak ököt magokoe ldttad, nem 
pedig ldttál. ' ` 

Ъ) A’ magadot és magatokot névpótolók 
n’ mutató formâbúl csak az elsö rideg fzámú lak, 
lek fzemélyt kívánnyák, mint _magaclot tala'l- 
lah Ё’ Egyedůl magatohot láttalaÍi az ablakombúl. 
A’ többi fzemélyekvb-en az ige a"törz['ökös for 
mát követi, mint magadot látott, nem pedig lát 
ta. ‘ ‚‚ 

c) A’ magamot és magunïtot az ígét a’ tör 
zfökös formában haggyák , mint magunltot leg 
)’obban_fzeret hâzánál, nem pedíg fzereti. Egye 
d.=Íil ’mugamot látldl az ablakodbúl, nem реф; 
ldllüdt ’ _ ‹ 

216. Minêmtî format Íiiudnnah az ige' 
ben a’ birtohos, a’ mutató, a’ Íie'rdezo"; e's a’ 
uzßzaterö névpótolók P _ 

Feielet. È’ külömbféle névpótolók az ígénels'. 
forxnâjâra nézve illy regulákot követuek. 

_ 1 ) Az епу/т, fie'd, öve' birtnkos névpóto- 
lóknak mind a’ két fzámú fzenvedöi az igében 
mutató formát_kívánnak, mint az _enylmeket 
nem bántotta a’ jégessö, nem рейд nem bán 

" Ee а ‹ . toit 
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топ. А’ mi iuhaink машинах, de' а‘ fieffeńef 
nem talállyuk, nem pedig laldlunlf. 

2) А’ mutatô néifpótolóknak [`ze'nvedöi azt, 
ezt, amazt , emezt, és а’ többes ['zê„mban azo 
Ífot, ezeliet, amazoïiot, emezelxel, mutató for 
mát kivânnak, mint aŕnazl add Мед ezt pedig _ 
Iedd el, nem pedfg adgy; adgydl, иду, tegyél. 
Fenn marad е’ regulának ereje még akkor is, 
mikor а’ mutató névpótolónak fzenvedöje elha11- 
gattafik, mint írjáli, hógy drágůl minden», е’ 
helyett ад: írjdk hogy, nem pedig z'rn‘aÍs,' ‘аду 
azi írrza/i hogyf -’ 

А’ kéräezö névpńtòlóknak fzeńvedöi е!‘ 
1епЬеп törzfökös formát kjvânnak, mint Íiìl "ld 
ioli amott jö_n_ni? nem pedig ldtom. Mit aliarfz Р‘ 
ném pßdig aliarod. Kivévén а’ nzellyìli név}Sóto- 
Mt, çnelly mutató formât akar, mint mellyilfei 
a`Íiarod lovaim köz.i'1‘1? ńem' ред}; aÍ1arfz.- 

4) А’ viÍI`zaté;»‘i'É névpótolóllnalc [“zenvedöiA, 
ha mindgyârt а’ névmutató âll is elöttök, az 
igét még is а’ törzfökös f0rm:'_1ban haggyâk , mint' 
а’ katana, а’ Íiil teg11ap` ldllcll, nem pedig Ш!‘ 
tad. »A’ lovak, а’ mellyelfel tegnap megvásá-' 
roltatoli, ~nem pedig vdsa'r-o[lá’ioÍi. Ném igazak, 
a’ milxet tegnap hallotiunk , nem pedig hálloítuli; 

‘Ь 

21g. Mellyiïf hàtáratlan ne"up`ót`olóÍsnaÍi 
_fzenvedöi lgz'L~ánnaÍi az igében' mutatóformát? 

Feleleî. Az ígêkben mutató fòrmá_t a’. követ- 
kezendö fhatáratlan névpótolóknak fzenvedöi ki» 
vánnak. ° I x ) Mel 



457‘ 

д. 

‘ 1) Mellyìk ik lképzïivel végzödnek, ammint ’ 
1 в’ példákbúl látfzik. Alfármellyiket aÍiarod,nem 

pedig alfarfz. Eggyìliei sem találta meg , ner@ 
Pedig taldlt. A’ ma'sz'Íiot inkáblo fzeretne', nem 
pedig fzeretne. Mindeggyiket vagy_mindeni 
liet’ tìfztelz', nem pedig' tz_'fztel. Valamellyikei 
ßsak elö találod, nem реф; _t_al_álfz. 

. 2) A’ maga, egymás, mind, valamennyz. 
Egyedůl magát _talcilta és nem ШИН: (217. Nagyon _fzeretik eggymúst, nem рейд? fzgref. 
nek. Mind meg iltatok? nem pedig битой. Va 
lamenyit la'l_la, .és nem lá_tolt. 

220. §, Mellyík hatdratlan neïlpótolólinali 
_fzenvedöi _vállydlifel a’ ßörzfölxös, és a’ muta 
löformálŕ’ ` _ A 

Felelel. A ’ törzfökös es а’ nhutaró formát a.’ 
kfîvetkezendö határatlan _névpótolóknak I`zenve- 
_döi yált0gattyâk¿ ' 

д) Válahâny hetámiaii 'névpótdló а’ befzéd 
ben kétféieképen állhat, _az 'vagy a’ névmutatóç 
val tudni illik, vagy nélküle, az _ígének formáját A 
is ifàltoztattya a’ fö regula fzerint, úgy hogy 
_névmutatóval mutató format kívánnyon , nëvmu- 
tató nélkůl реф; törzfökös format, mint az afe 
le'Ífe_t иду az eß"`e'le'ket nem örömest hallyaj E1 
lenben pedig aß"e'_le'Íiet vagy qfe'le'Ífet nem örö-' 
mest hall. 

2) A’ mindnyájan névpótolónak [`zenve`döje 
@Sak akkor lem, mum bimkos képzökkei 111. 
Illyenkor pedig fzenvedöi az ígének formájâra. 
nézve imígy ofzlanak fel. 
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a.) A’ harmadik fzemélynek. fzenvedöje mu-, 
tató formát kiván, mint mindnydjoliot [петь 
tem, nem pedigfzeretels. ё ‘ 

Ь) A’ mäsodìk fzemélynek fzenvedöje э.’ 
mutató formábv'.1'csak a’ lah, lek elsö fzemélyt 
kívánnyal, mint mindnyájotoliot fzeretlelf; a’ 
többi fzemélyekben az ige a’ törzfökös formánál 
marad, mint mindnyájotoliol fzerelünli, nem 

1 pedigyfzerettyiilf. 

_ c) Az elsö Tzemélynek fzenvedöje az ígét a’ 
törzfńkös formaban haggya, mint mindnyájun 
liot fzeret, nem раб}; fzereti, 

221. ' Mellyìlc határatldn névpótolólfnnlt 
_fzenvedöi liiifánnak az _ígefben törzfökösformdt." _ 

Felelet. Az ígében törzfökös formata’ kö 
vetkezendö ь határatlan névpótolóknak fzenvedöi 
kivánnak. Álidrliit ldtoll, mind megfzóllitotta. 
Alfármelly érdemeketfzerezzen. Aliármit mond 
gyon. /Ilfcirmicsodfit iizennyeflf Aliáïmindmüt 

Jfíildgyön. /Iliármicsoddst liívánnyon. Annyit 
adgy, neki a’ mennyit kíván. Ennyit ища]; érte. 
Eggyetßdott belölle. Eggyet' sem adoll. Eggy 
csöppet sem adotl. Eggyeteggyet lfivánt _( рёШ. 

’ ok. furintot) párjáért. .Eggyebet nem tud, ha 
nem csak a’ kéfzet nevetni. Eggye'lfe'le't nem 
fzerel. Egynehányat Idtott. Egynehdny embert 
[едой а’ hegyenn. Illyelfet, illyeneliet, illyesel:et_ 
fzóllon. lin in lazen а’ halállal kuzködni , kfz 
amott. Killiit fzeret yközůlletek. Eggy his lie 
nyeret, és eggy lieues vizet Нога nekem. Kü 
lo'mly‘e'le'l«¢ml1Íi€ll ß’ régi üdökbïil. Leglzisebbet 

‚ sem 
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sem fzóllott. _Mast íri/. Mìndent tud. Minden 
fe'le't be_fze'lIett. A’ lovak közůl némellyeket meg 
vdsárlott. Ollyat, ollyant ‘аду ollyast [затеи 
Беттй sem tanúl.' Senkit sem taldlt ottlíon. So 
Íiat, be/`ze'1l., Tóbbet tud, mint te. Valahányat lá 
tott, mind megvette. Valalsìt megtafzítolt, Va 
lamelly Ísönyvet adoll a’ kezembe, Vdlamz't_fzól- 
loltál talán Ё’ 

4 XXIII. si а k afz. 
Az fgéI<Àe1¿ ŕzámairúl, rzeméllyeirm, идеями, е; 
‘ módgyairúl, 

222. Micsoda reguldli fzerínt kell az 
¿get a’ nevezö esettel megeggyezletnì Р 

Ёе1е1еЬКЁ2 igét a’ nevezô esettel a’ követke» ’zendö regulá, fzerint kell megeggyeztetni. 

1) A’ hatârozott módú’ fzemélyes .igét meg 
kell а’ ‚печегб е5еые1 , ~akár nyilván âllyûfl 
э,’ befzédlnen , akár titkon, mind a’ fzámra ,A 
mind а’ fzemélyre nézvel eggyeztetni, mint lia 
toncìk e'rÍsezte`Í¢, hol a’ nevezö eset liaiondli 
nyilvân áll, Ha’ egességesebb yolnál, örven- 
dene'Íi, hol az elsö mondásbaîn a’ te nevezö, 
a.’ másikban pedig az én titkon állanak. 

2) А: öfzvefüggefztett nevek többnyire fáb 
bes fzâmot kívánnak az ígében, mint a.’ ne'nem 
és az öcse'm is itt vannali veliinlf. De néxne1ly- 
kor а’ rideg fzámmal is megelégfzenek , mint Gx 
ф, e's az olsosság, e's a’ jó landes, ‘аду az ét 
' kap 
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kapcsolat nélkůl, az ф}, az oÍfo§sa'g, фр‘? 
tandcs a’ ve'neÍ_sber1 pari. ' ` I 

\ . . . Ё „ _ 

5) Ha. kétféle fzemëlyů nevezö esetek )'ör1_ 
nek öfzve, az ige a.’ nemesebb fzemélyt követi ‚ 
mint ha te e's а’ húgod ege'sse'gcseÍf vagytok, 
ën e's а’ bálydm rajta Ígülönösen örpendünk, 
hol а’ vagytok többes fzámú ugyan, de a.’ (с 

' másqdik fzemélyç, az örpendrfínli реф; az ér_l 
elsö fzemélyt követi. Hg а’ vi[I`zate'rö névpótoló 
az elöre mentt fzemélyes riévpyótolóhoz _tartozik, 
amánnak ígéjét a.’ fzemélyessel kell n1egeggyez- 
tetni, mint e'n voltam az, a’ ki tegnap tégedet 
Íserestelek, hol a’ ki névpótolónak ígéje heres 
_telcls az elö_re тети ¿ri fzemélyesj» mißt; az eIsö_ 
/ben ail, ’ " 

. 4) Az efn, /Ate, б, mink, iik. ök nevezö esef 
tek, valamint a’ Deákban, úgy a’ Magyarban 
is , az ígék elött elhallgattatnak, mivel a.`zoko_t 
az ige ragafztékok elegendöképen jelentik. C_sak 
mikor a’ befzédben különös nyqrnadék esik reáf 
jok, akkor azokot nyilván is ki kell tenui, mint 
én az ege'sse'getfzeretem, te pedig rontod. Tg 
polndl jobb а’ tes_tueÍrec_lr_1e'l.»" " 

225'. Mílfép Íiell az z'ge'Í_nieÍ; üdeivel 
bdnni? ` 

‚ _ ‚ \ 

Felelet. Az igéknek üdeivel а’ következehdö 
regulák fzerint kell bânni. i 

1) A’ jelenvalóval akkor élünk, mikor olly 
„ çselekvést jelentünk, melly fzínte kezdödik , vagy 

yégeztetik ‚ mint levelet irolç. ` 
‘ g) Az 

‘ I / 
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. д) Az ._.111gmú1t¢ ede, melly hihezfskèpen 
g.’ középsö fzázadokban a’ Deák nyelvnek ked 
yéért a’ kívánó módbúl koholtatott, fel nem 
juthatott .nállunk ama’ hivatalra, lmellyet neki 

‘ а’ Deâkok adtak, hogy tudni illik végbe nea; » 
vitt cselekedetet jelentsen, mellyet más valamelly - 
foglalatossâg félbe fzakafztott, mint [яйца mi 
Íior leuelet akare'Ít az atyánjtnak irni, maga el 
e'rÍiezett, _hol az aÍtare'Ít által- jelentett cselekedet 
az atyânak. érkezése â.ltal félbe fzakafztntik. A’ 
Magyar e_rre olly gnnyira nem vigyáz , hogy _itt 
az aÍ_tar_e'Ít helyett _az elmúltt (МЮ: altartam is 
helyesen m_ondgya_.. Az _alligmiiltt , melly a.’ 
Magyarúl írtt fzent könyvekben leginkább urq,l‘-. _ 
kodik, _Hazánknak néinelly réfzeiben nagyon _[zo 
_kott , mivel _fzépségnek tz_11fta_1t_ik_. 

5 A’ múltt üdövel akkor éliink, mìkor tö_ 
Íké11e1¢s_@n V1-:ghe vit; ¢s«;1ek«-detriti van fzs, аду 

mi1_1da_.zâ_11tal\, hogy más val_a_1m_e1ly cselekedetrůl 
_ne tetesen emlékezet; melly amgzt követte', mint 
Hannibal, valahányfzor a’ Rór`naz'aÍiÍial megüte 
Íiözöîî, mindenkor gyözedelmeskedett..Mihelyt ` 
más cselekedetriil fzóllunk, melly az elsöt kö 
vette, д’ régen múltt üdövel kell élnünk, mint 
alfhor mdr ä meghalt volt, mìkor e'n Едет; 
ё’1гг‘1гт‚ ' 

4) A’ jövendöf üdövel _akkor élünk, mikor_ 
jövendö dolgokrúl fzóllunk, mint holnap leve 
_letfogok inni. A"fog segítö igével sokkal [`zo 
kottabb a’ Magyar iövendö üdö, \mint az and, 
_e-nd ragafztékkal./De а’ 1;iFzta„ Magyar, а’ hol 

`_CS«1li lehet, még amazt is a’ jelenvalóval fejezi 
ki , mint holnap az. atyámnak levelet trok, meri: 

_ а, 

д 

1_' ‘ 

'N у. 
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n’ holńap ígehatározó а’ jövendö üdöt vilâgosan _ 
jelentí. 

224. Mikor élünk a’ jelentö znóddali’ 
Felelet. A’ jelentö móddal akkor élünk, mi» 

kor valamit haßároìâssal és bizonyosan je1en- 
.tünk¿ befzéllünk, bizonyitunk, tagadunk., vagy 
mikor kapcsolat nélkiäl úgy kérdezünk, hogy а.’ 
ke'rdé_s sernmi legkfsebb parancsolatnak vagy ti 
lalomnak nyomdokát niagába ne foglallyà. Mi-A 
helyt megldtgtt, mindgyártelment. Öriïlölf, mi 
kor ldtlak. Oriïlöli, hogy ldtlali. Ей) 1яегезе1? 
Mikép tetfzett neked a’ tegnapi mulatságŕ’ Jelen 
tö móddal élünk мы: ’ 

1) А’ bátor, jóllehet, ha mindgyárt, és 
noha kapcsolatok utánn is, jóllehet a’ ведь il 
lyènkdr а’ kötö módban befzéll, mint bdtor 
vagy noha tudós vagy is, bölcs melg is nehe-» 
zen vagy. Jóllehet vagy ha mindgyárt javasló 

\nem voltdl is e’ dologban, de' csak helyben 
hugytad mög is. _ 

2) А’ hogy utánn, mikor parancsolatra. 
vagy tilalomra nem щита‘, mint nenlfzeretem, 
Воду hírem nélkül elment. Az, а’ Íiiriïl gon 
dolam, hogy naked ezt mondta, nagy hitelt 
nem drdemel. 

5) A’ ha utánn, mikor kérdés gyanánt áll, 
úgy fzínte а’ bárha, mivel, midön, mìlior és 
meg“ kapcsoìatok utánn is, „mint megnézem, ha 
otthon uanëf’ Bárha ereje nincsen is, akarat 
tya me'g is 'dz'cse'retes. Elx;/zonyodott, mivel 

tege- _ 
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tëgeŕlet lcitott. -Midö‘n vagy mikor otthon vol» 
tam. Meg Budára érkezel. .Meg elek. 

Q_ 4) A’ ùvilfzatérö névpótolók utânn, mint 
olly i/iú 'embernek tarlott engemet, а’ Ísi ide 
zanúlnz' jött. I/annali, /silt ад: tartyalf. Találkoz- 
tak, Írik azi fallz'to\tta'Í_:. 

5f) Az egyenetlen kérdésekben, mint ад! 
Íiefrdezte Идет, lil az alydm, nem pedig Dea 
kosan Íií volna vagy ki legyen az atyám. Tud 

` ni alfarta, mìÃ‘e'p vittem ezt ve'g_be. Tudakoznz' 
kezdette, ki bant vele olly cs1'¿/úl. Az orczá- 
jdbúl aliarta Ífine'znz', mìrül gondollsodŕk. 

225. д. Milior ¿zuig a" lavano modaal." 
ч. Felelel. Valahányfzor a’ bef/,e'_dben vala- ‘ 
melly nyilvânifaló ‘аду titkos kívâriságot jalea 
tünk, a’ kívánó'm_ódda1 kell élnünk, mint [гад 
reinem, ha itt volna. Bdrcsals eljönne. Örtli 
tem volna, ha befzellheltem volna vele. Иду 
fzinle, mikor a’ befzéd 'magában valamelly két» 
kedést foglal, mint nagy Íie'rde's meg az, ha 
illy wege lett uolnaë a’ pórnek. E’ regula fzerint 

- tehát kivânó móddal kell élni: l 

1) A’ mìntha utánn, mint nem aze'rt mon 
dom, mìntha hitelessegedrül Íte'telÍiedne'Ít. 01-. 
lyan az emberi elet, mintha Íioczliával ja'{fza- 
nal. Hallgatfz, fnintha semmit sem iudndl, 
sernmit sem hallottál volna a’ dologrúl, 

2) A’ найти, bär, h/a, ördmest és [детей ’ 
fzavak utánn, mikor a’ [мм a’ kívánó mód 
b__an elöre külrletik. Vajha otthon volnek, Bar 

. _ _ ver 

"ч 

я’; Е. 
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úgy voln_a. Ha _alfdrnám is. _Örömest irndli, 
‘ ha üdöm volna. Szeretne'd,`ha dicsérnéleli. Já_|: 
_fzani fzertetne, ha laptája _volna. 

' 5) Ide tartozik ama.’ Magyar fzójâŕâs , melly 
a’kivânsí1gota’ hat, het ilgéknek kivánó mód 
gyával fzereti kífejezni, mint Idnczolhalna, ve 
fzelfedhetne. A’ köz„népr_1ek efféle kifejezései ihat- 
ne'li, ehetnélt, alhatnélç, és a’ harmadik forma. 
fzerint ìhalnám, ehetnem, alhatnäm hasonló 
képen ide tartoznalcl; de az efféléket fzebben le 
het imigy ejtenî: _fzomjan vagyoli, ¿hen va 

. gyols, vagyfzomjazok, ehezels, dlmos vagyoli. 

‹ 226. Mit lsell а’ parancsoló módrúl elöre 
ludnif“ ’ ` ' 

Feleleî. A’ pazfancsoló módr1î1’elöre a.’ kö 
zenclököt kell tixdni, 

1) A’ Magyarban a’ parancsoló mód kap 
csoló gyanánt is fzolgál, ammint im e’ példàk 
búl látfzik, _Parancs. Barátom! elmennyelzë ha 
za, vagy sem? melly mondás e’ helyett all: aka 
rodë, тамада, hogy elmennyelsŕ’ líapcsol. 
Szülöim azt akarják, hogy haza mennyelt. A’ 
második_fzeme'ly ia’ parancsoló módban: lio' 
_fzöntsd nevemmel az atyádot. Hapcsol. Hány 
fzor kértelek, hogy nevemmel az atyâclot lib' 
fzöntsd. A’ 5.,/`zeme'ly. Para_nc1s.,A’.kiknek fzí 

V ve van hozzám, lsövessen. Kapcsol. En neki 
egyenesen megmondottam, hogy engemet ne lio' 
vessen. A’ többes fzámnlzlf 1. fzeméllye. Pa 
rancs. Nyújtsunlt a’ nyomorúlttaknak segede1- 
met. Iíapcsol, Mennyei Atyánk paranesollya, 

та’ 
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hogy а’ r'..i-.1.ö11;öa«a1.„.x. ¢'1¢I`m«.»¢ nyuizsnnk. A" 
2. fzem.' Parancs. Mennyetek haza. lîapcsol. ‹ 
Azt üzeni az atyátok , hogy haza mennyetelí. A’ 
5. fzemëly. Paranes. Piirâlyi hatalommal ketten 
birjanak, és polgârmestereknek neveztessenek. 
Iïapcsol. Azt ohajtotta fzüntelen , Воду gyerme- 
kei nagy vagyonnal soha se birjanali, és' :nin-' 
den embertůl jó polgároknak neveztesseueli. 

2) A’ Magyar* parandsoló „аду kapcsoló 
mód kétféle, mert ‘аду valóban parancsol vala: 
mit, vagy ellenben tilt. Mikor tilt, á.’ n`e és se 
fzócskâkot kivánnya. magához, mert á"‘nem és" 
sem ígeliatározók csupán csak tagadmnk ,- a’ nél-' 
МН hogy tíltsanak. A’ pnfzta. parancsoló inóclnak 
példâit látni e’ mondâsokhan. Egésségedre fzor 
galmatosan vz'¿gya'zz,-1'fnihe'lyt haza érkezel, ne# 
kern levelet [г]. А’ tiltônák példâja legyen e’ 
tnondás: Az ollyan helyekre, rnellyek sokáig be 
ищи zârva', hirtelen be ne теплу, és' sòkáig 
bermek se maradgy; ‘ 

- 5) A’ kapclsolá mód a’ Magyarban nem' 
függ a’ kap`èsolato‘ktúl , mert talâlunk olly Ma. 
gyar kapcsolatokot , mellyefk uiánn mar a’ jelen-' 
tö, inár a’ kívâńó,~ mât xa’ kapcsoló avvágy' pae 
r'anc'soló’állhat. Illyen a’ hogy,’melly ntânn e’ 
mondáslman jelentö mód âll: tudtam, hogy ott 
van-, eliben kivânó :` kivânnâm, hogy úgy volna, 
ammint befzéllik; ebbcn pedig kapcsoló: mond 
meg neki,~ hogy estvére' itt legyen. 

A’ Воду‘ sokfzor elhdgyatik, mikor uìán- 
м kapcsoló mód áll, mint: kérlek, tedd meg 
nekem м: a’ barátsâgot, és hozzám; e’ 
helyett: kérlek, hogytedcl meg, és’ Ногу jöjj. 

5) A" 
\ 



5) A’ parancsolńhoz sokfzor a’_/`za,_/`ze fzóß 
tag ftiggefztetik , mint mopfìfza meg,'hol voltâl» 

1”V€'\zci/`ze meg magad. Álly_atoÍi_/Iza oda. Men 
nyünlsfze а’ kertbe. ’ ’ ‘ 

Felelet. A’ parancsoló avvagykapesoló mód'-' 
dal csak akkor élünk, mikor magában a’ befzéd 
akàr nyilvân , akâr titkon még tágasabb értelelri 
ben való parancsolatot "аду tilalrńat is foglal, a’ 
`mitöl1bnyíre a’ következendö esetekbén töŕténik. 

1)/A’ hogy utânn, mikor bârmelly tágas 
értelemben is parancsolat ‘ищу tilalom }`ön'"után 
na, mint kivânom,-' hngy jól aludgydl vagy' 
aludgy. Arra birtâl, hogy útállyalaïi. Végbe nem' _ 
víhetem, hogy ŕeâd ne haragudgyak. 

2) А’ hogysem , Аида, és ага]; kapcsnlatok 
utànn, mint nagyolab vagynk , hogysem ŕxekem 
I.’ fzerencse árìŕiason. Hacld, теппуеп dolgára. 
Csah otthon Zegyen. 

5) A’ Íficsodaŕ’ és melÍyz'ÍiP kérdezö névpóà 
ìolók utânn , v'eTl'áÈ.r1t a’ níìlifép ‘P/és) nlińeli? kérf 
dezö kapcsolatok' mánn is,`mint Íiicsoda az,_a’ 
ki jótévönek штат пе aliarjon? ‘аду ÍíÍCSOdd 
ne aliarjon jótéi/önek látf`zan`i? Kìcrsnda/§<s.étel-« Íiedgyen arrúl? Jlíellyilf bölcs vesse bizodalmât 
gyarló javakba? Minek hljjalali én tégedet n_1a.- 
gamhoz, mikor elöre tudom, hogy nem ereTz- 
tenek. A’ miìiép utânn csak akkor áll parancsoló, 
mikor elötte kézkedö mondás van, mint hafzon 

\ talan 
я 
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{дар volna mibenniink’ a’ióra való’ hajlandóság, 
ha nem tudhatndnls, mihe'p jussunli hozzá. 

‘4) Az а’ т, а’ melly, és а’ mi névpótolók 
’ utánn а’ következendö èsetekben_ 

a)’lVIik0r az illyen' névpótoló a’ hogy he- I 
lyett âll , mint Pyrrhus követet küldött а’ Romai 
akhoz, lti békességet ltdrjen, az az Ногу békes 
séget lférjen. 

1)) l\/likor a.’ viflzatérö névpcitoló elött a’ ha 
táratlan olly, ollyan, vagy a’ mutató az âll, 
mint nem vagyok én olly ладу, liz' e’ tifzteletet 
megérdemellyem. Nem nézlek én tégedet annali, 
lfi м: иёПуе, hogy Jupiternek a’ mennyköveket 
а.’ Gyclopsok koholták. 

c) Miksr a.’ víllzatérö névpótoló elôtt. taga 
do' mondás âll, mint nincs orjfzág', mellyneli 
a’ iók mellett ro[l`z polgárai ne legyenelf, Senlti 
semfog találltozni, a’ lti rajtad megltönyörül 
lyön. 

d) Mikorielötte a’ Van' ige âll, mint van a’ _ 
minels örülly. Ninos benne, a’ mit megvess. 

5) Az ollyan ígékben is a’ parancsoló môd 
âll, mellyek azaliar vagy bär fzócskákbúl öfz 
vetett hntâratlan névpótolóval vannak a’bel`ze'dben 

_ öfzvekötve, mintjöjjön alfdrlsi, efs ne'zze meg. 
Jíliárlfi mit mondgyon, nem hifzem. Megtörténik 
ez akkor is, midön e’ névpótolók helyett az altar 
ige tetetilç, mint cselelsedgyen a’ másikkal, a’ 
mit ‘КМ’, az az aliármit. A’ kétséges beI`ze’dber1` 

mind 
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1'r`.1indazâlta1'még ai ада!’ és bçir Ízócskâkbúl ö[`z'~’ 
vetett névpótolóknâl is az ige а’ kivánó módbań 
áll, mint megvenném, alíármiben telne ‚ ha le 
„hetneg mikor pedig э.’ b_e1`zéd csak valamit je 
lent, a’ jelentô módban¿ mint aÍia"r'ml'ben telìk, 
1l‘negv'eI`zem.' 

‚ 228. Mit Ãell 'el‘öre a’. hattir/aàtlvari módrúf 
iúdnunlf 5‘ — 

Felelef. A; Í1at'árat_1'anÍx‘1„1óVd`rú1 elöré ezekef 
kell tudnunk.' 

I 1 А’ Í1atâratÍań mŕfd' kétf`é1e`, úgymiunt fzs 
ŕnélyerlen , mint írrìi, és fzgmélyes ,-- mint lrnoni 
kell ¿ iŕnocl kell; ’s‘ а’ т.’ 

2) Á’ hatâratlan inód а’ befzédbén sokfzor' 
!`1é\'feAzi'>` e”`set ‘helyett â11',~ mint hazudnì nem az’ 
én dolgomg Bůn _ńélkůl Ãenni ладу vígáfztalás.' 
Iîltálatos dò_logì mást b`efzle`llení,- rnást gondòlní. 
Ez többŕiyiŕe' akkòr’t"ört’é’nik ,~ mikor а’ van ige 
inel'lett` két nevezö eset áll. 

Y з) А’ ЪатёгаШхй mdd а’ fz01'gaf'gékhez fag'. 
gefzfefik, me1lyek_I`zorosahb értelemben ezek:' 
fzoìsìli, Ífezki, Ífell,~_fz`iinz`Íi,f lehet, min`t а’ ki 
hazudnz' fzoliolt, könnyen hamisaxí is \esk1'ìf`zik.' 
È" vélekedés iránt habzanz' Àeàdeli. Semmi í`á~ 
ŕadsâgnak sem /fell а’ köfelességet ńleggätolni. 
Az erek nem fzünl'eÍi még meg ílernì haldokló 
ŕestében. Nem lehel е’ váŕasban vígań e'In1`. 

Ё 4) А’ ь„‹а‚„1„„ mód a" rzem°¿1y¢¢1e`„ igék 
hez is függefztetik, mint nekem a’ vénségrifíl tet-` 

_/zen 
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fzett frnì. Nekem Péter betegnek l_a'tfzik lennz'. 
A’ fzolgák nekem henyélni lálfzanak. illik neki 
jámbornak lenni. Sziikséges volt, e’ gonofzságot 
megbünteïni. ` 

5) ,Más igékhez is függefztetik, ha nyilvín 
‘жду titkon kapcsolat nem all közöttök, mint 
дн! és halni Íilván éretted. Irnì tanúl. Siess 
hozzánk jönni. Görögůl olvasnì jól tud. 

б) А’ valo réfzesůlö által képesnek tetetik 
в.’ határatlan mód arra, hogy melléknév gyanánt 
fzolgállyon, mint a’ gyermekeknelc lanúlní való 
sententiákot adunk. Ez nem erlní vàló._. 

229. lV1ine'mü' regulákfzerińtllell a’ ha» 
tdratlan móddal banni Р ‘ 

а 

Felelet. A’ határatlan móddal a’ követke- 
zendö ‚Ю regula fzerint kell bánni. Valahány 
fzor tudni illik két ige úgy függefztetik öfzve, 
hogy közöttök kapcsolat se nyilván, se titkon ne 
âllyon, az eggyik a’ határatlan módba tetetik. 
Megtörténik ez, mikor az ige fzolgaigével , vagy' 
fzemélyetlennel, ‘аду más igével is a’ befzédben 
öfzvetalálkozik , ammint a’ következemiö példâkl 
búl látni,Í ’ 

1) Mikor valamelly ige fzolgaígével jön öl`z- 
ve , a’ határatlan módba kell azt tenni, mint 

а) А’ _fzolfik _fzolgaíge mellett,‘me1lynek 
esak nem oggyetlen eggy múltt üdejével élünk, 
Meg _fzolfta banni, miikor valamit haragiában 
cselekfzik. Hét óránál többet nemfzo/itam aludf 

MAGYAR Nx'111.v1~\m. Ff п". 
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ni., A’ cseleltedni, tenni ígëket a.’_f10lil`li mßllètì 
el is lehet hallgatni, mint ezt _fzolftam én is, 
tudni illik’ cseleltedni. 

lb) A’ liezd lmellett, mint bánni lfezdetlte 
cselekedetét. A’ határos népek ököt meg liezdet 
iëlí Vetni. 

A cj) A’ _fzünik mellett, mint a’ katonák meg 
fzünteli hadalioznì. Mihelyt a’ dolgot közelebb- 
r«i'1l latta, megfzünt rajta álmelliodnì. 

_ а) А’ Iena ige melige, melly in fzemélyee 
-1eni'i1 vetetik, mint ezenn átmenni nem lehet. 
Ezt könnyen lehetelt elöre gyanítani. 

e) A’ liell ige mellett, melly itt hasonlóké- 
рещ mint fzemélytelen ige' fzolgál. Harczoltak, 
ammint vitéz férjíiaknak harczolni liellelt. A’ 
mit el kell lrefzíteni, kéfzítsd el. 

2) Akârmelly egyéb ige is, )mihelyt a’ fö 
igével öfzve talâlkozik, а.’ fzolgaigének terrné 
fzetét vefzi rnagára, mire nézve a’ fo" ígét mellet 
tek a’ határatlan módlna kell tenni. Illyen fzolga 
igeformák kiváltkép a’ következendök: altar, 

’z`parliodil¢’, irtózili, liíván, megún, meltózta 
tik, mer vagy mere'/`zel, _/`z1fgyenl,tańúl, fa 
nít, ügyelifzilf, és a’ fzemélyes van Példának 
okâért. [Чет könnyen gondolkodnak azok, a’ 
kik nágy dolgot aliarnalf véghe vinni. Jól ta 
n1'¢lnl' kivŕliltképen iparliodgy. Írlózils a’ югопу 
ra felmenm'. Az elsök közé lfiván jutni. Meg 
ún velek vefzelxedni. Bám sem me'ltó.ztalott te 
l:inteni.’Ha ö ezt теле vagy merefzlelle csele 
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ifedni. 'Szlgyenli cselekedetét niegvallani. Tdn'~ 
сим: lanúl. Enelselni тали. Ugyellezzetek jók 
lenni. Ke'_pes voltam volna én ezt neki me_g]i' 
zetnì. 

л а) Ezekrůl mindazâltal xnég eggy f`ŕ'»‘ regulát 
kell efzre venni. Ha шёл! illik a’ fö ige müvelö, 
а’ mutató formaba kell ат: tenui, mihelyt olly ‚ 
fzenvedö ragafztékú név kerïil a’ befzédben elö, 4 
melly mutató formát kívân, jóllehet az illy név 

’ а’ határatlan módń ígéhez tartozik. Igy e’ топ‘ 
dâsban: nem míndnyájan ludgydls а’ jc-‘rteïeß 
me'nyt meghdlálni, a’ tuclgycils igea’ mutató 
formában all a’ fzenvedö ragafztékú név miatty 
melly névmutatóval áll, a’ jótéteményt, és e’ 
névmutatóra nézve mutató format kiván, jóllehet 
а’ meghálálnz' ígéhez tartozik, 

— ь) Iäàverkezik ebbm, Воду швы» 'az my 
iulajdonságú név akad a’ befzédben elö, fö igés 
nek középrendů ígét válafztani nem lehet, mivel 
ez a’ .mutató formât fel nem vâllallya. E’ mon 
dâs ügyeliezzeïek a’ «лиц: megfo.gni«,¿soloecis- 
mus, mivel az ügyelíezìli ige a’ m1itat'ó format 
el nem_ fogadgya; e’ mondás ’pedi-g ïi`g'yeliez- 
zetels a’ tolvajt megfogm' ba.1_‘barismus»„ mivel 
e’ név a-'toIvajt a’ fellyebb шефа: regula (ш 
rint az iëgyelfezili ígében 'mutató formát Зайди; 
Illyenkor tehát а’ hogy kfapcsolathoz kell Tolya- 
modni, és tifztán Magyarúl igy I`1.óllani-:=ügye-_. 
Jxezzetelf, hogy a’ -tolvajt megfogjátolf. l 

c) Az eggy me'ltó`ztaiìli ige mutató f’o1"ma_ 
nélkůl is állhat a’ [zenvedö rag-afztékú név melz 
lett, melly egyébaránt mutató formât kiván», 

‘ Ff В‘ 1 Ynint 



mint méltóztasson az Úr nekenì e’ Ítegyelmef 
megtenni. Ezt „tudni i_llik a’ tifztességes 1ár‘sa\- 
kodásnak 'nyelvében а’ fzokás mât helyesnek; 
vagy legalâbb tůrhetönelc tette. 

б.) Mikor a’ fö ige fzemélyetlennel öI`z~ 
ve, hasonìóképen а’ határatlan módba tetetik. 
lllyenek a’- következö esetek. ’ ’ 

д) A’ fzemélyetlen illik mellett, mint min 
den' emberhez illik egéfz ereiével azonn lenni, 
hggy élenéç tehetetlenséggel ne töltse el, mint а’ 
marha. 

Ь A’ ldtfzik mellett, mint a’ nyavalya ne 
`ve1iedni latfzilf. _A’ láifzili ige ’még akkor is 
~ âllhat más hatâratlan módú ige mellett, mikor 

fzemélyes, mint trçfálni láifzoltam neki. 

_ Q) A’ tei/Íziïs mellett, mint hajónlilúl távozá 
ni fgffzettek az erdök.- Ez is âllhat, mikor I`ze- 
mélyeg, más határatlan módxí ige mellett, mint 
jó volna., ha némellykor haragudni tegfzenél. 

„ d) A’ titkon ìálló шт mellet, mellynek 
ggyéb üdei nyilvân mondatnak, mikor mellék~ 
nevek .mellé fzemélyetlenïil függefztetik, mint ‹ 
_fzabadë bemenm' Р Szabad vollë/ Ьетеппё? 
Szabad ф”)?! bemenni? Melly [`zorgalmatossâ- 
да: forditottarn én erre, nem fziikséges, több 
fzóval, ‘аду _fziiliségtelqn volt több fzóval ‘em 
Iítenz'. Illyenkor fzilhséges ф]; а’ gyermeket 
megbüntetnz'. Ha_/`znos_ nektek {джип}. Hq/`z 
nos volna neküpk falura. menni.l 'A ’ 

` 250’ 



в - _ ̀  ’ 25o.` Mikor lfell a’ fzemélyes -hatdratlan 
' modaal elm' Р «_ 

Felelet. A’ fzemélyes hatâratlan mócldal a.’ 
fzemélvetlen van , lfell, lehel, és illik igék utânn 
élünk akkor, mìkor ~a"tu`lajdon1tó r-zgafztéklî 
nevet, mellyet ezen ígék kívánnak , nyilván ki» 
mondani nem akarjuk; ez рейд csàk akkor töt 
ténhet meg, mìkor az illyen név helyett fzemé- 
lyes névpótoló áll. E’ példáhanhnza kell' men 
nem, а’ tulaidonitó ragafztékú névpótoló ne 
liem elhallgattatik, és a’ mennem-fzemélyes hg. 
táratlan módú ígével kípótoltatik. Mikor a’ tu 
lajdonitó ragaf-:tékú név vagy névpótoló a’ Ье 
fzédben nyilváln kímondatik, a’ fzemélyes ha 
târätlan m_ód fzükségtelen ugyan, de f`ontossâg- 
nak okáért nagyoin fzokott. I Igy e’ mondások: 
падет hnza kell mcnnem; és a’ bdtyámnalt 
haze. kellett mennie, nagyon fzokottak, noha. 
а’ mennem ésmennie helyett a’ pufzta mennì 
is helyesen àllana. De lássunk az említett’1'gek- 
kel egynehány példát. 

a) Van-, mìkor a’_fzr1l>ad,fzülfséges,_/`zül¢-’ 
ségtelen és_ hafznos mel‘léknevekhez ragafztatik, 
mint fzabad ezt cselelfeclnetelg. Hostnek lenned 
soha sem М]: fzabad. A’ Poétakpçk középfze 
rîieknek lenni ‘аду Iennielt soha sem volt 
fzabad. Nem fziiliseges» emlitenem, hogy e’ tůz 
tůl nag-yon megijedtùnk. Ezt nelied nem volt 
1/olna fzükséges tzseleltedned vagy cselelfednì. 
A’ gazclagnalt nem fzülfséges élelménn aggódf 
ni, ‘аду aggódnia. Ha/`znos nelttelf jóknak 

`lenni vagy lenneteli. Hafznos volna' nelfilt a’ 
.régi történeteket tanúlni, vagy tanůlniols. Иду 

fzinf 
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fzinte mikor a’ fzemélyetlcn van ígével а’ 11irto« 
kot jelentyük, mint le_/fz ott (naked) mit сп 
hed. .Nincs mit termem. Voltmit harczolnunlf, 
még az ellenséget meggy"c'izhettük. Van az atyz'1m- 
nak mit írni vagy irnifz elég. 
‚ Ь) А’ Íiell ige utânn. Ma (neliem) eggy le 

velet kellene írnom. Holnapig oda Ífell (nelied érned, Pompéjust rá kell (neliìk) bqfzélleniek, 
hògy baráttyok lègyen. Az Orátornak )az i_l1'en- 
döre nagyon Ífell vigyázni ‘аду vigydznìa. 

c) A’ lehet ige útánn. Nem adnám sokért, 
ha (падет) hozzâ lehetne jutnom, Mikor le 
het (neliteli) az erdöbe Ísimenneteli? 

d) Az [Ш]: utánn, mint illett volna (ne'Íiz') 
kemberségesnek lennie. Illik a’ bölcs embernek , 
elöbb fzóval megpróbálnia “аду megpróbálnì 
mindent, minekelötte fegyverhez fogjon. 
_ Jegyzéx. Mikép kellyen sok Deäk idiotizmust а’ Ma 
gyar határatlan módclal kifejezni? ’s mikép elleuben а’ quod 
és ut omz'.v.vío'kot Magyarúl helyesen kitennì, az Analyticá 
пай 2. Rêfzéhen, a’ 285. és a’ 295. ’a köv. oldal. böven 
¢li'i van adva_. ‘ _ ‚ ' 

25|. Mikey) Ífell а’ jelenvald rc;]`zesi'llö’- 
vel bánniŕ’ A ' 

Felelet. А" jelenvaló réfzesïìlök) _többnyire 
mint (‘б nevek is fzolgálnak, mini: adó,_/`zabó, 
fogó, biró, vonó, arató, hordó, _fz'wó,_fúró, 

Afüggö,)me'ró', шт ’s а’ t. de magokban csak 
inelléknevek ; mixe nézve ezeknek tulajdonsâgival 
is birrìak, mind semmi sem lehetetlen az álmo-‘ 
dönali, ‘аду az álmódó emberneli. Szolgâlnak 
tehát а’ befzédben _mind magânyosan, mind târ 
Qqsâgos állapotban. Ha elötte. цепей âllanak , 

mel 
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mellyek hozzájok tartoznak, olly ragafztékot 
kell hozzájok függefzteni, a’ minöt az igék ki 
vímnak, mellyekbîil а’ réfzesůlök erednek, -mint 
а’ törvény jót parancsoló és телят lilló aka 
rattya az Istennek. A’ tiïzhelynel ülö Curíus; 
mivel la’ parancsol és tilt igék fzenvedô raga[`z- 
tékot kivánnak а’ mellettek álló nevekben 1`ó'e's 
геля“, ül pedig melléklöt, mint tüzhelynel. 

252.‘ Milfep kell a’ múltt es jövendo" re' 
_fzesülólilfel bz_1'nnz`.9 A 

Felelet. A’ múltt ré[`zesAì'3lök között allig ta- 
lâlni ollyant, melly fö név gyanánt fzolgâlna, 
mint lett. Mint mellék név magányosan is áll 
hat, mint a’ megbdntottnak jussa van а’ pa 
nafzra; társaságosan is, mint a’ hangyáka’ kö 
rúlharapoll magot tefzik el, hogy ki ne zfengl 
jen_ Mivel а’ miivelö ígéknek múltt réfzesůlöi 
ben az értelem valóságos fzenvedö , mint а’ meg 
mt iörréner, a’ lfimeru föld ,_ а’ megivotrbor, 
а’ rnegevett gyümöles; vilâgosan kövietkezik, 
liogy a’ fzenvedö igéknek a’ Magyarban réfec 

‚ sïilöi nincsenek , és hogy amazok helyett a’ meg' 
zrawn, nwgfrqzmzozr, lfimereiezz, l.'¿me'rene- 
lett l1a[`zontal_an söt fzörnyetes fzavak а akármelly 
fzokottak legyenek is a.’ mostani Iróknál. A’ 
müveltetö igéknek, mint rnegirat, Íiímeret mxíltt 
rél`zes’1'1lŕ`>'ivel élhetünk ugyan , deinem mint fzen 
vedö igékkel, mint Péter a’ töllem fzolgâja âltal 
ellopatolt lovat mar eladta. A’ jövendö’ re'I`zesü- 
lök helyett a’ jelenvalókkai mayclnem mindenkor 
«élhetünk , mert akár a’ Ífövetliezendö, jövvrldös 
hajlandó,_akár a’ lso'vetkezö,jöuö, hajló valóball 
mind eggy. Csak egynehány van, melly la’ je 

en 
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‘lenvalótúl külömbözik ‚ mint cilló viz', cillaridzà 
egésség; hamer múló az üdö; mulanrló e’ vi 
lâg; a’ haló ember nem érez; mindern ember 
halandó. A’ jövendö réfzesůlök helyett sokfzor 
a’ határatlan üdŕivel és а’ való réfzesïllövel lehet 
élni, mint az okosság a’ liivánni való és a’ lie 
riïlni való dnlgoknak а’ tudománnyag ezek helyett 
a’ lfiudnandó e's a’ lferülendö dolgoknak. 

255. ]líz'lfe'p lsell az állapotjegyzölfliel 
banni? 

Камы. Az á11'ap0ij¢gyzakk¿1»a’ következen- 
dô regulák fzerint kell banni. ’ 

—\) A’. mìdön, milsòr, ammini, minel.'után- 
па e"s több efféle kapcsolatok és hagározott módú 
igéik helyett, ugyanezen igéknek ván, ven ra 
gafztékâval ékesen e'l`1'ink, mint az emberek sein 
mit sem cselelíedvën, roIl`zat cselekedni tamil 
nak, e’ helyett: milfor az ernbereksemmit sem 
cselelffzenelf, roÍI`zat ’s a’ t. Így hät a’ ván, ve'n 
âllapotjegyzö a’ hntározott módú igének akár 
mellyik fzeméllyét mind a’ két fzâmban tökélle- 
tesen kifejezi, mint hallván, hogy a’ bíró _meg 
érkezctt, tífzteletére mentem, mental, ment, 
mentiinlf, mentetelr, тетей, е’ helyett mikor 
hallotlam , hallottad, hallotla, hallottuli , hallot 
icítoli, Надписи‘, hogy a’ bíró megérkezett, ’s 
a’ t. Ezen állapotjegyzöt fzenvedö értelemben 
venni nem lehet, mire лёжа e’ mondâs helyett, 
me_9f0ga_tván a’ vezér, a’ sereg megadta magát, 
Еду kell fzóllani, minekutânna a’ vezér megfo 

‘дат: vagy még értelmesebben, _fogságba es 
ve'n a’, vezér ’s a.’ t, 

я) А’ 
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.2) A’ va, ve állapotjegyzönek fzenvedô ér 
telme van, mint reâd vannak fíiggefztve gondo 
latim. El lévén adva 1'-narhâí, haza' ment. líö 
tözve hozták. A’ van fzemélyes ige az elöfzócska, 
és a’ va', ve állapotjegyzö közé tetetik , mint el 
voltalt merülve munkájokba. De mikor a’ пуо 
madék az âllapotjegyzöre esik, ez‘elŕ`>'re monda 

‚ tik, utânna az elö[`zócska,'végtére pedíg a’ van 
fzemélyes ige, mint irva ugyan a’ levél meg vol 
na, csak be is volna pecsételve. A’ va, ve állapot« 
jegyzövel a’ van, шёл helyett élni, mint mun 
kája “изделие, csende fzalfafztva ezek helyett: 
mun-kàját ve'gezve'n, csendét fzaliafztv-dn; úgy ` 
fzínte az eredeti Magyar múltt üdök helyett a’ 
va, ve állapotjegyzövel úgy élni, hogy a’ van 
mellette segítö ige Iegyen, mint érdemek âltal 
magosabbra emelve lettek а’ terméfzetes emel- 
tettek helyett, valóságos Németmajmozàsok,.és 
igy Izarbarizmusok. ' 

'XXI\l.. Szakafz. 
Az ígéknek kötéséríil. 

254. Mit Ísell a’ létneli ¿geïrül általlyá 
ban tuclnunk Р 

I Felelet. A’ létnek igéi van vagy vagyon, 
lef: "аду lefzen, és lehet a’ Magyarban külö 
nöe íìgyelmetességet érdemlenek. 

1) A’ van ígével máx' fzemélyesen , mât fie» 
mélyetlenůl élünk. Az elsö esetben, mikor tudnì 

—— ìllik fzernélyes ige , a’ befzédben kétféle hivatalt 
Vb 
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91ве1; mert vagy létet jelent, mint a’ bályám а’ 
iemplombari vani, vagy peìiig csak arravaló, 
hogy a’ mondásban az âlhtást a’ târgyal mint 
kapcsnlat ö['zvef`ügge[I`ze, mint е’ templom vala 
ha fze/p voll, hol a’ târgy e’ templom az állitás 
sal _fzép az által függefztetik öfzve , hogy a.’ volt 
igének segedelmével fzépnek mûndatik. 

2) \-'alarilint e’ rideg fzámú harmadik I`ze- 
mély van, úgy többes fzáma is vannaïs, akár 
fzemélyesen állyanak a’ befzédben, Zkár fzemé 
lyetlenůl, a’ tagadó mondásban soha sem I`zok- 
tak n_1ordatni, hanem helyettek mindenkor а’ 
ninos, nincsenelí, sincs, sincsenek igék állanak , 
mim az atydm nincs itthon. На! az anyádf’ 
1+. Az àíncs. Hdt testuéreid? gf. Azols sincsenelx. 
I/annalfè' nénéid? ij.. Níncseneli. Hdt hú_.gaid$’ 
gf. Ага]: sincsenek. 

A 5) Il/Iikor а’ leßlz ige а’ hiányos van igének 
jövendö üdeje. gyanànt fzolgál, mindenkép úgy 
köttetik ö[`zve, mint a’ van ige, mint ma _fzép 
üdö leß"z. De mikor a' létnek változâsát jelenti , 
akkor veleyfzemélyetlenůl nem élhetünk, mi1_1_.t 
a’ testvére pap lett. 

4) Mikor a’ [едет ige a.’ van igéiiek tehe- 
disse, akkor ennek regnláit követi, mint ma 
fzép iiçlö’ lehet; lehetnels neÍ:i_fze'p iulajdonsá 
gai. Mikor pedig a’ leßk igének tehetösse, en 
nek reguláitvköveti, mint nem lehetö Ífatona. 

255. Micsoda regulái «vannak a’ Van 
z'ge’ne7i, mikor fzemélyesen fzolgdl, e's le'tet 
nem tefz, hanem a’ mondásban a’ targyal az 
(illitástjïlggefzti òfzve., mint Ísapcsolal Е’ ~.' 

Fele 



459 

Felelet. Mikor a’ fzemélyes Van ige létet 
nem гей, hanem а’ mondásban а’ târgyal az 
állítást függefzti öfzve, mint kapcsolat, a"kö 
vetkézendö regulák alá van "еще. 

1)‚А’ jelentö „дам, jelenvalô идешь 
mind a’ két I`z:'1~m1î‘ha.rmadik fzeméllye, van 
tudni illik, és vannali, söt még ezeknek tagadó' 
lielytàrtói is, a’ nincs,sz`ncs_,~nincsene'li, sincseneh', 
а‘ Magyar befzédben illyeliltorfzùkségképen eltit- 
koltatnak. Péld. ok. a’ bizonyító befzédben : л e’ 
templom fze'p;'e’ hegyelffelette mngesalsg lia 
tona; dedlfolt; lelzetetlen, деду elhidgyem. A’ - 
kérdésekben: _fze'p\è` e’ templomí’ magosalfë e’ 
1:е_.‹;у’в715’ ezels dedlfoliéf A’ tagadó befzédben: 
e’ terpplom nem _/`ze'p,- e’ ltegyeli nem magosali; 
nem liatona; nem deálxolt; nem lehetetlen, hogy 
megtanúllyam; a’ templom sem fzdp', a’ he 
gyeli sem magosalf. A’ kérdö egyfzersmind és 
tagadó liefzédhen, nem _fze'p e’ temploín? nem 
magosaliëe’ hegyeliŕ’ nem deciliolt ezels.” e’ tem» 

`pIom sem [игр ezel: sem dedhoh? A’ többi 
üdöknek harmadik fzeméllyei mind nyilván mon 
datank , mint e’ templom [др volt; ha deáliok 
volnánali; ha e’ hegyelt magosalt nem voltalt 
volna. ‘ ' 

2.) Illyenkor а’ шт ige mellett mindenné 
mii emberinyelvben két nevezö eset áll, mellyek 
nek eggyike a’ tárgy, а’ masika az állitás, av 
vagy ammint a’ Logica, beI`zéll,' az eggyike a’ 
sulvjectum, a’ mâsika a’ praedicátum, mint а’ 
harag rövid dühösseg; az attya hires vitéz volt; 
az idénn a’ fzilva nagyon ¿des leßz; a’ rqffz' 
ember Еда: Ьагйг nem Едет; а’ bátydm mdr 

K tizen- ` \ _ ‘ I l ~ 
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tizenhat efztendös leheme, ha “meg nem halt 
vulna. fîóvetkezik ebbïil tagadhatatlamíl, hogy 
az e' fzóképzö ls nem lehçt genitivus, hanem 
hogy valósàgos noxlyinatìvus, mint с’ hdz az а 
lya'me'; е’ fzolló' a’ „агата volt. ` 

5) Ezen -esetben а’ fö Qéknek fzenvedö ál« 
lapotjegyzöi va, és ve mellékrfevek gyaiïânt ál 
lanak а’ mondásban, mint praedicátumok, és 
м‘; kívánnyák , hog`y még а’ van , vannali, nincs ‚ 
nincsenek, sincs, sincsenek fzemélyek is nyil- 
vŕm mondassanak, elejekbe helyeztetvén а’ meg, 
le, Íii,_fe1, òfzve, Wvißza, be elòfzócskáikot, 
mint a’ bors mdr meg van törve; meg vanè' 
mdr isíltve a’ hůsŕ’ házai le vannali rontva; 
tellyesen mvg vagyoñ az ir_'a'nL gyözve; mög 
fel sem vollalf ò’ltözve¿ ha mindgyárt ki volt 
volna is nyitva az ajló; Не’! órakor reggel fel 
Иду egefzen Íséfzrìlve az útra; ha le nem- vol 
tupk volna vfatkezve, elmentfinlx volna veled. 
A7 lagad«ó«befzédhen az elöfzócskák ígéiknél ma~ 
raìnak, mint a’ bors та}; nincs me`gtörve;- а’ 
hws sincs megsütve; а’ laval: nincsenek meg 
éladva. ‘ ' — 

4.) А’ Ггешё1уев van ígének határatlan 
'módgya a’ mellette £1116 nevekben tulajdonitó 
»ragafztékot Akiván, mint menttnelt lenni a’ bün 
tůl nagy vígafztalás; birónals lenni nem ki 
csinység. 4 

256. Minémú' reguldlf fzerinzke1lbdn- 
н! а’ _fzemélyes Van ígével, milsor létetjelent.” 

Felelet. A’ fzemélyes van igével, mikor lé 
' ÍCÍ. ’ 
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:ier ment, а’ kemkezende regulák fmim kell 
banni. 1 

1.) A’ van és uannak, ~nincs, n1'ncseneÍs,_ 
sincs, sincsenels harmadik fzemélyek nyflván 
kifejeztetnek , mint az atyám ya’ iemplomban 

_ van; soltan vannalt a’ hegyenn; itlhon шт 
nahe' fzülöid.” nincsenek. 

2.) Illyenkor a’ van ige hârom különös 
fzójárást fzül; az eggyiket a’ tulajdonitó raga[`z- 
tékú névvel, minßha `e'n a’ te bdtya'dn»ak vol 
ne'Íf; ha e'n neked voltam volna, tavaly a’ mu 
«silfánalt tanúlásdhoz _fogtam volna; a’ mási- 
kot az oda igehatározóval, mint oda vagyunlt.' 
На а’ _[zel meg nem állott volna, oda voltatok 
-volna. Ugy a’ lehet ige is, mint ha megindúl 
a’]'e'g alattunls, eggy _/`ze'mpillantásban.nu'nd- 
nydjan oda lehetünlsl',-a’ harmadikot a’ ki elö 
fzócskâval, mint Ísìuoltunli tegnap a’ Fbirónal; 
fífìlefzünli holnap a’ fzóllöben. 

257. Mìlfép Íeell banni а’ _fzeme'lyetlen 
Van ige'velP -— . ‚ — 

Felelet. A’ fzemélyetlen van ígével mink 
a’ birtokot fejezzük ki a’ következendö regulák 
fzerint. 

l 

1.) A’ birtokosnak neve a’ tulajdonitó ra 
gafztékot vefzi magához; a’ birtoknak neve pe 
dig а’ birtokos fzóképzöt, melly a’ birtokosnak 
«mind fzeméllyével, mind_fzán1ával megeggyez, 
mint van' nelfem húzam, van nelxed hazad, 
van пей! ham; van a’ ne'ne'mneÍ£ háza; van 

\ ne 
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nekiink házunlf; van nelftek házaioli; van пе 
lxili hdzoli; van testvéreimnel: ha'zol¢;’ hol azt 
jól efzre kell venni, hogy itt a’ birtoknak DGV@ 
а’ birtokoséval târsaságos âllapotban nem âll, 
és hogy következendöképen a’ tulajflonító ragafz 
tékbúl hirtokost nem csinâl, mint az efféle mon 
clcìsoklwaxi: a’ ne'ne'mneli hdza mdr felépült; 
t_estve'reìmnel¢ hciza lerosliadt. Lásd a’ 156. Old» 
Ь) alatt. ’ 

\ 2,) A’ fzeznélyes névpótolóknak tulajdoni- 
, tóit падет, nelied, nelii, пфйпй, nelitelt, ne 

lfik el is lehef hagyni, mint van házam, van 
hdzacl, van háza, van házunlf, van házatolf, 
van Назад; vannalt házaim, uannak мадам 
7 д 7 s a t. 

~ 5.) A’ tagadó befzédben a.’ van és vannali 
helyett a’ nińcsen, nìncseneli, sincsen, sincse 

‘ neli hiányos ígékkel élünk, _mint nincs neliem 
házam, nelsed sincs Идиш! ’s a’ t. 

A"lehe't ígével fzinte így bánunk , mint 
'lehetett volna пей! ele'g‘ jó bardtlya, ha magali 
jól viselle volna. De a’ tagadó lnefzédben meg 
marad, és elejébe csak a’ nem ‘аду sem taga 
dás teretik, mint nelfi nem Мин soli pen/ze, de 
adóssd-gai sem lehetnelf. 

258. HG.- 1V1ilfe'p kell banni a’ _fzemelyetlen 
' ÀVan_ig¿vi»il, mikor birtolrot nem jelent-P 

Felelet. A’ fzemélyetlen van ige a’ fzabad, 
__fzz`ilise'ges , és hafznos melléknevek mellett kap 
"csola_t- gyanánt állván, a’ 255. §ban elöadott 
regulákot követi, úgymint. 

1.) A' 
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1.) A’ van, vannals harrnadik fzemélyek el 

titkoltatnak, mint _fzabad a’ nyomtató ökörnek 
a’ gabonábúl enní,` mellyre taped; nagyon 

_fzüÍtse'g"es, hogy ezt tudgyad, vagy nagyon_fzù'Íi- 
séges ezt tudnod; llafznos még a’ gazdagnak 
is tanálnia , vagy hogy tanúllyon, 

2.) Ezen esetekben még a’ tagadó befze'd- 
ben sem tetetik helyette a’ níncs vagy sìncs 
hiányos ige: mint nem _fzabad a’ deâknak he- _ 
nyélnig még a’ gazdagnak sem_/'zabacl a’ tör-. 
vényt megfzegni; nem hqfznos a’ deáknak he 
nyélni; nem fzültséges, hogy ezt többfzör em 
litsed, vagy nem _fzülssëges ezt többfzör emli 
tened. 

_5.) A’ többi módokloan és üdökben a’ har 
madik fzemélyek nyilván kifejeztetnek, mint ak 
kor még _fzabad volt igazat mondani; ha fza- 
bad volt volna а’ kertbebemenni; fzüliséges 
leßz, a.’ dologhoz látní; hafznos volt volna, a.’ 
dolgot jobban megfontolni. ' 

4.) A’ tulajdonítórúl, melly a.’ _fzabad,fz1'iÍi- 
séges, és hafznos mellett áll, a’ következendöt 
kell még tudnunk. 

a) Mikor a.’ befzéd határatlan, a.’,tulajdo- 
nító "аду elhagyatik, vagy hasonlóképen hatâ- ‘ 
ratlannak kell lennie, а.’ fö ige pedig a’ I`zemélyet- 

‘ _len határatlan modba tetetik, mint nem fza- ` 
bad oda Amenni; senlfinels sem _fzabad oda 
menni; fzabad oda minden embernek, "аду 
Iltineltlsinek vagy aliárliìnek bemenni; nem _fzüÍi- 
'séges ezt emltleni; senltinek sem hq/`znos he 
-'n¿ye'lni. ’ 

Ъ) Mi» 



454 

b) Mikoria’ befzéd hatârozott, és a’ tulai- 
donító nyilván kifejeztetik, akkor az ígét akàt 
a’ fzemélyetlen akár a’ I`zeméIyes határatlan mód 
ha lehet tenni, mint падет пет fzabad uda 
bemenni, “аду Ьетеппст; nelied nem _/'zilli 
séges, de nem is hafznos, ezt cselelfednì ‘аду 
cselekeclned. 

c) Ha pedig а’ befzéd határozoit, a’ tulaj 
donító pedig elhallgattatik, az идёт а’ fzemélyes 
határatlan módba kell tenui-, hogy az elhallga- 
tott tulajdónitónakfzeméllyét jelentse-, mint nem 

‚ ‹ — ‚_[гаЬас1 oda теппет; ezt cselehednünli sem nem 
fzülfséges, sem nem hafznos. 

239. Mit Íieil méga’ Van, ’Lqfz e's 
Lehel z'ge'krü'l tudnunÍsP ‚ 

Felelet. A’ 1Jan,Iqß"z és lehel igékrîil a.’ kö 
vetkezendötlkell még tudnunk. 

1.) A’ meg' elöfzóeskával efféle fzójárásœ 
kot I`zü1. Megvan та}: а’ könyvem, mellyet teg 
nap elveíjztettem. 'Het óra mar megvolt. Meg 
lqßz ez 1s, ne busully. Meglehet. Sok lllyen 
mondásnál az ige van eltitkolva, mint megvanë 
már a’ ruhám? tudni illik csìndlva, 

2.) A’ lçß"z és lehet fzintúgy fzolgálhatnak 
kapcsolatok gyanánt, fzintúgy jelenthetnek lé 
tet ,_ és fzintúgy lehetnek fzemélyetlenek, mint 
a’ uan, mellynek reguláit is követik, Csak mi» 
kor két nevezö esettei állanak, akkor az eggyi- 
kat, melly a’ mondásban állitâs, á vagy e' ‘лёд. 
zésů igehatározóra. is lehet vâltoztatni, mint: 

4 Ífato~ 



465 

lfatondvd lett, mert az attya. nem akarta, hogy 
pappa legyen; ezek helyett: lxatona lett, pap 
legyen. A’ bátyám ltapitánnyctlehetett volna, 
ha el nem esett volna, e’ helyett liapitány le 
hetett volna. Sokfzor а’ nevezö, melly а’ шоп 
dâsnak a.’ tárgya, kiható ragafztékkal is monda 
tik, mint az én _fiambúl katona leIl'z; mi lehetne 
belölle, ha volna? de illyenkor a’ másik ne 
vezöta ‘жду e' végzésïi ígehatârozóra. vâltoztatni 
nem lehet. 

240. Mit lsell dltallydban a’ rendlsövetö 
igélfnelt ltò'te'se'rü'l tudnunlt Р 

Еемш. A’ 1.-11111.11-/1-11'; igékneky kötéßénii ы 
tallyâban ezeket kell tudmink. ' ' 

1) A’ müvelö ige a’ mondásban fzenvedô 
nélkůl is állhat, mint ir, olvasols. De _mìkor а." 
tárgyat, mellyet a’ cáelekedet, mint itt az irás, 
olvasds illet, meg _kell neveznünk, akkor neve’ 
hez a’ fzenvedö ragafzték függefztetik, mivel a.’ 
cselekedetet némünémůképen fzenvedi, mint le 
velet ir, verseltet olvasok. Az illyen név azutánn 
az ige’ fzenvedöjének neveztetik. A’ vifzontagos 
és a.’ müveltetö ige illyen fzenvedö nélkůl el nem 
lehetnek, mint ö csak magat fzeretì; levelet irat. _ 

2) A’ középrendiï ígék között nagyon sok. 
ven, mellyekkel mint müvelökkel, és kiválnmint 
vifzontagosokkal is élünk, mellyek teh_â.t illyen 
kor а’ fzenvedöt is megfzenvedik, mint liigcizöl- 
te a’ hort; sohaftya шагам; _/zomjúhozza э.’ 

'vértg fzlgyenli cselekedetét; testvérét ltiáltya; 
nagy шипы állotta lxi' a’ halált; dlugrotta az 

MACYA11 NYELVTUD Gg. 5.1’ 
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ЁгКос; "agyon bánkodgya magát; elaliíclid ät 
èbédet. 

' 5) A’ fzçnvedö ige mellett fzenveiiö ragaÍ`z~"~ 
tékú név soho. sem âilhat. A’ müvelö mandárs 
búl, mint а’ mieìnk megverték az ellenséget, 
.1`z,envedö mòndâs válik, ha a’ fzenvedö uevet, 
mint it: az ellenséget, af nevezö eserbe teÍI`zu'k, 
'az elöbbeni nçvezöhöz, mint 1}: а’ mieinli, f`oI`z« 
tó ragafztékót függefztünk ‚ а’ müvelö igét meg 
verte'k pedig fzenvedöre vâltoztattyuk, ’s )mód 
душ ës üdejét rńegtartván , a’ fzâmra és a’ fzs 
mélyreánézve nz új nevezövel megeggyeztetfyuk g 
а’ mieinktül az ellenség megverelett. А’ fofztó 
ragafzték helyett az dltal névhaçàrozrfval is él 
hetünk: а’ mieink ällal az' ellensdg megveré- 
1811; _ , 

_ 4) А’ тйчеЦесб ige а‘, fzenvedi) névenń kil 
"vì'il в.’ mâsodik oknak nevéhez , melly által vala 
mit végeztet, я.’ segltö ragafztékot kn/á_nnya fhg; 
gefztetni, mint felvágattam га’ házi fzolgával a.’ 
fát ; jìáva'Í lévelet ir`_atott.« A’ segixö ragaÍ'zték he 
lyett az áltql névhatàrozó is âllhat,- mim dl# 
tal leveler irawnii 

А §41. Miïfor Ífe1Ía" míivelô ÍgëneÍìfzen- 
сейфе’! а’ monddsban elhallgatni? ' 

Fèléfetß Í\/Íikor' а’ müveiö igënek .Í`ze'nvec1f'~}6 
ìlévpótaló, а’ követkézendô esetekbén I`zükség~ 
képen elhallgattatik.- ’ 

'1) Az engemet',\ minffet vagy ibenniinfsöl 
fzenvedökö: е1 kell haligmi, mihelyt «wim а: 

` clô 
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ëlòŕe küldött mohzláshlil könnyïi gyanitani: mi 
Íior nalla voltam, jo'I tartot_t,' nem pedig Üól 
шпон engemet'. Mihelyt I»emem2iinh Воды‘, 
mindgyárt »leülteteitr nem pedig_leültetetf min 
де! vagy ben'/nünliöt. A ` 

2) А’ tégedet Fzenvedö a’ lak, lek ragafziékiî 
ígénél elhallgattatik, mint ldtlalf, .nem pedig Idtlalí 
tegedez. Csak mikor' а’ fegefzei I`zen.ve'di5re kulönas 
nyomadék tetetik, akkor kell aztaz ige’ elejébe 
tenui, mint tegedet ldtlals. _ Az ‘igének egyéb ra 
gafztékai mellöl is el kell а’ 2ё3ефе—1‚1`2епге&бпе1‹ 
tnaradni», mihelyt az elôbbení mondâsbiil azi: 
a’ nélkůl, is könnyen lehet gyanitani, mint hqfz 
ialan bůlsrilfz, ‘аду bujlfálfz-, látunk; nem pe# 
dig lálunli tégedet. . 

3) A’ tilxtelret és bennetels-et Ízenvedöt a’ 
- lak, zelf ragafztékú igéné1.nyi1ván ki kell. im... 
dani, r`ni_ht lállalx benneteliet, vagy ha a’ пуо 
Amadék a’ fzenvediïnn fekfzik, bennetekei ‘аду 
tilfteltei láttälak. Fuvévén ha e’ fzenvedót mas név 
'pótoló vilâgosan jelenti', mert illyenkor I"zükség- 
képen élhagyatik, mint mìndnya'jotoÍ1oifzeret~ 

_ lek. Az igének egyéb ragafztékinál’elmaradhat, 
mihèlyt az 'elöbbeni mondásbúl gyanitani lehet, 
mint milsoi' hozzd mentetek-, mefgjßídottè’-.»" nem 
pedig mgegfzidottë bennetelfetß 

_ 4) Az an és azoiioi, kiválf ha ад elöbla. 
emlitètt nevek helyett állanak, siikségké‘pen_ e1'= 
titkoltatnak, mihelyt az ige _ а’ mutato formaban 
âll, melly е’ fzeńv'edököt a’ nélkiil is magában 
foglallya. -Mzfcor Ítönyvet vefzelf, elôbb hogysem 

A läekölleiem, mìndëg áloluasom; melly péltlában 
Ge 2 'wey 

- н 
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hogysem azt beliöttessem, deákmajmozás, azi 
dtolvasom рейд; tavtologia, avvagy I`zóI`zapori- 
tas volna. —- Az lzönyvelirülfzóllafz P Igen 
is: ncrgyon dicse'rili,- nem pedig nagyon diese' 
rils azolxot. Mond ydli, Деду meghalt, nem pe dig azt mondgyállr, ha cáak az azt fzenvedôre 
különös nyomadékot tenui 'nem akarunk. 

5) Az öt, Шаг, és öliöt fzenvedök, mint az 
elôbbeniek, fzükségképen elhallgattatnak, mint 
milsor Be'csben volt, nagyon megloptcils, nem 
реф; megloptálx ötet. _Mihelyt a’ latrokot meg 

_ lduals, mindgyárr штат: lsezdettéls, пеш ре 
dig lsczdettéli ölsöt. Kivévén, ha reájok különös 
nyomadék esik, mint ötetfogtál: el legelofzör ,' 
öliöt is ösmerem. 

242. .M"ëllyíls Худ‘ lslvánnali magols mel 
le' iulajdonitó nevel ?.^ ` 

'Fel¢Iet. Tulajdonító nevetimagok mellé, és 
ha müvelök, még a’ fzenvedö névenn kivïil is, 
a’ következendö ìgék kivánnak. 

1 ) Mellyek akármelly tágas értelemben adást 
vagy tulajdonítást jelentenek, mint: mcisnali 
tanácsot könnyïi adni. A’ föld nyújt a’ vetésnek 
nedvességet. Nem engedek_fájdalmamnak, nem 
fzolgdlok a’ haragnalí. Megbocsátolta jiánals, 
a’ mit ellene vétett; megengedett üdötlen he 
vesse'ge'nek. A’ fzerencse nehem nem liedvezett. 
Váralfozdsunlmali, reme'nyse'gù'nlmeli megfè 
lelt. Levelet kiildött az attyanak. Minden ember 
nel: hizelliedilf. Magadnals fzánlafz, veifz, bo 
ronálfz, magadnalx is aralfz. Nagy dücsössé- 

get 
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get erdemlett,_fzerzett magánals, de kevés hafz- И 
not. Micsoda nagyobb hafznot hajthatunk, hoz 
hatunli a’ Hazdnalt; hanem ha az ifuísâgot ok 
tattyuk? Jobb még. a’ roßzaknak is hafzndlnì 
a’ jók miatt, mintsem a’ .jókot а’ roII`zak mìatt 
elhagyni. Nagyot vét-a’ Poéta, mikor a’ bölcs- 
nek befzédgyét gonqfznak ‘аду bolondnak ш 
laidoníttya. Nelfed ajdnlom könyvemet. fíölcsö 
nöztem, vagy kölceön adtam мы pénzt. Nenn 
hìfzelt én nelied. Ö падет sokkal tartozili. E 
hírnek nagyon megörält. . ~ 

я) -A’ mellyek ellenkezést vagy tilalmat je 
л lentenek, mint a’ gyülölsëgnek a’ gazdagság 

nem. dllhati ellent. Neki vetettels magokot az 
evezöltnels. Megtíltotta пей! а’ játékot. Te ezt 
падет irlgyled? 

5) Mellyekgitélëst vagy vélekedést tefznek ‚ 
mint jónalt itélte tettemet. A’ ,mit te befzéllefz ‚ 
hazugságnak nem tartom. En erre magamot 
érdemetlennek vallom. Semminelt ve'lem a’ gaz 
dagságot az erkölcshöz képest. Röstnek gyaláz 
ta ñât, Vakmerönek híŕefztelték. A’ léleknek 
háborodásait a’ Filozofusok nyavalydltnak пе 
vezìlt. Ennius a’ haragot a’ bolondsâg’ ltezdete'~ 
nek mondotta. A’ hadi sereg Diocletiánust' Im 
perdtornak tette, A’ ñát líirdlynak válafztot- 
tdk, Ícìáltottáls. Ezt nelsem vétekůl ne tulajdo- 
nítsd. 

4) A’ van és válik a’ felható ragafztékú 
nevek mellé tulaidonító ‚паче: is kívánnak, mint 
örök dücsösségedre lqßz nelted e’ cselekedet. Ez 
падет nagy terhemre volt. Gyalázattyâra válilt 
ez nelti. Le'gy neltem oltalmamra. ' 

245. 
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245. Mellyil; ¿gek Ísivdnnals het tulajdqf 

niió nevel? 'I _ _ ’ — 

Felclet. H0gy_ a’ дед, tetfzils, Ídßfzilt, és 
illik eggy tulajd0.ni_tóva1_âllana,k, kitetfzik e’ pél 
dâkbńl: neliünh kellett volna oda menni vagy_ 
mennünk. Nen: kell a’ ладу ’Poelcínah csendes 
Olvásó. .7VeÍxec_l ma, tréfálni tetfzett. Én neki meg 
tetfzettem. Jónak látfzott. Neliem úygy lâtfzik, 
hogy. Naked nem illeti: ezt cselekedned, De ta». 
lálunk mellettek két tulajdonítót is, mikor_ tud-, 
ni illik a’-mel1etl_ek lévö fö ige is tulajdonitót 
kivân, mellyek közů_1~némelIyek el is ноты; 
hallgattatni. ’ Péld. okáért, Nelfem е’ dologban 
olxosnak kell lenni vagy lennem. Neůern az alyámq 

-- nals_kell ezt megmondanom, nem pedig rnegq 
mondani д’ kétes _értelem miatt. E’ dolog ne 
_Íiem gyanúsnalŕ tetfzik, tudni illik lenni. Az 
atyámntzïi @Zt шумы neÍfem mondania, nem 
реф; mondani. Ö magának bölcsnek látfzik, 
tudni illik lçnnz', Illik псы jdmbornah lenni, 

244. .Mellyìls z'g_e',Íi Íiivdnnalsfofztó nevet.? 
Felelet, Fofztó nevei д’ következendö igék, 

1«ivâm1ak_- ` 

1) Mellyek kérésfielentenek, min; tanâcsot 
hert az atlyátúl. Gabonát klváńtals az I/'rasäg-_ 
_iúl« Ezt ën tölled fnßgvdrom, ` 

2) Mellyek elvitelt jelentenek, ming elloptdlç 
t_älle_könyvedef_- Mindenélril rnegfqfzrozzak. El. 
ragadta ¢g‘_,-{‘y útflzótúl a"köpönyeget. _Elvonta 
töllê kegyelmét. Elvìlle bcittyálúl könyveit. Kö! 

fzö 
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fzönettel vefzem az Úrtúl e’ barátságot. Az atydm- ’ _ 
túl sokfzor halloltam. l/alalsilúl pénzt Выезды 

_ Ilòzötî. 

5) „Mellyek kérdést jelentenek , mint ezt -te 
¿ntöllem ne lierdezd. Tudaliozd meg lakását 
-paluliitul. 

4)_Mel1yf-k filalmatterznek, mint гигиена 
латы! а‘ 1112е1!‹е‹1?›1‹бт. Az ellenséget a’ gabo 
‘шт! elzarta. Tartóztasdt ńxagadot a’ rendetlen 
1-1:-111.1. ’ ' 

5‘ Ме11уе;1‹ fzabadítást jelentenek, mint fel 
fzabadltolta a’ bíintetéstill. .Megmentette a.’ ha. 

"ldIttzL. Me-bfmenekedett a’ vefzedelemtúl. 
б) Mellyek távxíllétet, függést, pártolâst, 

irtózást, felelmet _és külömbözést jelentenek, 
mint Buda Gyöngyöstzil eggy napi ]ârásnyíra. 
fel1fzz'li.'Posony _Becstül nem meßze van. A' 
hufli seregek a’ fö veze'rl_ül elallottak, elpárlol-‘ 
tali. A’ Duna’ partydtúl elvezelte a’ gyermeket. 
Ez csak ötóllefügg.' lrtóztah még pufzta neve' 
ш! is, A’ veres tenger a`.többìelit1'ìl' fzinére néz-_ 
ус пет lxülömbözilt. Féleh rolled. _ ‘ ‚ ’ 

7) A’ fzenvedö ígék , mint dicsërtetili e_zeÄ~ 
till, gyaláztatilt amazolttúl. 1 

245. Ё, Jlíellyils ígék kivánnalf segltö _nevet.‘t._ 
Рамы. Segitö nçvet ef’  iŕdnezektevö ,kannavik  1 `  '
1) Az igëk, iìlellyek I`ze'rI`zân1rnal,_eI`r.l<.öz-, 

gel, vagyvalamelly móddal végbe viti osqleke-' 

I 
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` беге: tefznek,.a’ fzérizámnak, efzközhek, és 

módnak nevéhez segítö ragafztékot kivármak, 
А mint megsértelte ltçzŕdgydval barâttyát. 'A’. liefs 

sel megvdgta az újját. A’ jámbornak gyala'zá- 
sdval önnön magadnak ártafz. Hoczlfával jdt 

„ fzilf. Halállal bünietilf meg а’ gyilkost. Gyölfe- 
‘ relflfel idplállfodotí. Ofziönölfliel e'lni a’ tanítás- 

han fzükséges. Meghintelte sóval az olajt. Be 
hdnyta lfövelfliel az ârkot, .Megtöltötle а’ poha 
rat _borraL A’ jó, erlfölcsel helyesen diicselfe- 
diinlr. /Irannyal Asia bövelliedeti. Fallal a’ và 
rast beÃerile1le'l:.` » ‚ 

2) Mellyek akârminémfi târsasâgçt jelente 
nek , mint a’ Ãegyességgel öfzve van_f`i/fggqfzive 

A a’ többíerkölcs Ez meg nem eggyez erliölcseim 
mel. Типы] ezt друг а’ тйзНийпаЬ Kapcsold òfz-f 
ve javadnt a’ köz boldogsdggal. Iíözöld velem, 

I ha valamit hallafz. 

' navet Р 

5) Mellyek öfzvehalsonlítâstî jelentenek, яко]: 
а’ külömbségnek nevéhez segítö ragafztékot ki 
yânnak, mint mink az` âllatpkot az e_ß`zel múl 
lyuls fel. Nem solilfal haladgya fel öccsét. 

4) A’ müveltetö igék а.’ mâsodik oknak ne 
véhez segítii ragafztékot kivánnak, mint jìával 
levelet iratoti. ' 

5) Ide юноша]: még a’ következendö igék 
ís: bünnel vddolni valakit. Felhagynì а’ hiva- 
tallal. A’ foglyokpt`megajdnde7roztáls a’ fzabad. 
sdggal. «S`erte'veI laorzad a’ ,háta. 

246. §. Mezzyîi :ga izvdnnai mzywew 
Fele 
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’ következendö Felelet. Helyeztetö never a 
ígék kivànnak. 

1) ’Mellyek valamelly helyben való mara 
(На: jelentenek, а’ helynek nevéhez helyeztetö 
ragafztékot kivánnak, mint a’ Thebánusolsban 
több erö volt, mint elme. Vefzedelemben fo 
год‘. Ezen úgfzdban lakík. 

2) Mellyek serénykedést jelentenek , a’ se- 
rénykedés’„tárg‘yának nevéhez helyeztetii ragafz 
tékot kivánnak, mint serenykedgy a’ М): jónak 
elömozdításában. Versfzerzesbenjo lalatoslio-Í 
dik. Iíövesd ötet a’ jóban. Úgy az el анкет ér 
telmii igék is, mint a’ jó erltölcsben meg ne fo 
gyatltozz. A’ tanúlásban ne röstelliedgy. 

5)) Az öfzvehasonlító igék az 'óI`zvehasonli- 
tás’ târgyának nevéhez helyeztetö ragafztékot ki 

~vânnak, mint a’ 1Jìte'zse'gben a’ itöbbieket felůl 
haladta. 

4) A’ bízodaimat vagy reménységet jelentök 
ezeknek neveivel hasonlóképen bânnak, mint 
mâsnak jó erkölcsét nem irigyli , а’ ki a’ magde 
ban bizili. Benne van minden reménységem. 

5) Ide tartozik a’ Фе!!!‘ ige, mint sok ver 
.ben 'telt a’ gyî'5ze<‘le1em._ Hat forintombçln telt. 

‚у 247. Mellyik igek Ísívánnak beható nevel? 

- Felelef. Az fgék, meuyek valamelly helybe _ 
vagy más egyébbe »v-aló mozdiilâst ищу 059191“ 
deter )elentenek, behátó navet kivánnak. Ulyenek 

— azok, 
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nzok, mellyek, elŕ'1'tt«a.’ be elöfzócska áll, mint 
beiilott a’ Török Europdba. Bevettels a’ fzerzet 
Le, Ugyefzinte a’ következendök is, Hezëbe adta 
a’ fiat. Leveleket hinle_ttelf а’ vizbe. Tolvajsdg 
ha laötelodojtt. ‘Be'c_sbe mentali. Szluébe nyom 
ш, o'n_¢o'ue а’ ißt. Unmplö l;önzo‘sse'be- ёшыш 
шт. Örizetet telt a,’_várba, Márudnyba vaga-. 
.wm nevedßt. 1 

1248‚ §, Mellyili ige’l¢]lw!vdnnaÍi lsihatóf/neveL.f’ 
.Felelet. Mellyek valamibïil való 'folyamatot 

vagymozgàst jelentenek ,‘ мой mind kiham ne 
тег kivánnak, mint haztíjábúl lfiköltözölt. Szám» 
l»'ívete1te'li az `or_fza'ghz'zl. Minden embersdgbril 
lfivelliezett. lllyenelc maidnem niinrlnyâìan az 
1-gek, meliyek elört a’ И elöfzócska áll. Ezeklaez 
t-artoznak meg a’ köveikezendök: tudós ember 

‘ШИН: belólled. Lélelfbul e's testbiil állunlf. -_Ha-_ 
мы: és ìojdsbul eheh. 

249. jllellyils igéls liívdnnalffèlható nevel? 

Felelet. Fdható nevet a’ következendö ígék’ 
kivânnak, I ‘ ’ 

1) Mellyek böcsůlést, intést, itélést, kán 
hoztatâst, vag'y -kéré5t jelentenek, mint дадут; 
böcsúlöm baráisâgát. A’ vifzontagságok a’ reli 
gyìóra íntilf , emléliezießilf az embërt. Fovefztës 
re itélteßetl. Halalra lfárhozlalldls. Arra líérlelsî 
hogy menny el hozzá. Hitedre Íiënyfzerítlelf. 

2.) Mellyek valamelly tárgyra való mozdú 
lést tefznek , mint az ágyra (МИ. Nfoldre ‚м; 

. — А, 
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A' gyöpre felsitdt. A’fára mdfzott. Kò'nyò'Í:e're 
támafzltodoit. Tedd az afztalra az ételt. Az el 
lenségre ütölt ‘аду rohant. 

5) Mellyekia’ fzivnek Índúlattyât vagy hai. 
landóságáb ielentik, mint ‘тайга haragudni, 
kiket fzeretnünk kell, nagy gonofzság. Harczra _ 
gerjefztì a’ katonákot.."Fiamra gondot viselly. 
Váralfozilt valaltire. Udöt,fáradságot,'pe'hzt 

forditani valamire. Erre дм пеш bírhattam. 
Efzre vettiik érkezését. Тест mágadot a’ tana 
lasra ’UgyeÍfeznz', ìparlxodni, törelfedni vala 
rníre. ‚ 

4) Mellyek ttanitást tefznek, ’mint nevetsé- 
gesek язвой, kik mâsoknt arra tanitanak, a’ mit 
magok nem tanúltali. A’ fzerencse azokot is olf 
tattya a’ hadi mesterségre, a’ kik meggyözetnek. 

5) A’ van ige, mikor távúllétrůl van a’ fzó, 
ennek nevéhez felható ragafztékot k1',Ván„mint 
tizenöt mértföldnyìre volt még töllünk gij váras, 
A’_feÍgfziÍs 'igéve1_ is így _Ibítnunk e’ târgyriilg 
mint едет lepesnyzre feküdt töllünk az eI1enseg_ 

250. Mellyik ígëlt Ífivdnnals leható neuet? 
Felelet. Leható печах а’ köyetkezendö ígél; 

kivânnak. ' , ` ' 

1) Mellyek elfelejtést, megemlékezést, iper. 
kodâst, és keftelkedést jelentenek, mint tulajdo-_ 
na a’ bolondsâgnak az, hogy az idegen hibâ- 
Ко: lássa, sajdtiyairúl pedig megfìzlejtlsezzen, 
Gondoakodili fiairúl e’ jó anya. Jlleneliedéseï. V 

‘Щ 
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riïlfzorgalmatoskodott. Én erriìl nagyon Íse'tel« 
Ífedtem. A’ долой ember Valaha fájdalommal 
fog gonofzágipúl emlëkeznì. 

_ 2 ) Mellyek vádolást, ‘аду meggvözëst te[`z- 
nek, mint árúlásrúl vádoltatott. A’ lepkeségrëïl 
és a’ gyávaságrúl bizonyosan meggyözi az em 

’ _ bert e’ kettö: ha tudni illik vagy a’~ fzerencsé~ 
nek ölében a’ jó'ba1vá._tot megveti, vagy [`zeren- 

‚ esétlenségében elhaggya. A’ vádol ige segitö név- 
vel is mondatik, mint röstséggel uádoláalik. 

б) Mellyek tudakozódást, tudósiriásp, és le 
mondâst jelentenekg mint külömbféle dolgolí 
rúl tudaliozódott. Az atyrimrúl kerdezöshödött. 
Dolgaidrúl mennél hamarább tuçlösíts. Lemon 
dott hz'vatalÍya'rúl.' Ide tartozik а’ van ige a’ 
Ífezes melléknévvel, mint jó’ barätomrúl én ne 
ked Íiezes vagyoïf. 

V 4) A’ Deák fzerint `az ollyan igék is, mel 
lyekinjtést vagy tanitást tefznek, némellyektůl 
Ieható iiévvel mondatnak, mint- intsélek meg a.’ 
testamenlumŕùl Valakít az Is_tenì dolgolfrúl .ols 

V ИМЯ, tanítani: de ezekben a.’ felható nevek 
testamentomra, dolgolfra magyarosahbak. 

§51, §.'Mezzyf1. ‘дед hfvdnnah mezzezzfs 
nevet.” 

Felelet. Melléklö печей kivânnak az ollyan 
igék, mellyek valamelly tárgy mellett való ma 
radást jelentenek, mint maradgy nállam. А’ 
îengernél lalinak. А’ Dunánáljèhfzik. Ugy fzin 
те, mellyek hasonlítâst tefznek, mint a’ tudo 
mânyt minden egye'bne'l többre böcsiili. 

252. 
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252. ]llellyils"lge'lf_ lfivánnali ltözelttô 
flevetip Y ‘ 1 

л Felelet. Hözelítö nevet a’ következendö igék 
kívânnak. ‘ 

_ \ _ _ _ 

1) Mellyek valamelly tárgyhoz való moz 
gást jelentenek, mint а’ lsúthoz ment. E’ vifzon- 
tagságihoz ja'r1’tl az is,‘hogy. Vénus Vulcdnus 
hoz mentjërjhez. 

2) Mellyek hasonlítást tefznek, mint mi 
csoda méltatlanabb, minta’ tifztelendö dolge 

л kot a’ megvetett állapotolthoz hasonlitani ‘Р Nem ‘ 
illenelt e’ dolgok lahadalomhoz. A’ hasonlit 
ige ò_'fzve elöfzócskával segitö nevet kiván, mint, 
az embert emberrel qf_zve_hason11'tani. ` 

5) Mellyek gyarapodâst, "аду hajlandósâ 
got )`_e1enLenek, mint ‘a’ terméfzet az e'rze'lieny-_ 
sëgelíhez éfztfüggefztett. A’ hadì dücsöseghez 
a’ tudományoknak dücsöségét is hozzá. aclta. 
Az emberelfhez tartozilt embertârsaikot ösmerni. 
Kiki saiâtfazeliához fait. .Nagy tifztelettel vise! 
tetils hozzá. ' ' ‘ 

255. Mellyik igelt liŕvdnnalt - allapita 
nevet 5’ _ « 

Felelet. Állapitó nevet a’ következendö igelf. 
kivánnak. 

1) Mellyek az dt elôfzócskával állanak , 
mint dtugrani az drlionn; átmenni a’ Duminn ; 

Щ dlümi а’ fzövet az а ztalonn. Ill, neveket ki г: У . 
V3-D. ` 

I 
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‘vim sokfzor а’ ki eulöfzócska ís, mint liińëzett ai 
ablakonn, 

_ 2) Mellyek valâmelly tárgy0i1ń.vailÖ fekvést 
jelentenek, mint а’ te házad fzáz ofzloponn feli 

._fzl`l¢, Bórfze'lfe_n'n iilni. Sôt ha' mozgást jeIente-=- 
nek is, mint а’ virâgos rételfeńn se'táln`i. 

_ 5') Mellyek vâsárlâst tefznek, 'mint olly 
áronn adta, а.’ mínönn vette. Háromfbrintonn 
vetfem. Ide tartoznak a’fogdd és т]: igék is, 
mikor' а’ ne"v fzó`val mondatpaká mint roII`z nel 
vennfogadta. I/edd ezt töllem jó ne'venn. 

- Mellyek fzânakodâst,` fzfimorkodâst д 
örörnet ‘аду зеёщёзс jelentenek, mint Íiönyöriïlly 

_meg fze'ge'nyennt Sajnállioclott mindnydjolionna 
Az attyának halálánn búsůl. Más’ _/`zere_ncse'-" 
fe'nn` örvendéznì vagy örülni fzép embérség; 
Segitenz' az ártatlanonn minden embernek kö 
telessége. ‚ 

_ Ё) Mellyek uraÍkodâst,_ gyözedelmet, és 
diadalmat jelentenek; mint urallfodni fogfz test 
vereidenn. Az eset és а’ [`zer_encse hatalńiaslioß 
dil: raitunls. Sokfzor gyözsdelmesliedelt az el» 
lenségenn, de soha sem diadalmdslfoclolt rajta, 

XXV'. S z a k alf z'. 
A’ kapcsòlatoknaic, ígehatàrozóknak, és îndúlatje 

leknek kötésérül. ‚ 

__ д54. 5. M1lfe‘p`hcmetnel¢ (фиг а: olsmutató 
lcapcsolatols Р ’ 

Fl 
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Felelei. Az okmutató líapcsfilatoknak kötései 
_ A’ következendò példák fzerint törtennekf 

Azeri hogyfelsö ügyekezètecl fzerêncsés îiern _ 
volt, el _ne ‘вы! kedvedet. A’. hógy eÍvála[Azraf.- 
van kapcsolìí módot kivâp, mint azéri iöttem 
hozzâd, hogy lovaidot lássam. Hogy' nellzïil az 
azert igehatároz`ó,mint azert`¿"»'- még sem boldo 
gabbß _ 

Hogy, mint Aígehataròzó, lniromféleképen 
fzolgál, mint kérdezö I`zóc'ska. tudni illik: деду 
vetted e’ lovat? azutânn milsep helyett: деду‘ jör 
lél ide? és névmutatóval _ammini helyett: ah~ 

ghogy. vet[`z, úgy aratfz. Mint kapcsolat a’ _pa 
ŕancsoló ‘аду tiltó befzédben kapcsoló módot 
kivári maga utânnf» mint azonn kell lennùnk, 
Воду felette soknak hafznállyunlf. liérlek, hogy 
ezt elne hldd., A’ kivânó vagy kétséges be[`ze'd- 
ben kivancimóddal áll, mint" tudom, liogy az 
atyáxn hozzátok elmenne, ha az üdö meg nem 
vâltozna. Egyébaránt‘ pedig a’ jelentö .móddal 
megelégfzik, mint mondgyâk, ‘Ногу elerlfezelí, 
nem pedig Воду elerliezett legyen.- Elbámúltam' , 
Ногу megldtiam. Iiönnyen kitetfzik ebbůl, Воду 

A ‘ tégedet tifztel. Iiülömbféle módot kivân akkor is, 
mikor a’ felkiâltások eliïtt az elsö mondás elhall- 
gattatik-, mint hogy én magyarúl nem îudoltl 
та: sajndlom hogy nem tudok. Hogy a’ Tamar 
_vigyen el, ага: kìvánom, hogy elvig'yen.\ 

Hogy ne a’ fö regula fzerint, kapcsolâ газу 
kiv‘ânó móddallállâ Azt ellenzenünk nem lehet , 
hogy ‘mâsok a’ vélekedésekben töllunk _ne liti» 
-lömbözzenelti Méga’ jöventlörïil is а’ jelenvalá 

I A A inlä 
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'üclövel e'lün.k a’,hogy’ ne utánn, mint tartok 
tölle', hogy életemnek mértékletessége a’ hamis 
hirek ellen keveset ne hafznállyon. A’ kivánó 
xnóddal: Eggy napot' sem mulaçtam még el, 
деду hozzád ne irtam volna. Hogy ne helyett 
mondhattyuk a’ Nehogy kapcselatot is, mint 
félek , ne деду az történnyen, a’ mit jövendöltél.' 

Ноппап иап az, lzogy csak jelentöt kiván , 
mint honnan van az, Воду te olly rútúl z'r_fz`; 
de ha mie'rt Р minelz P ‘аду mert? kérdö fzócs-_ 
ka van az elôbbení' mondâsban, a’ hogy kap 
c-soló módot akar, mint mineli vetemedtél te 
aria , Воду jótévödöt „халат? 

A’ mert, minthogy., mire, mivel a’ jelentëi 
móddal `megele'gfzenek. 

255. Jlíiliëp liöttetnels öfzve a’ hasonlité 
liapcsolatols Р — 

Felelet. A’ hasonlító kapcsolatok imígyköt 
tetnek öfzve. 

‘A’ mennyìre csak)elentö inódot kíván, mint 
a’ mennyire tölledfügg, élly bekéhen rninden 
emberrel. Nevmutato nelkůl kerdö ígehatarozó, 
mint mennyire mentél már a’ munkádban? ' 

А’ mint, vagy ammini utánn jelentö mód 
âll, mint elbâmúltnm, ammini láttam. Ammint 
vel/`z, úgy aratfz. ' 

Mint ‘аду valamint, mellynek némellykor 
úgy felel meg', jelentö móddal mondatnak. Volt 

- haf 
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ixajdan eggy öreg, mint én vagyols.- A’ tanúló- ` 
ilak _izalamìnt а’ sok étel, úgy a’ sok_ álom iá 
(дадут; árt. Mint a’__l`zél_ a’_ i`_el1eg_et~, ú_g_y ker 
fgettüleaz ellenségçt.' Az igékyvelött löbbnyireva'-` 
Íamìrgthogyg mondatik, mint valamińthogy írâso- 
dat meg fnem jobbitod, úgy a’ tanúlásban is' ’ 
liátra maradlfz; ¿Az ůgy _ës__fzir_|tì.'1gy eltïl is _£1114 
Iiatnak, mint úgy fzeretlek„ mint _testvéremetL_ 
Te ezt ¿fzintilìgy _l1allottá\d, mint éxiî 

ï Mintiza maga utánnglkívânó inódot _aka'._r. 
Mintha nem tudndd. _Ugydterjefztetrn ëlö a’ clolï 
got, minlha most törtënne. — — 

_ Hogysem а’ ЬазоЪЦтб név ùtánn kapèseld 
_módot _ kiván. ming magosabbv ez," hogy'señi 
minka’ _f`öld’ fzinérůl megla'thassuÍi._ De kivánd 
móddal is öfzve lehet kötni, lnìnt a’ ki mago! 
äabbra iparkozlik, hogyseni _Íiellenè,.könnyen’ 
alább s1‘1'_11yçdhet,ßhogysem _z`¿e'lne_'.' „ 

‚‚ _ 255. §.,_lV1z`Ífe'p ÍiöttetfieÍt_ („гид az eńgedö; 
à’ hatáŕozó, es а’ lzipeäzó kapcsalatoliŕ’ 

_Felelet. éngedö’,"a’ határozó, é's a’ kiveïí ‹ 
$35 kapcsolatok imigy köttetnek öfzve. 

_Äz a'ltal hogy, ée a’ mìatt hogy ljelentö 
Írlóddal köttetnek öflzvel, mint az (Ню! hogy Ьед 

_-fze'lle_-fz, befzéileni tanúlfz. À’ mŕatt hogyfmegï 
estël, nem fzünfz meg' ’_embe`1¢tâ_rsor_n 1_enni_ 

,_ _ Csalf hogy "аду Ёйиёйсёй lzogyielentö mdd# 
dal tnondatik, mint mindenebolïzúságot elköyet: 
gek, хана, сза1‘ hogy иду Вгщёиёп hogy meg 

MAGY/in NYELVTUD. Hh ‘ i nem 

‚о 
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nem botoztdlc. A’ csak hogy a’ pnrancsoló be» ‚ 
fzédben kapcsoló módot kiván, mint pénzt igér 
neki, csak hogy megtegye, ‘иду hogy nélkůl, 
csak megtegye. Egyébaránt a’ csak igehatározó , 
és külömbféle értelmeket fzül, ammínt e’ pél 
dâkbúl lâtfzik. Csali most kelt fel. Csals nem 
elestem. Мёд csak nem is felelt. Csak azt akar- 
„щ mondani, hogy. Csalc betegség a’ betegség, 
hârmelly könnyů is. ` 

‘ ‘ о 

De mindazondltal jelentö móddal köttetik 
öfzve, mint a’ Grófnak sok kegyelmével élek, 
de mindazondltal el nem bizom magamot. De 
csak meg is majd nem eggy értelmů vele, mint: 
De csak meg kellene neki meg is mondani. De 
ha ö mondgya, csak igaznak kell me'g is lenni. 

На csak jelentö móddal mondatík, mint 
megmondom neki, ha csak el nemfelejtem. Ha 
csak jókor nem jön, semmit sem végez. 

\ 

_ Ha mindgydrtkivánó móddal köttetik öI`z~ 
ve, mint ha mìndgyárt testvérem volna is. На 
mindgydrt meg Ízellene is halnom. De ha а’ Ье 
fzéd nem kétséges„a’ jelentö móddal, mint ha 
mindgydrt el nem ¿red is czélodot, ne bánd 
meg fàradságodot. 

Hanem ha kivánó módhoz köttetik, mint 
elmegyek veled a’ falura, hanem ha essö esne- 
Hanemha! indúlatjel gyanánt is fzolgál. 

Igaz ugyan деду ielentö vagy kivánó mód 
dal függefztetikŕöfzve a’ fö regula fzerint. [gaz 
ugyanu деду в’ tanúlâs munkában telik, de 

Бай. 
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hafznot is hoz. Igaz ugyan, Воду а’ ‹1о1;›5’ ne 
héz volna; de lehetetlen csak'nenì volna még is. 

Holott a’ mondâst nem kezdheti, és mâr 
jelentö, már kivánó móddal âllhat. Nem cse~ 
lekfzi, holott magànak пота hafznára. A’ köny~ 
veket nem küldi vilfza, holott már többfzör ké» 
rettem. 

Jóllehet, dmbator, bdtor, árnbdr, noña 
mind jelentövel, mind kívânóval állhatnak. Jól- 1 
шт útazâsomot nem tandcslottad-, de csak hely-- 
ben hagytad még is. Szüntelen fzegény volt , 
„Нади leggazdagßbb lehetett volna_ A’ többiek- 
kel is fzintúgy bânunk. A’ bätor azonnkivi'i1~a’ 
ha és bdr helyett is mondatik, mint bdtor meg 
tennéd is neki, még sem lenne barátod. Jö)jön 
bátor, kéfzen talâl. 

’Haves шт hogy jelenrö móddal monda 
ИК, mint ltevés hljja деду е1 пеш estem. Ezt 
azonban imigy is ejthettyuk: nllighogy el nem 
estem; "аду csak nem alestem; ‘аду majd el. 
OSÈEID. " 

Legalább ‘югу kàpcsoló ‚щзаоь мы , 
mint azt legaldbb töllem nein kivânhatod, деду 
а’ _játëk miett в,” taniílást elmulassam. 

Legïyen иду. hogy mar jelenw móddal au. 
Маг, ‚шаг kivánóval, mint legyen úgy, hogy _ 
el лещ jöhettël, de légalâbb üzenhettél volna.. 
Legyen иду hogy. megbetegedhettél volna; do 
esak meg nein haltál volna meg is. 

Hh я Meg 
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Megvallom Ногу már jelentö, mât kivânö 
emóddal áll, mint: megvallom ugyan, Воду 
hibdztam, de. Megvutlom ugyun, Воду _/`ze«-. 
retne'm, ha. . 

Nem minlha kívânó móddal áll, mint : пет 
mintha fzemedre altarnám vetni. 

257. lsöttetnel: "ênvfzve az allumé 
А ísapcsolatols ?‚ 

’Felelet Az alkuvó kapcsolatok imigy kön 
tetnek öfzve. « . 

_ Olly alliu alatt hogy, ‘аду de úgy hogy, 
vagy ůgy mindazonáltal hogy , “аду úgy azon- 
Ъап hogy mind kapcsoló módot kiváxinak, mint 
tanúlok velek ‚ de аду hogy ne gyermelseskedgy. 

Ha, melly helyett ‘дадут: is monçîatik, 
A külömbféleképen fzokott öfzveköttetni. A’je1emö 
‘ móddal, mint ha egésséges vagy,)örvendek. A’ 

kivánóvaiz ha egésséges volnál, örvendenék. Mi« 
Í ` Как a’ ha és nem öfzvekerùlnek, a hdgyha 

_ kapcsolattal é1_ni tanâcsosabb., mint elmegy ö 
helyettemg hogyha nem, kénytelen lefzek ma 
ваш menni. A’ ha és hogyha a’ kérdésygyanánt 

-elöadható hefzédben el is hallgattatnak, mint 
meg akarnak támadni Ё’ védem magamog, е’ he 
lyett ha 'meg akarnak tâmadni. Némellykor kér- 
’dezö kapicsolatok is, mint nem tudom, ha rá 
álle' ? 

_ Hanem ha már a’ jelentö móëlrlal, mât n’ 
.kivânóval âilhat, de mint ket különös fzó. Sem_~ 

mi 
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Amiben l sem вы‘: az ember egyéhkefi nagy elö 
menetelt, hanem ha naponkint raita van. Hof 
fzalobúl hem hánhatott volna vele, hanem ha 
megbotozla volna. Az öfzvetett hanemha kap» 
csolatriíl máx' i`ellyebb_ fzóllottunk.. 

Ha csak nem jelenzŕi móddal lill. Pieveset 
ér ki.v'1'il a’ fegyver, ha csak itthon jó tanáccsalß 
nem bövellfediink. ‹ 

На míndgyárt is, és' azon entre ha je-. 
'leritö móddal állanak, mint nem 'csudállya az 
ember azt, а’ mit gyakran' lát, ha mìndgyárt 

vagy hafz/nte) az okát nem tudgva is. dzon. 
_ esetre , ha holnap megfagy, sétálni rnegyünk. 

’De az am a’ liefdes ha? és tudni illik 
lla mind. jelentö, mind kivânó móddal _állhat- 
nak. De az am a’ Íierdes, ha ho1`na`p~~jó üdi'>' 

_ leßzë, vagy sem? és ha nerd volnaè' jobb a.’ 
dolgot másfzorra hagyni -.9 Elmegyek hozzâd, 
tudni illik, ha lehet. ' 

256. §. Mikép höneznek душ а’ ko'vetIsez- 
tetö hapcsolatols, mellyels az elöbbenielxbül va 
ló ÍtövetÍ£.2ze'st jelenlik I’ 

Fëlelet. 'A’ következtetö k’apcsolatok,"me1 
’lyek következést jelentenek, imigy köttetnek 

’ámcle деду mindent eggy 

öfzve. 

Ämde Нету kapcsoló ódot kíván, mint Ö Éóba foglallydlt A’ 
hogy nélkůl âtvezetés, vagy„de helyett ellenke- — 
zö kapcsolat. Ämde fontold. meg а’ dolgot £116» 
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/lyebbenf Leczkéidet ugyan tudod; dmde 
vagy de írásodban sok hiba van. ` 

/ Attúl tartván hogy a’ nem és ne tagadók 
` kal hâromféleképen fzolgâl, ammint e’ példâk« 

búl lâtfzik. Attúl tartván, деду _nem híjjáls, 
önnkint eljött, Attúl tartvân, ne Воду „па hij 
jdli, önnkint eljött. Attúl tartvân, ne hogy hij 
jdls, a’ falura ment. Az elsö mondâsban a’ 
llljjdlt ige a’ jelentö módban áll, а’ többiekben 
pedig a’ kapcsolóban. 

Olly annyira ладу mind a’ jelentö mind 
a’ kívánó moddal âllhat, mint olly annyira 
nem ellenzi, Воду még tanácsollya is. Olly an. 
nyira 'nem ellenzené, hogy még tandcsolnú is. 

Iíövetliezendölsdpen, mdr рейд’, mire nez 
ve, erre ne'zve, errevalónezve, ennelc ol¢a'e'rt, 
ebolráért, mivel pedig, tehdt, hdl, Жду hät 
mind jelentiï móddal állanak. A’ hät a’ mon» 
dâs’ elejénn ígehatározó, mit há! te itt ‘аду Е’ 

259. Milcëp lsöttetnek (уже а’ lcò'vetkez- 
tetö lfapcsolatoli, mellyel: üdofolyást vagy ren 
det jelenteneltŕ’ . ‘ 

Felelet. А’ lsöuetlieztetö kaposolatol, mel 
ly-els üdöfolyást vagy rendet jelenteneli, imigy 
дышит: 014119. . 

. Allig külömbféleképen fzolgâl. Allig e'r-. 
давший haze., a’ zâpor azonnal fzakadni kez 
дек. Allig al/zik valamìt. Allig érkezett meg ‚ 
'azonnal meglâtogattam , ‘аду allighogy megér 

ke 
Ó 



kezett, azonnal meglátogattam; vagy allig érkel- „ 
zett meg, hogy meglâtogattam. /Illighogy el nem 
estem. Alligha magam is oda. nem megyek. 

А‘ meddig jelentö ‘аду kivânó' móddal 5.11 
hat, mint estue tanúlok, a’ meddig csak Ie 
het; tanúlnék, a’ meddìg lehetne. All nénielly 
Ко: mög helyett is, mint addig kohold a’ va 
sat, a’ meddìg vagy meg meleg. A’ helyrïil a’ 
meddig jobben mondatik, mint me'g_: addig 
megyek, a’ mecldíg (nem pedig meg) _kedvem 
tartya. 

А’ mint, attůlfogva Воду, azalatt Ногу, 
azonban hogy , és «мы hogy jelentö móddal 
állanak, mint kérlelték, ammini csak Iehetett: 
A’ деду nélkůl azalatt és azonban igehatáro- 
zók, mint а’ nyavalya azalatt megsúlyosoîiott. 

Elóbb hogysem mind a’ hâtom móddal 
mondatik. Jelentövel, mint elöbb hogysem meg 
adta magât, három Törököt vâgott le. Kivânóé 
val, mint clöbb hogysem megadnám magamot , 
utólsó pihenésemig harczolnék. Kapcsolóval, mint 
elöbb hogysem megadgyam magamot , inkább 

‚ meghalok. 

Meg, melly ihelyett mások mig' fzócskâval 
élnek, a.’ jelentö móddal áll, mint meg,en1le'- 
kezek róllad, meg e'leÍt. Mint ígehatározó mind 
nyájoknál мёд‘, mint meg többet mondok. Az 

,is Izócskâval értelme változik, mint itt vertek 
meg, ’s mégjis itt_ vagy; úgy fzin-te a’ sem ta 
gadassal is, mint itt vertek meg, ’s meg sem 
mégy el innen? Ide tartozik az efféle kifejezél 
is: me'g is itt vagy? meg is kételkedfz? 

Mi» 
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Mihelyt efe azonnal hogy ai’ jelentöiés ai? 
kivánó módem ¿11haina1<, Mfhelyç meghallogn. _ 

’ megirom; milìelyt meghallundm, mindgyart 
megirnârn. Azonnal деду meglaua, így fzóllott 
hozzá. Azon"nal Воду meglatná, rá _rohanna_\_. 

A п ’ MiÀor\ és `m1’dön ,csak a’ jelentö möddal ál. 
- lanak. Akker I fog 'kifet[`zeni,’ mit cselekedtél, 

_mikor haldohlanìfogfz. Midön leghevesebben 
(шаговой, riiegsebesedett. A’ ‘hqrczolt volna ki 
vánó deákmajmozás. 

‚ Jjlfnelfeiótle', minaiacldig meg, és minelf-_ 
_и1‹1ппа~а’ 'ielentö móddal megelégfzenek. Mi 
«nelielötté а.’ ЪбЬЬЁ dQ1gokrúl_fzólloÍL(nem pe 

‚М; fzóllyak) a’ biarátságrlil ’mondok valamit. 
.Mindaddig b1îsúlok'mieìta<1, meg nâllam nem 
lâtlakgwagy al kivánó befz‘édb_en biìslîlndk, ldi 
milalf. .lliirzekutdnna a’ fö ìlárasbúl ellföllöztem, 

данный: sem hallottazn felôlleg 'nem рейд‘; ВПШЁ 
tözlern пота, а’ mii, valamint a’ minelfelótte 
utânn„is а.’ 1шрсво1б mód, valósâgos dêákmaj 
nìozás. ' 

260. íike'p lzöttetnek ò_'/`zve az egymás 
ra mutuló Ísapcsolatolç? ' ‘ ' i 

Едет. Az egymâsra. mutató kapcsolatok 
imígy kötietnek öfzve. ’ Y ` 

Az a’ helyett hagy és inlfább öfzve щит; 
nak, ’s az elöbbeni utânn kivánó mód âll, min§ 
a’ helyeit hogy tanúlna, i-nlfább játfzik. 

_/1"menn’yivel és annyival mind a”je1entì'>’, 
mind ' 
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p1i_nd a’ kivánń rnóddal állliatnak. A’ men 
_nyivel ö tégedet a’ gazdagságban felhalad 
(‘аду а’ kétséges beefzédben felhaladna), an 
_nyival m1’tlod_ (‘аду múlndd) te fel ö'tet 'az ею; 
lierségben. Allanak e"I`za\/_ak _a’_hasonlitó ne 
vek elött is,'mint a’ mennyivel nagyobb hoz 
_zám való barátságod , annyival' érzékenyebb 
liozzád való tifzteletem. 

А’ hogy, a’ mint, és valamínt, mellyeknek 
1'/gy felel meg. A’ két elsö mind _a’_jelentô, mind. 
g." kivánó móddal*âllh’at; de a’ valamint csak 
11’ jelentövel. Ahhogy ‘аду ammint h_egec_iú'lnelf, 
iigy tánczolly; ‘аду ahhogy vagy ammini he 

‘gedülne'neli, úgy tánczolnék. Valamint tavaly, 

köttetnek ö[`zve._ 

iìgy az idénn is ti[_`ztellek._ ' 
Í ` 

АНют és milfor; a’ _/’zcrint és ammini', 
1_nenne'l és annal; mennyivel és annyival; olly 
_e’s mint; dllybá és mintha fzinte úgy felelnek 
egymásnak, mint az _el_öbl1eniek_; ’s_ а’ mint a’ 
hefzéd _jelentö, kivánó, vagy parancsoló, a’ 
fzerin;//állanak `je1eritö, kivánó vagy kapcsolö niódd _ is. Den’ mintha utánn mindenkor ki 
yánó 'inód következik: ollybd tartya, tartaná, 
уеду mma intésidet, míntha az eb ugatna. 

261. Milte';1 ltöttetneltl (Папе az ellenlfef 
,zö lsapcsolatolt P 

Felelet. Az ellenkezö kapcsolatok imigy 
"r 

Az dmbcitor , bótor, под‘! 'ka'pcs01af01mi1 
lâsd a’ 256. Е‘. A’ bär mind в’ hârom móddal 

- âll- ` 
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âllhatg de а’ kapcsolót követifßdr hafiflú voli 
is, nagy dolgot vitt még is végbe. Bár inkâbb 
tanůlna, hogyaem játfzik. Haragudgyon bár, 
biz én nem bánom. 

A’ nélktïl hogy а’ kivánó "аду kapmló 
móddal mondatik. Egéfz éjfzaka fo'rog`j az ágy- 
ban, а" néllsül hogy alhasson. Egéfz életemben 
vefzedelmek Кбит: forgottam; a’ nélkül hog)-‘ 
eluqfztem, “аду eluefztem volna. 

Azonnlsivül под)’, egyébaránt, egyébliép, 
hanem а’ fö regulär köverik. Pedig elöl is áll 
hat, a’ befzéd’ közepénn is. Рейд; megigérte. 
A’ nyâr itt hideg, а.’ tél рейд‘ wrheiö. A’ söt 
és az ugyan а.’ rendet követik. 

_ 262. Mit lsell та}: eggylét magyardzó, 
e's ¿gfzvekötö vagy fzétválafztó Íiapcsolatrúl 
tudnunli? д; 

Felelet. А’ magyarâzó tudni ЕЩЁ в’ hefzéd’ 
közepénn äll, valamint az úgymint is. Ez tudni 
ŕllilt itt а’ legfôbb kérdés. Az egéfz testi ter 
méfzet három orfzágra ofztatik: úgymint az 
ásvânyokra, а’ palántâkra és az âllacokra. 

"`~.'«»`í` Az a’ mellett, azonrpfeliil, és azonnliivül 
hogy utânn, mellyek öfzyekötö kapcsolatok, is 
következik. А’ mellett hógy fzép dolog, ha.[`z 
'nos is. 

Az ё: helyett kezdetkurtitâs által nagyon 
fzokott az "з, és mind а,’ kettö а’ mondás’ ele 
jénn áll, mint az ég e's а.’ föld, иду az ég ’s 

а’ 
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а‘ föld elmůlnak. Az is a’ -mandas’ végére csik, 
mint tegnap melegen sütött д’ пар meg еды: 
fele' is. Dörög is, 'esili is. 

Hogy a’ mind helyett a’ mint roffzúl mon. 
datik, mât mâsutt feljegyzettem. Tégy eleget 
mind. Istannek, mind embernek. Mind csak 
játfzik._Neki mind eggy, ‘ка: fzidgyák, akár 
diesérjék. ‹ 

A’ sem tagadás, a’ se pedig tìltâs. Tagadâs 
a’ nem is, a’ ne pedig tiltás. A’ se ésne tehát 
mindenkor a’ kapcsoló móddal mondatik._ А’ 
kérdéseknél a’ vngy utánn sem tetetik, mint 

A mond meg ,Í kérlek, igazë, саду sem? 
Az aliár és fzârmazékai utánn a’ deákos Ma. 

душой kapcsoló móddal élnek, mint .alsar itt 
maradgyon, akâr elmennyen, ` ведет mind 
eggy. De a’ jelentö mód. terméfzetesebb: ада’ 
itt marad, идёт elmegy, пакет mind eggy. 

265. Hát az lgehatdrozóltnak es az~in~ 
dúlatjelelmelt Isötesérül vanë valamz’ efzre ‚ ven 
ni „м? ‚ 

_ Felelet. Az ígehatározóknak és az indúlat. 
jeleknek kötésériil fzukséges meg a’ következen. 
döt efzre venni. 

1) Az ígehatározók Кбит némellyek hizo» 
nyos ragafztékú neveket kivânnak magok mel 
lé, mint Ísözel a’ Dundhoz. Szóllottunk elek 
růl a’ 142. old, a’ 60. §ban. ' 
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2) -A’ ьшым 'igehaiärozökkai fziniúgy» 

kell bánni, mint a’ hasonlitó nevekkel, n1el!yek- 
ri'il a’ 5ö5.’ old. a’ i_ö9. §ban I`zólloth1n.k, mint 
lfe't ó_ra'na'l lovdbb harczoltak, Но! а’ tovdbb 
ha'/sonlitó ígehatâŕozó- ai’ mellette âlló ora név-` 
ben n1el»léklö_' ragafztékot kíván, 

5-) Úgy ellenben a’ na'l, пе’! melléklö ra 
gafztékú ígehatározó is maga mellé hasonlitó 
nevet vagy más igehatározót kíván, mint men 
ne'l hamarább lehet. Illy tulajdonsággal bir az 
al, el segitö ragafzték is, -mint ватт! }'obb\len 
ni-, mint nem lenni. ‘ 

4) Az indúlat[`zo'csl<-âki lcözůl a’ jaj tulai 
donitó nevet kiván maga utânn, mint jai ne 
liemfzegdnyneki; az óh, lm, 1'me'_, és ihol ,pe 

‚ dig nevezö esetet, mint óh, en fzerencsellen! 
-Ihol ne'gy oltdr.' A’ vajha e's dh ha uiânn az 
ige a’ kivŕinó módban âll, mint vajha otthon 

‚ volnélí. Óh ha én meg- egyfzer iíìú l_ehetne'lf.. 

XXVII. _Sakal`z. 
‚Ы mondás’ réfzeiiiek törvényes helyeztetésérïil. 

264. llflellyili a’ mondds’ refzeìnelc he 
lyeztete'se'ri`ll az »elsö [б regula? 

Felelet. Mivel bizonyos, Богу а.’ gondolatok- 
nak,' mellyekbůl az ité1et'e[`zünkben tárnad , kü 

" 1 iömbféie nyemadékaiie iehemek, némeiiyek ка. 
zůllök magához az îtélethez tartozvân, némel 

' lyek ’pedíg környïilállâsaihoz, mellyeknek eg. 
gyike д’ másikánâl fontòsabb lehet: következik, 

‚ hogy 
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.llogy a’ fzavaknak is, mellyek е’ gondolatokot, 
és e’ környiilállásokot jelentik, kü-lombféle nyo- 
lnaclékokkal bírnak. E’_talpigazságl11íl ugyanezen 
lfzavaknak, úgymint a’ ‘mondás’ réfzeinek ne 
lyeztetéserůlgga’ következendö {б regula támad, 
liogy a.’ legnagyobb nyomadékú м: mindenkor 

‚Юге kell tenni, utánna pedig a’ többieket olly 
renddel, a’ mint a’ nyomadékok garádicsonkint 
fogynak, Eshet pedig а’ legföbb nyomadék a" 
:mondâsnak akárrnellyik réfzére, ammint e’ pél 
aákbúl kimfzik. 

1. ) VA’ îßufnyomladëk a’ nevezö esetenn fsk 
_fzik e’ mondâsban: А: Ürofzolt megverték a’ 

3 Lengyeleket. Nevekedik e nyomadék, ha a" 
meg elôfzócska az ige- utânn tetetikâ az Uro-, 

[го]: verték meg a’ Lengyeleket. Mikor a’ Í`zen-` 
vedô nyévnek nagyobb nyomadékot akarunk ad. 
ni, mint az ígének, атак: ennek elëjébe tef 
[Ízük: az (_)ro_/`zoÍs a’ Lengyeleltet vertelt _m_eg. 

M в.) A’ fö ńyomadék a’ fzenvedö névenn 
/Iekfzik е? mondâsban : _ а’ Lengyeleket megverf 
ték_ az _Oŕofzokg nevekedik e’ mondásßan: a’ 

’_L8ń’g`yëlBÍiet velfték meg' az Órofzok. A’ nevezö 
esetnek nagyobb nyomadéka van, mint .az igea 

_nek ehben: a’ Lengyeleliei az Orofzolt ver“ 
ìe'Ís meg. 

I 5.) A’ f`ö_.nyomadék »az ígénn l`eki`zik„mi~ 
Ко: igy fzóllunk: n1e_.g‘ve.rt`e'/f a’ Lengyeleket az 
Orofzok; vagy ha a’ печей) esetnek nagyolab 
nyomadékot akarunk adni, mint в’ [`zenve.dò név 
щей: megvertéls az Orofzolf ‘a’ Lengye1e_ket. 

' 4) A’ 
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4. )I A’ környïilállást ielentö nêvenn és név 
határozójânn fekfzik a’ Ю пуошааёК е’ mom 
dásban: Varsó mellettvagy Varsópdl megver» 
ték nz Orofzok a’ Lengyeléket, melly e’ mon@ 
dâsban megmeg nevekedik: Varsóndl. verték~ 
meg az Orofzok а’ Lengyeleket. 

` 5. ) A’ f`t'i nyornadék az igehatârozónń, иду 
а’ kapcsolatònn fekfzik e’ mondásokban: tegnap 
megverrék, ‘ищу tegnap verték meg az Oro 
‘fzok a’ Lengyeleket; és hd megverték az Oro» 
fzok a’ Lengyeleket, békesség КЛ’: 

265. Mellyìk a’ 'mondás’ „умных he 
lyeztete'se'rü'l a’ második [б regula Е’. 

‚ Felelet. A’ mondás’ réfzeinek helyeztetésé 
T_ì'il a’ mâsodik fö regúla az', hogy az ollyan Гаги 
vak, mellyek csak. eggy gondolatnak kifejezésé 
re fzolgâlnák, egymâsttil el ne válafztassanak. 
E’ fzerint „мы. 

1.) А’ névmutató inîńdég a’ 'név elött, és 
ennek mellékneve elött âll, mint a’ дугу. 
mekek tamílnak: a’ щ]: gyermelfek .nem 
tanúlnak. Az eggy, mikor inkább névpótoló, 
mintsem névmutató, nyomadékrïak „кат д’ 

’_ melreknév és а’ .fönév me meuk, mim derek 
eggy ember. Mikor melléknév gyanánt több fzó 
áll а’ fönév elôtt, ennek névmufgtójg amgzok ele. 

' jébe tetetik, mint д’ mennykövekkel fenyegetö 
fëlleg. 4 

в.) А’ mí târsaságos állapotban áll, иду 
még yilâgosnhban fzóllvan, а.’ mi а’ mâsik fzónak 

‘ írtel 
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értelmét hatârozza, és egyébkép а’ befzédben 
magányosan âllhat, elöre tetetik. Illyen a”melÍ 
léknév e’ mondâsban: а’ jó ember; а’ névpóto- 
ló ebben micsodás einher ez? vagy az ígeha- 
târozó ebben nagyon erös. Az впадина okbül, 
mivel tudni illik magânyosan nem âllhatnak , a.’ 
névhatârozók a’ уже]: utánn tetetnek, mint а’ 
kert тайги, fzinteúgy mint a.’ ragafztékok э.’ 
lsertnël. A’ kölcsönözött névhatározók közůl né 
lnellyek a’ лёг elött is állhatnak, iammint a’ 
140. old. az 59. §ban мышцах. ' 

5.) A’ hirtokos ragafztéknak rendtnrtásáriíl 
fzóllottunk a’ 559. old. в.’ 168. §ban,~ a’ veze 
ték és a’ tifzteletmutató nevekriil pedig а’ 
XIX. Szakafzban a’ 561. és követ. old. Az igék 
nek elöfzócskáirúl alábh különösebben fogok 
fzóllani. . 

266. Micsoda rendet ltell a’ lte'rcle'selt~ 
ben tartanunl:P ‘ 

Felelet. Minekelötte e’ rendet elöadom, ama’ 
két felekezet Кбайт, mellyeknek eggyike àz д 
vagy e betůt a.’ fzóhoz пр, а’ mâsik pedig a.t~ 
túl elvâlafztya, a’ középútat válafztván, azt ja 
vaslom, hogy mivel a’ kérdezö e valósâgos kö 
zépsö è', ezen eggy esetben külömböztessen meg 
két pontoeskával, hogy аж annâl bâtorsâgosab 
ban oda lehessen a’ fzóhoz függefzteni „melly 
hez шпаги“ Ezt elöre küldvén , lâssuk а.’ kér- 
désben vnló rendet. 

1) Mikor а’ ьдгвьь nyomaaék а’ kértlezö ` 
mondásban az ígére esik, ezt elöre kell tenni at’ 

kér- 
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имею è`bet`1'iveÍ, „gy nélkum is, ты; гпдпё 1 
holnap az atyád 110226111?) Az ö[`zv’etet_t jij: i 
veiidöben' elöl áll az elö[`zócska,- utánná., а’ kér? 
dezö è' beti'1ve1¿ vagy nélkiile affog eegitö ige,‘_ 
a’ mcmdás’ végénn pedlig a.’ Ю ige, mint el_fogë 
hnl_nap__ veled az atyädî hnozzâlm jörini? А’ fél 
segitö ígék vala, иди, ио1па az ëbetůt elfogad-_A 
gyák ugyan, de ._mindgyárt а’ ifi ige utçînn áli 
elanakymint eljölt volte’ а; atyád -azen парка; 
а’ п1в11уге vártadi’ Eljött vòlnaè' az atyád a’ lai 
kadalomre, ha egésséges volt Volna? Í _ . 

2) Mikoi' а’ létígének van és ilárinali [`ze-' 
méllyei а’ mondâsban elhallgattatnak, а? mdn“-` 
dásnak réfzei közûl az tetetik elöre az ё be`:i'i- 3 
vel vagy nélküle, mellynek nyomàdékà.' -mind 
_gyârt az eltitkoltt ígének а’ ilyomadékà. utânŕi 
1_<öv.etkezik¿ mint jóè' 9.’ papiros? i^nagosaliè`a’ ‚ 
hegyek ‘.3 ‘ I ,` 

5) A’ tagadólag kéŕdezô ŕnondásban а’ neìrì 
tagadás áll elöl. Ha реф; a’ 264. fzerint 
mindgyàrt utánna. az igének kell k«,övetke'znì,’ enê 
nek elöfzócskàja az ige ùtánn tetetikg mint nem 
jön el holnap veled az _atyàd hozzâm ?_ На a-’ 

fog segítö ige keri'1'l__elö“, akkor az elŕ'i[`zócsk_a 
а’ fö ige elött neared," és_ vele eggyütt a’ mon-` 
dés’ vegére esili.; mint nemf0g‘ë'ho1nap veled 
az atyád hozzâm eljönni? На а’ ìnondââbnn' 
félsegitö ige van, a’ nem utânn következik_a.’ 
fö ige elöfzócâka nélkůl, utânna д’. félsegitö ige 
в’ kérdezö è betîìvel ‘аду nélküle, ,és azutánn 
az elöfzócska, mint nem jött volle' el az atyád 
azon napra, a’ mellyre vártad Ё’ Nemjöttv0lf1<1ë 
el az aftyâd a’ lakadalomra, ha ’s э.’ с. А2 .ol 

lyan 
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liián ńiöndásban, 1_í1ellyloen a’ van és vannali har 
ihadik fzemélyek eltitkoltatnak, a’ nem tagadás 
èlôl all," és a’ többi réfzek; mint a’ bizoriyitó 
mondásban , mint rieńi jóë a’ papiröä? ñelrnl ma.' 
gosakë a’ hegyek Ё’ 

4) lVIikoŕ,a’ fö iiyo'Ińadék nem ázigére, haii 
inem a’ mondásnak más valamélly réfzére esik, 
ezt kellelöre tenui, mint _holnap jönë el ve‘l'ed_ 
àz atyád l10zzâm_? _Veleci jönë el holnap az~atyá<I 
Iiozzámi’ Az atyád_ jönë el holri_ap’ veled liozzárń? 
Hozzcini jònnë el holnap’ veled az atyád Е’ 

5) A¢eaai'¿ eietefjerätett ¿..‘¿¢1;1`.¿f1 д’ м: A 
tiezö ë betů el is inaradhat, állhat isf de mikor 
a’ m0ridá§ban_ ké'rdezö_ riëvpótoló vagy igehatáî A 
rozó vain, fzükségképen elhagyatik, mint: mit 
„мы ki az’ ablakonn? miÍte'p' tudtad ezt meg? 
Elhagyatik _az ollyan ké_rdésekben_ is," melly-ek 
ösudállcozâst vagji indú1àto'tjeIe'nte'nek,' inint mil? 
a’ te ba;-tyad halt volna та; Е: te ezt tlaga-‘_ 
dad? Иду fzinte zx’ _fél _ kérdésekben is,‘ min@ 
meg „дамы; támadniŕ’ „диет '_r`na_,gamot_,' ‘e’ 
helyett: ha meg altarnalt lamadni ’s a’ t. 

__ _ 267'. .ltelllllagyarůl a”lie’r’d'es'elire’ 
fezeznre I ‚. ‹ = 

Ёд1ё1ё1. A’ kérclésekre való Íeleleteknék’ 1”-' 
guia-1 ezek. ; — 

,_ A 1)' AV m'0f..i¿.¿n1¿ .‘.gy.„¿«z¿„' мёда! mf» 
feleln_i,‘ a’ mellyikenn a’ kérdésnek legföbb nyo'-' 
1`_11adéka` fekfzik, ammiiit e’ péltlâkbúl világosani. 
IïÍt`ètfz1’l{. __ A __ _ 

Mzaiuzi N1'ELv'i‘UD`.' Ii l Eli 
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- Eljönè' holnap veled az atyád hozzâm? «‘s’ll'e- 
_ lelet: eljön, vagy el. A’ tagadó feleleiben azel 

elölzócska elhagyatik: nem jön "аду nem.. 

El_fogë_l1olnap veled az atyâd hozám jönnì Ё’ 
Ё 'El_/og ‘аду el. Tagadólag: Nem fog ‘аду 
пет‚ 

Eljött volte' az atyád azßn napra, ‘а’ теПуге 
vàrtad? Е Eljött volt vagy eljött, vagy el.'Ta- 
gadólag: nem _jölz volt el., ‘аду nem jölt, ‘аду 
nem. \ 

и 

Eljölt volnaë az atyâd a’ lakadalomra ,_ ha 
s a’ t. E Eljött voln_a, vagy el, Tag-adólagz 
nem jött uolna vagy nem. _ . 
D 

.Íóë a’ papíros? F. Jó, iésïagadölag : ném fó. 
Nem jöri el lnzlnap veled az atyád hozzâm? 

' F. De elfön. vagyeljön. Tagadólag: nemjön. 
Nemfog holnap yeled az atyád hozzám el» 

Р} _De el fog. Tagadólag: nemfog. 
Nem iölt voli el az atyâd azon napra, a’ 

xnellyre ‘Знай? F. De `e'ljò‘tt volt. Tagadólag: 
пет jeu voli. ‘ 

Nem jó a’ papíros, mellyet fzâmodra vet 
tem? F. De jó. Tagadólag: nem jó. 

Holnap el veled az atyád hnzzámi’ F. 
Hiilnap. Tagadólag: nem holnup, hanem hol 
пар utânn. ‘ f 

мы jim ei _iwinap а: atyâd ьшаш? F 
Velem. Tagadólag: nem velem, hanem az 
öesemmel, *-- A __ Az 

z . I 
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‘ Az atydd jön el» holnap veled hozzám Р F- 
Az atydm. Tagadólag: nem az atyám, hanem 
az anyám. I 

Hozzám jön el veled holnap az atyâd. Fi 
Hozzdd. Tagadólag: nem hozzád, hanem a.’ só 
gorodhoz. Y 

\ 

я) Mikor a.’ kérdésnek, ereje a’ fö névben 
i`ekI`zik, a’ fö revula az, hogy ugyanazon ragafz» 
tékkal -felellyünk, a’ mellyel,a’ kérdés tetetik, 
mint mellyik meste1'ne'ltanúltâl§’ F. Plálónál. 

. „ ‚ _ _ 

б) Mikor а’ kérdés az e' fzóképzövel „мэр, 
a’ felelet is avval rnondatik, mint kie' e’ befzéd? 
F. Cíceróe'. Mikor a’ kérdés a’ kinek birtokossal 
tetetik, a.’ felelet megmeg e' I'zóképzö\"el mon 
datik, dea’ törvényes ragafztéklial, mínt»Íiir.=‘eÍt 
a’ 'befzédgye ez? F'. Ciceróé; mível a’ bqfzed 
дуг nevezö eset. Iíinelí а’ fzolgúját lìeztad el', 
magaddal? F’. Pamfìluse't. Az illyen kér`dé.»ekre A 

_ az elsö és második fzemélyek a’ magánynsan 'falló ‹ 
birtokos nëvpótolókkal felelnek, mint_ Ífìe' e’ i»e- 
fzéd? vagy Мне!‘ a’ bqfzédgye, ez? F. az enyím, 
‘жду а’ tiéd. Iíineli a’ fzoïgdjdt hoztad el n.a- 
gaddal? F. a’ mìénltet, ‘аду a’ tiételfet. 

4) Mikor’ а’ kérdésnek ereie azigénn Tek» 
fzik , az ígének fzernéllye а’ feleletben úgy vâlto- 
zik, ammint a’ környifilállások megkívánnyák, 
mint Irtálë mât? F. Irtam. Mir. csináltók? F. 
Tanúlunls. Mit csindlnalt a’ gyermeliek? F’. Jat 

fzanalt. _ ` — — 

I 5 ) A’ kérdö névpótolókra, és íge‘~afározókra I 
egéfz mondâsokkal felelünk. lgy e’ kërdésre mit 

,Ii а ve- ' 
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'vetettél ki _az alnlakonn.’ megnevezzük вид а‘ 
mit kivetettünk, E’ kérdésre mìlior mentetek ha 
za, inegnevezzük. az идёт. Е’ kérdésre mjliép 
tudtad ezt meg? elbefzéllyük a’ módot, melly 
kérdeztetik. 

266. Ё. МПюг Ífell az elŕfzócsliát az’ tge’tüÍ 
eluálafztanì, e's mikor elötte дадут!’ 

' л Felelet. Az elöfzócskák és azigehátârozók 
шёл: az ige elëitt, mât utánna âllanak, ига! a.’ 
külömbségge1,'hogy az elöfzócskâk, mikor az 
ige elött dllanak, ezzel öfzveiratnak. A’ 'regulák 
ezeknek elválafztâéárúl а’ következendök. 

1) A’ bizonyitó mondásban az elöfzócska, 
‘аду az igehatározó, melly egyenesen az igének 
értelmét korlâtozza; azgíge elött állanak, mint 
az' ät elöfzócska, és а’ lassan és tova'bb_e’ mori 
dâsgkbanr штат a"Dunánn; lassan járj, tovcìbb 
érfz. 

,Elsö Hi1lye'tel. Mikor az' ígénrr nagyobiï nyc 
madék fekfzik, mint elöfzócskâjánn, ezt utânna, 
söt meg a’ félsegitö igêk utânn is kell vetni, 
mint а’ tengerenn ment dlt. Tüzet hagyitottak volt 
be а’ várasba. На késöbben tudtam vo1na` meg; 
Ha. korálgban akarfz oda érni, ne mulass min 
den_üìt. el nem indúlt volt Ínoŕdbßanç mint én; 

Másodìli Bìveïel. Mikor az is ige}1atÁroz¿` 
az elöfzócskât, vagy a’ fö igehatározót illeti,' e’ ` 
közé, és az ige közé tetetik , mint: meg is ver 
te', hi is tafzigálta, Tegnap is feküdt; ma ib* 
fekL`zi'k.~ ’ А Hari 
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Harmatlilt H1`ue'tel. А’ fog segitö ige az elönl 
fzócska .és а’ fa ige közé tetetik, mint meg fo 
дед látni. Ez történik a’ fzolga íge‘k-k-el is, mint 
lu' fzokott а’ falura Штаб; hol 2’ 1‘! e'löI`zó_cska 

_ а’ ja'r«ni ígéhez tartozik. il/_'iß’za, `kell hint'. El 
hagyta magát csábitani. Meg akartâkfogni. Az 
illyen elöfzócskâkot а,’ Т2о15а ígékkel öl°zveir'ni,_, 
mint megalfartál: fogni, felette nagy hiba. 

2. A’ tagadó befzëdben a’ nem, sem иду 
akármelly egyéb tagadás, azige’ elejébeftetetík, 
enrî_ek elöfzócskája реф; ama’ ’r1yt_Jma_1)diélî1I_zeŕint, me el hir, va а tavadâs _e e'é e e ezte- 'tik, {ищу az ige giîtânn îrettetik, x’nint: liiynem 
allhattam a’ fůstot; vagy nem állhattam М а’ 
füst_ö1. En ugyan ezt 'scha -lfi nem _tudtam 
volna gondolni; vagy én ugyan ezt soha sem 
gondoltam'volna lu'. El nem fogom mulatnì, 
„аду mìkor .az elöfzócskát a’ tagadâs utânn kell 
a’ fellyebb emlitett iegulák [zerint tenni, nem. 
fogom elmúlatni. 

5.) A” képdö mondâsban az imént elöadott 
regulák fzerint kell az elöfzócskákkal’ bánni, mint 
dlmenteliè' а’ Dunânn ‘Е’ A’ Dunânn тете,‘ dt? 
Hi nem' állhatod a’ füstöt?'Nem állhatod tt’ 
füstöt? A’ tfüstöt sen; allhatod М,” A 

О 4.) A’ paranosoló ‘жду а’ tíltó ’b'eI_`zédber1 
az elöfzócska az ige utánn m011d_atik,mint ‚Щи! 

_fel az órát, Ne húzd fel az órat. Megfzöllltotta. 
a’ gyermekeket, hogy ere_/]`ze'lt el a.’ kutyát. De 
mìkor a’ fö nyomadék azelöfzócskânn iekfzik, 
még illyenkor is azdíge elött marad, mint Meg-_ 
çilly ! .lllegadd holnapig îpénzemet. »Elmâennx 

— о a, ‚ 
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oda, mihelyt lehet. A’ tìltô befzédben s.’ ne 
és se tagadâs az el_¢'~i'zócska és az ige Кбит: áll, 
min: meg ne mand n1_á5na.k« — 

5.) Mikor э,’ fzenvedö âllapotjegyzö va ‘иду 
ve a’ 'van léngèvel akad Маше, az âllapotjegy- 
zönek eif`~I`z<"\cs!<ájât a’ létige’ elejébe kell tenui, 
mint el volt; merülve munkájába. De mikor а.’ 
fö' nyomadék az àllapotjegyzönn fekfzik, akkor 
ez elöl Ы! , utánna az elöfzócskája, azutánn pe. 
d_i;_¿.a’ létigb, mint irva ugyan a.’ levél ~ meg 
vulna, сад: be, is. “Маг. nxár pecsételve. ' 

;; l ~ ‘ Nye1v- 
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A 'NAyeI`.v.gyak orIAáAsok. 
Jelgyzés. Szám-talaln nevekkel , ígékkel , és egféb 

ßavakkal, mellyeknek Némerértelmei a.’ Nŕmetül írtt 
Magyar Nyelutudo/izányba, la.rto::naÍ¢„ ineeraltva-léase» 

- e’ kò`n_yvnek elsö '/2;/`ze . ngyminl и’ ò'z_nn_y_amo.Sa.f_,~ ma. 
sadilf re_/lzrëben ‚ 'zzgflitinr M’ Szókò'te'»s‘ben реф; а’ tudo 
1'/»'a'n_yax` rendúe _/zeden jl/Iag_ya.r _/__zójanisoJt mind eli? 
altadván; elegendiînek fillítonz, ha itt a’ Közmandások-- 
hoz egynekríny Levelet ffïggefztek. 

]líagyar« líözmondásoltg 

Nem álmot liůvelyezek, hanem igazat mon». 
dok. Az apjára таит. Annya’Afì`a. Mind aprés 
t=úl csöpůstůl nàllam voltak. Hitvâny kereseî 
az árúlkodás. Eggy babot nem adnék érte. A’ 
sok baba között elvefz- a’ gyermek.. A’ sok (‘паи 
kans elsózza az ételt._ Szüntelen eggy bakot 
nyúz. Méga и? bagoly is hiŕó’ a"házâban. Mit 
állafz, mint) a’ bálvány? пена; a’ bárânyt a.’ 
farkassali öI`z_vebékél`tetni-. ‘ Nem mind’ barâtod, 
а’ ki râd mosolyog. Nem minden botb1íl_leII`z 
Богота. Beteg einher’ böjtye._ Kinekinek az 8 
bibéje rá). Ez ‘годы а ыьеде. на 1101 mik, 
ott hizik. Bokorbúl ugrott e1nber.;_--- _A’ ibo 
londnak fa~pe'nz~ is jó. Ez fzegényf bor. Eggy bor 
dábun fzött., Hicsiny» a’ bora, de erös. Akármint 
hányod a"bor.sót a’ falta, nem ragad rá. A’ 
_holfzúsâg nagyra ‘НИ: az embert. Minden b__ot-~_ 
‚пай а’ v_.ég_énr1-ia’ Ге)е.‚ 

\ 

Bocskorbör az orczâja, Bújdosás az amber’ _ 
flete. A’ ö’arazÍ.t_ n-e fzurkâld. Délben gyúitafz 
gyertyât. Olly kevély, mintha egéfz a’ diófâig 
nz övé volna. Nem illik a.’ sertés’ órrâra az arany 
_.p;e1'ecz.. Maga-ma-gát» trombitâllya. Alîetfeiî Бар‘ 

. › Q ‚ 
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_kod , mint а’ vizbe h_i_1ló_ einher. Ha. az _ehnqli ’ 
pénze volna, hájaf venne тайга. VA’ melly ebet. bot? 
_tal kell liajtani , n_ernf`ogj_a el a’ nyiílat. melly 
ebet el akarnak ve_I`zte_ni, yefzett nevét költik, 
Eb’ helyel milnem én dolgoin. Nem h_alli_k az 
eliugaiás n'1e_iiyoŕi`z__i'ig1>_a. F.b'i'il g ì'1jt’ót_; inarhának 
ebfůl kell e1ve[`zn_i. Eggy _a’ I`zo_ a a’ kemenczéf 
yelf. Eggyik lféz a’ 1nŕ_is_ikot mossa. Egymás’ ke 
zére Ãdnak., Ejiel jár, mint a’ bagoly. El_f'elejtet- 
ie, mint a’ holtt’. Meg az ebnek sem jó az _elsö_j 
_kölyke_. lEnyve_s'kezi'i'ember. fa nem er_clö_. 

_ Fâbiil fzakadtt ember. Hallgat, mint a’ fa. 
Yonnyák a’ fakóç, ¿de a" fakó is’ ököt. Farbzi 
Júgta.' A’ fáradtt lónak még a’ farka is 'ne_h_e'z_ 
Faŕkasnak "miitatfz erd_öt,_ Farkast emlegetnek ,_ 
Р; ы 'ieri aim iuiifig. 'A2 i<ine_i¿ _hoi щ, _»ig 
tapogaitya. Kiki a’ maga’ fazeka mellé шт; Fél 
lâba n1_2'_ir a’ kopo_rsó_b_an van. Feneketlen"kád. 
A’ ir1_i¿*." l_ov°onn _{`<igad_, "gyalog meg nem allya; 
-Qsak gallerja al_lig„maradt.' Mindenben gán-' 

¢osotta1ál. Gaz ember. A”gazdagnak is kettö az 
_ó,r1;a’ lyuka. Eggy gyékényenn ârúlnak. l_'§_fzre_ 
sein vetîe, mikor elrantotiák nlólla ia’ gyékényt. 
lgen tud af’. hajdii harangot önteni. Egésséges 
mint a’ makk. Meg a’ halalház is kiütött rajta. 
A<1dig"1.ám.5d »i’_há.~`;-fi'.i’, meg hámiik. sajai 
._[`zavá_nn fogìák a’ Àharist. Here’ ernlver. Sem 
hfäß. Sem hava, ’s máx’ is parancsolfz. НИИ el 
P_‘°ë°‘ì°_‘{be fzigyeni %\k¢“f,f“ "адччд- ' 

Hideg, mint a’. jég. Hifvatlanivendégnek az 
aitó_ megept a’- helye. A’ holtfakkal hadakozik. 
Qtthon maradgyon, ia’ ki kedvéite akar élni. 
Hannan ho_vá_ ńiégy? Iîözelçbb az ing ‘Ё 

’ esu 
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psnhánçil. Igyàl ökñr, tó_viz.-A’ mi neked у nena 
jó ‚ másnak sem tetfzik. Ófzvegyiïltek а’ jól sült 
tek. .ló та‘ helyébe МС пе várj. Az Isten’ nevét 
hijaban пе vedd. A’ kinek az Isten mit ád, акт. 
ember el neme veheti. Tudgya az Isten, 'lnínek 
hogykelllenni. Isten hozzád? Sem ize , sern bfize. 
Нет ád most azért eggy tal kápnfztât. A’ ka 
pnfánilvett búcsút. Iiáránn tamil a’ holond. A’ 
kinekla’ kâsa megégette a’ fzájât, még' .a’ tar 
lionyát is, fúija. )_/'iÍTzaí`ogta a’ kafzât. Iiedvétf 
keresi. _Pita az idénn a’ kenyér’ neve. A’ hâj’ 
_árât rnegítta a’ kocsís; csikorog a’ kerék. AZ 
Urak’ kérése parancsolat 5A’ ki mit keres, meg~ 
_1eli. A’ ki mint keresi, ńgy vefzi hafznát. 

Elejtetted et’ kést. Mintha ‘kést ütött volna 
' fzivernbe. Hét éles tör nem fér eggy hïivelybe, 

fel, ki ай. Ugyan kinéz a’ fzernéhůl a’ ‘Ф 
téz, Nernlfél a’ király az udvarbirótúl. A’ kí-_ 
rály’ fia Miklós’ ’be[`zé<;Igye._ Iìifzöktek a’ fel 
§i'5 'vârb1il. Ha eggyfelůl kivarik , mâsfeliil beg 
rnegy. Mondgy kohit! Homer, mint a’ verembe 
esett Farkas.. Nagy. koncz esett ki a’ fzájâbúl. 
Semrn_i_t sem hoz 'ez a’ konyhába. A’ csendes 
üdöhen könnyü kormánypzni.’ Eggy kukkot sem. 
Nállánál nagyobbal követ hány. Ehhez tâmaI`z- 
koçlgyunk. Nem igen fzaggatom köntösödföt. A’ 
ki МН‘, jól old. Наш; hidgy а’ komá_nak.` 
A’ köz Ilónak túros a’ háta. Sem kint, sem bent, 
Lágyan fogd. Mindenütt jó lakni, a’ hol a’ jâmf 
bort bövsiìlik. Sem nem Птаха, sem nem hal-I" 
lottam. Later a’ Török. A’ lator latorúl jár, 

_ Lëgy magadnak bátyád. Szedd el a’ lépet. 
` Ifógaîlya a’-liibât, mintha semmi dolga sem volna. 

A ' ' ' ' Lad. 
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" Lúdra vel-’ztegetfz fzéná_t._ Sok l‘ú`d difznót gyôm, 
A’ hâz’ héiâra hâgott ladet töbhen csudá1lyák,__ 
mint az oda fzállott tyúkot. Hitìváïny madár az, 
melly féfzkébe csúnyit. A" malomban hegedïil. 

«M«ás’ dolgába avattya magát. Felütötte az órrát. 
,Megette, a.’ mivel meg kell halnia. Megjöttem 
én onnan, a’ .hevâ te mégy», Vesd neki maga 

_ dot. Meg sem. fogtad, máx- is mellyezed. Csak 
nem megfakad mérgében. Me[l`ze Buda a’ sántâ 
nak. lVIell'z1'inr1en jöttnek fzabad hazudni. Mézes 
madzag helyett kigyót. talâlt. Mezitelen rnint az 
egér. llllifélénk. Mi nem Istenem, hogy imâdgyam. 
Eggy morzfa sem maradt. Most adgyuk meg» az 
árát. Az Isten is munkàra íizet. Nádra támal`z- 
kodik, Nagy fâba vágta. a’ i'eji'zét._ 

Nagyot hall. Nein arravaló, hogy a’ Гей: 
pofztóha. varjâk. А’ néma.’ fzavát az annya. sem 
érti. Nemes volt, de a.’ fazekasok elhordták a.’ 
földgyét. Neme fér a’ fogâ-ra. Нет mindenkor 
papsajt. Нет tud llova lenni bújábari. A’ ki nyâ 

— ronn nem gyüjt, télenn bánkodik. Медведи: а’ 
fzükség. Hét nyergenn ül. Nyert vele, mint Ber 
tók a.’ csikkal. См]: addig nyújtódz, а’ meddig 
a’ takaród ér. Ócsó húsnak hig a.’ leve. Az óra- 
jârâsbúl is megitélheted a’ várast. Feltette az 
Orbán’ süvegét. Orofzlyánt ije[`ztg_etl`z_ árnyékkal. 

_Az » ökör alatt is bornylit kere§., Az ökör csak 
Qkör, ha Béesbe hajtyák is. Órdöggel hatâros. 
Еду fzôllafz mint а.’ jól örlött. A’ jó pap holtig 
tamil. Nem pengeti az ijat, a’ ki madarat akar 
löni, Elérte а’ sok péntek. Pénz emberség, ruha. 
Qtifztesség. ‘ I А 

I’okolban"is esik egyffer ünnep, vagy vá 
sár. Eggy pórázonn járnak. Nincs a.’ vizrwk ra 
) ' " kon 
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konczáia. Ninos olly rakott fzekér, mellyre egg 
villa fzéna feltnem fér. Bâ tartya, _m1_1gát. Illind. 
csak azon regét dlídollya. Tudliozzá, mint a.’ 
'tyúk a.’ regéhez. liegen irták, elkopott. Az ls 
ten is kitért a’ réfzeg elôtt. Nehéz az agg rókát 
törbe ejtenì. Nagyon vak, а’ ki а’ rostánn ät 
nem lât. А’ ki sántával lttlaik, sântitani „ta.núl, 
Inkább vetném a’ sárba. Иду sétál, mint а’ Pui 
nok’ ehe а’ homokonn. А’ mint sipolfz, úgy 
tánczolok. Sexnmit se111’1'1a['znâl а’ sírás_ Szalmd 

‘A1’ patak , de nem a’ palafzk. Gazda ШИНЫ пеш 
jó fzámot vetni. Nem illik l`zamárra. a’ veres nye 
reg. Olly tarka, mint a’ fzárcsatojás. Ollyan, 
mint a.’ fzârnyafzegett lúd. l 

ry» Nehéz mindennek а’ fzzqat laedugni. Cslcsog 
mint a’ fzljkó. A’ két fzék között а’ földöxxn ma. 
rad, a’ ki töhbfelé kapkod. A’ kinek а’ fzeke- 
rénn ülfz, annak az énekét hallgasd. Más em 
Ъег’ fzekerénn üldögél. Lúdra fzénát, ebre kor 
pát vefztegefz. Jó rencienn van a’ fzénája. A’ te 
kezëd’ fzennye. Hollzú, mint a,"[`zent Ivâny’ 
éneke. Eliůl gyůjtött fzerdéknek 'ebül kell el 
vefzni. Szereti , mint az eb а’ macskát. Szereti , 
mint а’ kecske a’ kést. A5 új fzita a’ 'I`zi‘»gí'»nn” 
függ. A’ fzokás terméfzette’ válil;.Szólld el, fzól Г, _ 
Túl lötték, ’s ide„â1l az`a)ával_ A’ fzomjú ökör 
пе!‘ а’ zavaros viz is ió. A’ süketnelc' nem mon 
danak két mesét. A’ süketnek mesét liafztalan 
befzéllefz. Késön sütöd. Eegyébkor is láttam mât 
én tar varnyiít az ágonn. Hét táskára jutott. Jobb 
tâvlîl egymást fzeretni. Meglátfzik, mellyik tej 
Äbůl lellz túró. ` 

5 

Tetétiil fogva. tnlpig. Magát tifzteli az, a. 
ki mást tifztel. Nem то}: az, a’_mit két ember 

tud. 
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tud. Dobd le barátom а’ vgkarót. Jó a’ trét‘a._, 
de nem mindég. Csontya, böre. A’ csöbörbůl a.’ 
vödörbe hágott. Ellopták a’ Идёт , de nállam a’ 

ikulcsa. A’ melly tyúk вода: kodâcsol, keveset_ 
tojik. Igeniudgya Ö, ha tökë, vagy tlírós étel? 
A’ töŕvényben nem jó а’ 1f1amarság_ A’ bïinösnek 
tagadâs a’ dnlga. A’ vak печей’ а’ I~;a_ncsalt. A’ 
vak‘a’ világtalant vezeti. ЕМ; nyavalya а’ vén 
ség. Jobb ma eggy veréb, mint holnap eggy tú 
zok. A’ ki másnak vermet ás, maga -esik hele, 
Útat nyitott magának a’ méltóságra. Meghalt a.’~ 
gyermek, oda a’ komasâg. Lassú viz partot mos, 

_A’ ki ebbel játfzik, bot legyen а’ kezében. Hör 
' münkre égett. Иду jártunk, mint а’ tökhe esett 

egér. A’ maga’ fzemettye'nn'hata1mas a’ kakas, 
Nem leI`['i`a-’ kutyábúl fzalonna. 

_ Elmúltt essŕinek nem kell köpön yeg. A’ mit 
1’ vámonn nyert¿ a’ harminczadonn elvefztetfe. 

‚ Èlwugàtás nem hallik menyorfzágba. 'Volt l_<e't 
pénzei а’ vásfirorln. A’ .kovâcstúl ne végy fzs 
net. Haparj Капа, neked is leffz. Senki’ fzájába 
nem repíil a’ siiltt galamb. Zfâkban macskât 
árúl. Te sem vagy' )obb а’ Deákné’ váÍ`znz'x_n:'11. 
Eb ebnek baráttya_ Ebrúdorm vetették ki. О is 
valt az ebek’ harminczadgyánn; Majcl elvâlík, 

_hány zfákkal telik. Mindenhez látó, sernmivel 
biró. Её akadt'a.’ zf:'~.k a’ fóttyâra. Sarkával 
fenyegette az elleuséget. На, malaczqt ígérnek, 
zfákkal forgolódgy. А’ ki magát a’ korps. köze' 
vegyiti, megefzik а’ sertések. Lasàan jârj, tdvább 
érfz. Míndenkor kövérebb а’ más ember’ fzalnn 

"ища. Jégre Vezet_te, ‘аду vízre vìtte. Szénaë, 
yzgy fzalma? H_ö_nnyi'ì а’ kopafzt bqrotv âlni. 

01». 
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Öllyan a’ hire, mint a,’„ Tatárjárâsnak» Más 
~„Éi"nber’ réttyébe vágta a’ kafzát. A’ Швей I"1ri[`z- 
tus a’j_barâttya, könnyen üdvözîil. Ez a’ blik 
kenöje. Porba esett a’ »kor1t':AzaA. Нет le[l`z а’ ba- ` 
golynak soha .só1y`onf1i`1a.- Négy _lábú a’ ló, még 
is megbotlik. A’_kit az Isteń büritetni akar, е1 
vefzi az efzét. A’_ karónn varnyút mutogat. Mé 
zes madzagot von a’ fzájába. А’ ki nyáronn ,nem 
gyïit, télenn kevesét fût. Mintlenbe kanal. Eldön- 

а dötte a’ levest. Hamarább ùtól erik a’ fhdzug em- .‚ к 
bert, mint а’ s'anta_kutjiát. Eggy' rühös juh az 
egéfz 'nyájat m_egvel`ztegeti_ A’ ki sòkat farag, 

Asok forgâçsot ejt. Ebenn gùbâst ( kuvaI`zt_, 
Itùafzt) cserélt. Ott _ifi terem а‘ gaz ember ‚ а’, 
hol nem vetik. Nem ió annak dolga,kinek niŕicä 
iriggye] Nagyobb a’ füstye,__ mint a’ pecsenyëje, 
Nem olly fekete' az ördög, a’ minönek írják. Nèm 
hólyag, hogy felfújjâk. _ A 
_ _ F1itet[`zik_a’ fzög а’ zfákbúl. Az eb is har'ag-' 

fzik az ór_ráe’rt.-_ Nem mind fzakácslaz, a’ ki nagy 
kést hdrdoz, Hires_ epeŕre nem kell kosárral 
menni. Csak a’ küfzAöl5r'1'îl tekintett az dskolába, 
A’ kecske sem' menne a’ 'vásárra,~ ha nem haj 
tanák._ Mincleniiek _harâttya miridennek bolond- 
gya. Fekete földben terem a’ jö hiíza; Tudg-ya 
Pal, hol kafzál, _Éjfzaka minden' teh'e’n_ f`e_kete»._* _ 
Nexiimozog a’„nád fzellö nélkiäl. Felhágott az’. 
ub'orkaAl`ára. Pufzta malmonn "ей vâmot: Hrifzä. 
tus’ koporsóját sem örzik ingyen. A’ vargaságòfj 
sem lehet eggy' nap me`gtàn1ílni.§ Nemi lehet а: 
fát eggy' esapással levágnif Hest ád а’ gyermek" 
kezébe. ' 
___ A’ hai... ¢a.1<z.bú1iA5 -eshet if zum pogapss. 
Élite’ b_-iztâk а" f`zalo‘nn._s'tt. Haold morogjon a’ var-'Í 

ser 
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ga, csak a’ ваш: 161 varia. Tudgyuk, micsoda. 
tehéń alatt fzopoit, _Két haz’ ehe. Szernérmes kol 
diísnak üres a’ táskája. A’ kis csupor hamar fel- 
Топ‘. Minden_ Czigâny a’ maga’ lovát dicsérí. 
Barattáncz. Lyányomnak fzóllok, menyem is 

fírtse. Ro[I`z pinczemester az , a’ ki fzomian meg 
hal. A’ nyointató lónak ne köscl be a’ fzáját. A’ 
jó bornak nem kell czégër. A’ Швей nincs ti[`z 
.»tye, nìncsen vefzedeline. A’ röst enabernek sok 
‘ünnepe van. A’ mia.’ fzâdet nem égeti, ne fiîdd. 
Hâtrább az `aga"rakkal.' Cseréptíilhoz fakanál. 
A’ millyen a’ mosdó, ollyari a’ kendö. Füzfa 
liegedühöz nâdvonó. Mikoi' a’ inacska fzenflefeg, 

г — г -1 7- ‘ f 3 tanczolnak az egerek. Addig )ar a komo a viz 
.r`e,' még eltörik: ‘ 

lìi liinné, hogy Ú is bi*.'j?ö_l ‘.9 Mikor az urak 
a’ tanácslniíl kijönnek, okosalibali. A’ Иду ;ii'zl`z- 
tor alatt bârányhúst efzik a’ Farkas. 'I`izenl1ar- 
_madik Apostol. Ötödik kerék a’ l`zekérben. Sem 
fiile, sem farka. A’ vén liegedůs mindennap eggy 
nótát felejt. A’ ki fzolga, nem iír. Ülly veteg, 
lia jó dolgod van. Nem aze' a’ madár, a’ ki meg 
fogja. Másnak fzánt. az ökör. Szöifzálhasogató. 
.ló volna a’ halálért ötet küldeni, A’ ШК is e.-_'t 
те viiágzii<. oily kevéiy, mini а: 012,305 iwysó 
a’ fzögönn. Иду sétál, mint a’ Görög .az üres 
bótban, Sok viz folyik el addig. Olly melfze 
"аду iölle, mint Makó .Iei‘usalem*.i'il. Ollyan, 
mint а’ verembe esett farkas. Ember kell a’ 
gátra. A’ mint föztél, iígy egyél. 

Villzaadgyâk Ь.’ kölcsŕ»'nt._A’ hol nincs', ne 
keress. A’ fzénégetönek tökéńri a’ ['zeme.’bze 
mesnek a’ даем, vaknak az .a1a.’misna.. Hatann 

д há. 
\ 

ь 

 ~›ц’ ’ .»ahl
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î1âza,'kebléb`en ‘Капуста. Mondgy igazat, benö 
rik a’ í`ejed_ A’ mit fzeme lât, ott nem hŕlggyß 

‘keze. A’ ki ti"1t'lop-», ökröt is próbâl. A’ kapufz 
‘tâbúl a’ fzalonnát kifeleiti. A’ jó erkölcs fzenYed,_ 
‘de soha sern senyved. Iiörmetlen macskânak. ne 
ŕhéz а’ й: máfzni. Tökkel ütötték a’ Реки 

 

‚ ЕдухъёБёпу Levél. 
Écles aîtyának a’ fzerencsés új efzten» 

dót Írtván. 

Éaes Umm Atyâms Miva i11i1¢is,Imé1fó is, 
hogy életünk’ korânak mindenik megújjúlâsánâl. 
jótévöinknek атак érzeményeket megbizonyí‘t-\ 
Suk , \melly‘ekkel nekik a’ háladatos fziv állandó 
Íboldogságot kíván: el nem mulathatom, а’ kö 
aelgetö új efztendönek alkalmatosságávalt ama’ 
kötelességemet tellyesíteni, melly a’ »jól neveltt 
gyermekek elî'>'tt legfzentebb. Hálát aclok az 
Ur Istennek, hogy Uram _ Atyâmot a’ múltt 
efztendöben állandó egésséggel mlegâldotta, ’S 
tìfzta. fzivembůl kivánom, hogy az érkezö efz 
tendôben is különöá oilŕalmâba vegye, ’s min 

.dennémïi adomânyival bövén megboldogít- 
sa. E’ fzives ohaitâsimlwz kapcsolom 'érzékeny 
hâladâsimot is eddig’ hozzâm mutatott atyai Í`ze;/I 
retetéért , és mindennëmü vjóvoltâért. Legblizgóbb 
és legföbb fzorgalïnatossâgomot arra fogom Гиг 
diînni, hogy kegyelmeire méltvatlan ne legyek, 
és hogy irántam való_ vârakozásinak mind. tami 
lásimban, minderkölcseimben tökélletesen meg 
felellyek. Еще}, -tudoxn, legerössebb bizonysâ- 

‚ _ _gh 
д. 
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gait adem sima’ tiùteletnek, ŕnellyél Uŕáůxf 
Atyämhoz viseltetek.; ’s 'n`1-ellyel, Atyai âldâsát 
liérvén,'_e'le`tem’ fogytáig vagyok Eties Uraxn' 
Atyámnak fzófógadö és liâladatos fia. N. N. 

Édes ’anytinrìali a’]izìfzereriese’s_ и; efzten 
dol `Íiíva'n. 

’Édes Afl`zònyo`m Anyárn.' Nelly örvendetesi 
ezenúj éfztendönek kezdetè a’ mgiltthoz képest. 
Akkoŕ ŕefzketve tartöttunk rima’ veI`zedelemtůl,' 
melly minkeit nyavalygń Sziilönknek siralmàs' 
lialálával minden fzempillantásban fenyegetett, 
kinek érzékeny bàrátsága elöttünk Ízinîe olly' 
böcsös, mint _a’ terméfzernek édés 
melly minket fzivéhez kapcsol.' De az Órökkéâ 
valónak legyen ezer hálal most шёл‘ drágä egés 
sége isxnét hèlyre âll0lt,' 'úgy lxogy mágunkot 
âllandóságá iránt tellyes reményáéggel táplálhat 
tyuk. Az Ur Isten _tellyesitsìe e’ remér»ységünköt,‘ 
es tartsa xneg_nek1‘ínk ¿des Alzdnyom Anyámot 
sok efztendeig. I"1i nem mondhatom „ŕnelly bol-` 
doguak tefz e`ńgemet ama’ gòndolat, líogy' még 
férjiikòromban is’ meg‘l>izonyi1h:1tòm háladatòâ 
tifzteletemet, mellyel еде; $2й1‹‘›тЬб1 viseltetek. 
Ezen érv.en1ënyemn.ek édes gy"öi1yöri‘íségét esak 
az ányai ГЦ‘! láthattya. tellyesen ât,' melly azt 
nekem a’ nevelés âltal siigarlotta. Csóliolom alí 

_ zatesazi kezét', ’s anyai áldâsáért esedezi/én , örök 
háladássál `vagyok Édes Affzonyom Anyâmnak 
fiiveserr fzeretö és tifztelö На N. N. ’ 

Édes attydnals neve’ napjlíŕa; 
_Édés ’Unam Atyâml Ama’ nappk között, mel.' 

lyekpek efzlen döt- Ню] ku-lönösen örůlni fzok 
кат ‚ 

ьыыёье, — 



515 \ 

IA 

tam, legielesçbb bizonnyâra Uram Atyâmngk 
neve' napja.: mert ama.’ gondolat, hogy az Ur* 
‚(ясен nekem édes Atyámnak rendelre, olly_öröm- 
mel foglal el, melly engemet fzinte magamònm 
МИН ragad. Ezen örvendetes ünnepemenn mind 
efzembe juttatom én а.’ jótéteményeket, mellye 
ket kegyességétůl, fáradsâgìtúl és ;go'ndoskodá- 
sátúl vettem. Melly kellemetes volt az 'o_ktatâs, 
melly âllhatatos a’ munka, melly buzgó а’ ve 
zérlés, mellyet leggyengébh koxfomtúl fogva ne 
velésemre fzánni méltóztatott. Soha sem felej- 
tem én el ezeket, és háladatossâgom ciak éle 
temmel fgünhet. meg. Naponkint _ńnegemlékezek 
е’ különös jóvoltáért Uram Atyámrxíl buzgó 
imádságimban; de neve’ napjânu köńyöŕgéáem 

»indúlatos ërzeménnyé vâlik. А’ ñ1í_ì fzeretettiïl 
megtüzesedvénf felemelkedik ez gz Órökke'való- 
nak txtónussához, hol Ura_.m Atyânfnak minden 
bizonnyal hoífzú, egésségés, fzerencsés és nyu 
godalmas életet nyer. Engedgye meg végtére 
Uram Atyám, hogy' neve’ napjára minden egyéb ‹ 
ajándék helyett eggy ajánlâát tegyek, mellyet 
minden bizonpyal be is tellyesitek. Fia'tudni 
illik, nem csak nevét viselni, hanem mindern 
erkölcsét is hůven Гоша követni, úgy hogy min 
denik_`tudósitâsbúl, xńellyet róllam hallani fog, 
дай! képét is Года. látnibennemg ’s valamint 
hogy én Uram Atyámban igaz, jó, és kegyes 
Atyát tifztelek, úgy énbennem olly fuit» fog ta. 
pafztnlní, a’ ki, még él, legföbb érdèmnek tar- 
tya,` hogy Uram Atyâmnak igazân tifztelö és 
fäófogadó ña N. N. 

MA cnn N Yxnvrun. Kk Ейск 
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Édes attyát tudósíttya fzeŕencsés 
‘ _e'rlxeze'se'rüI. ` 

Piedves Édes (Лат Atyám! ’Tegnap ваше 
_ felé I`z-srencsé_sfen‘ ele'rkeztem‘ а.’ ' Tifzttartó Úrrai 
és íìável Budára, hoi" tavalyi gazdâm' igen ba 
'rátságosan fogadott. Ugy fzeret Ü engemet, mint 
sajâ.: iìá-t‘, ki ezen efztendöfben itthon fog velem 
eggy oskçlábal 'járni. 'Azůitonn 'semmi baj gem 
ért„ hénniink`öt.' Мёд sükeres földönn jártunk, 

~I`zép„ üdö`nk"vo1t‘; njikor ’pedig a’ homokra jutot 
1111111,’ essö' eset1_,`MaÃ kinyugfzom magà'1:not’;„ hol 
‘nap pedíg_c`Iníegyek oskoláinknak Elôjáróìhoz', 
hogy. ököt* inegtifztellyem, és hogy n‘e_kik érke 
‘zésemet'meg‘je1entsem. Hivánom , hogy édes Urain 
Atyánì Днём; kiállott betegsége utázin mennlél 
hamaráhb eröre jusson, és kérem.¿ hogy _ekríil 
engemet tudósitani is méltózta'§son': mert egyéb-_ 
‘arant_I`z'ívem_ óliynyuglxarallan „та, hogy még 
a’ tar1ú1â_sr‘à."_ valt) kedvemet is megfogyafzianá. 
Aíïzony °An'y`ámnak és Uram Atyámnak kezeít 
csókolváni, Nénémet реф; és Öcsémet fzivesen 
köfzöntvén. ńiagamot tapàfztaltt atyai ke'gyessé- 
gébe_ajánlom , és_mîn'derì_ti[`zte1ettel vagyok Hed 
ves Edes Umm `A't‘yámir’ak igaezá-n I`zeret_ö és en 
ge‘de1mesi`1a'N.'N_.` ‘ ' A ’ 

А: e'des atyánalt _z'nte'sez'jìahoz. Hedves Fiam! Jóflehet fzemeim elött nem 
vagy, i`zorga1m`ato’sságom még ~is, valamerre 
mégy, _rfiindenütt veled jârg mert mindenült 
Наш vagy, és én mindenütt ,atyâd vagyok, ki 
nek fzavât fogadnod kell, Nem tartok én attúl, 
hogy intésimriil, mellyeket elmeneteledkor ad 
tam , elfeleitkezel. Tanúlâssal kell neked 
vendöbéli fzerencsédet megérdemlened: azéit ¿zz 

' Ur 
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. Úr Istennek М: és buzgó fzolgálattya ùtânn Ш 
kötelességed az; hogy serényen tanúlly_. Nem til 
tom én bizonyos óräkban a’. mulatsâgot, melly 

‘‚ még fzükséges is azért, mivel a’ kedvet a’ tami 
lásra megújittya: de azt ne-rn fzeretixéin, ha ezen. 
óiráklnúl парой, és a’ napokbúl eg_é['z hetek »vab 
nának. Igy a’ mulatság _végtére tunyaságra vál 
холм; Most van az üdeje, e'des‘Fiz1m.' hogy ta 
núlly, meg iliú ‘жду. Ha legjobb elztendeidet 
el hagyod folyni, а’ ne'lk'1'il hogy magadot а’ 
tud_<_>_x_nányokra alkalmatosnak tegyed, késöbben 
sernmire sem mégy, és fzerencsédet elöre lâbati 
ala tapodod. Ha serénységedet Енот, utólsó 
Íìlléremet sem sajnálorn tölled; de ha elfajiílfz, 
én is elvonom rollad segitö kezemet. Atlgya 'Is 
тел‘! hogy mindenkor ió fiamnttk vallhassalak, 
és hogy életem’ fogytáig lehessek fzeretö atyád 
N’ ц.‘ \" ‚ 'v' 

Teslver testvérehez. 

Kedves Öcséml' Elfzivelhetedë, hogy enge 
met olly bizonytalansâgban túdfz írántád lenni , 
melly fzivemet nagyon epefzti? Azt ugyan tu 
doni, hogy Вега; voltál; de azt, ha máx' meg 
gyógyúltálë vagy sem, miudeddig tölled meg 
nem érthettem. Sokfzor hal_lom_, hogy Iiassánn 
а’ nyavalyák е’ télenn nagyon közönségesek és ` 
Еду ki nem verhetem a’ fejemhůl, hogy meg. 
egésséged villfza _nem tért, ‘аду 'Ьо5у‚ talán ада 
megbetegedtél. Aggodnékë igy miattad, ha nem 
fzeretnélek? És-temekem egésségedrůl meg sem 
iff@ Mîkép ногой helyre e’ hibádot, ha csak az 
által nein, hogy gyors válafzoddal megvigaI`z- 
Íal0`d iëgedet fzeretö bátyádot N N. 

‹ Hk 2 ‹ _ A’ 
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A’ Vizkórsâgos. 
Annyira. elterjedt Borosonn a’ vizi betegség, А 
hogy dagadó tesiér. meg kellett végre csapolni. 
Mind kiteríti tchat; csa.poló_ l`zerl’zámi|: elötte 
а’ sürögö “orvos”, ’s _neki megy hordónyi hasának. 
Ainde amaz kezeit Í'zomoi‘úan viffzatafzitván, 
eihívattya fiát, ’s"illy_kép Кий Fzóllani hozzá: ‚ 
„ Nézd Наш е’ ['z`0`rny'i"i lzerlìámokof. A’ sok ivásnak 
„ reitenetes köveiöi ezek. Holfffzabbka lehetne 
„ éieiem e’ nélkůl. Most legjohb férjfì koromban 
„ elhalok. ‘Е’ péiclát "еде! jól Fzivedre. Iparkodgy 
,‚ jobb nyornokonn , mint én ,bolding vénségre kijutni“ 
Többet akart máïdolgok irárit rnég fzóllaiii ; ámde 
a"sietö orvos ki- akarván Vexjni `e`{`zébiil 
félénk gnndolatit„ ha ki. nem gyógyíttgya vize'bi'il 
„ а’ csapolás ‚ йёуржопд, az Urat, még liolta utánn ís 
„ moiidgyon az Ui' engem’ botoi‘abbnak"az ostoba. 

» _ lúdnál“ 
’s ezzel az orvosokot mincl fel kezdette czitálni, 
kik lbizonyos fzernek mondgyák a’ borvìzek ellen 
a.’ csàpolást, mellytïil soha meg sem halhat az ember. 

I ,Maid azutánn fzomorú fia is biztatni akarta, 
liogy csapolása utánn még fzép vénségre kiérend ; 
ámde millelyt czéllyái megsajdította fzavának , 

’„ ah! ne beffzélly, kérlek , mondá iuosolyogva vifzontag 
„a" beteg. En tudom azt iobbari. Soha sem xŕefz az ember 
„csapra egyéb hordót, hanem azt, melly fzinte kilfogy 

_ ‘ — van 

„ életadó~’folya,dékaìb_úl , haldoklani kéfzül. “ 
Az igaz Bölcs. 

Nézd a’ bíizakaláfzt, büfzkén cmelödik az égiiek, 
` még üres; és lia megért , f`o'ldr_e konyittya fejét. 
Kérkedik éretlen kincsével az oskolagyermek, 

meg a’ tellyes e[`zîi Bölcs megalázza magát. 
Eggy gommba Poétára. 

I Szabad dühökkel ostromolta. 
sok ŕégi bárdus honnya’ népeit 5 

ЗЪЁРС nevezte a’ gorombát 
bárglusnak ó Romábzin а’ Deák. 

'_ ' Te 

. 



’I`e’ti’írhetetlen büfzlceséggel _ 
megmardosocl legjobb barátidot. 

Tiéd tehát а’ zöld borostyány; _ ‹ 
„te vagy bizonnyal a’ mi 'bárdusunk. 

Eggy ártatlalii felelet. 
Mint vagy Palócz? Cserháti tartományodbari 

ritkúlë `már ‘az ostoba? 
д; А261:а‚ hogy Nagyságod _onnan el_I`zakac_lt, 

„ elöbbì I`za'.mola megfbgyott. _‘Í 

_ A* Középfzerůeég. 

Boldogabb léfzel , Ira scm a’ magosra 
Í`zün~telen nem törfz, sem az ál sekélycmì 
nem maŕadfz ‚ féltvén _dagadó haboktúl 

’ gyenge hajódot. 
Mentt az' agg bútúl az агапу közé p[`zer-, 
melly ìrígylendli palotákr_‘a.,nem vágy, " 
_sem'magát _fösvény födelïi fzugolyban 

_ fel nem eméfzti. 
Többfzör. ingattyák fzelek a’ magos feit; 
а’ kevély tornyok nehezebbet: esnek , 
’s a.’ sebes mennykö fzeret a’ Ilnegédes 

_ bérczije lecsapni-' ‚ 
Jót reméll a’ Bölcs` beborůltt ügyében , 
’s véfzeket задан, mikor а’ Ггегепсво 
rá nevet. Jönnek teleink üdì'i‘nkin|:,- 

_ _ _ ’s _megmég enyéfznèk. 
Hogyha xnost f`ze`rivedI`z, ezutánn nem (ту 1еГГ2; 
Nem dörög mińdég az' Egek’ haragja, в 
’s а’ зегё: fzélvéfzt ragyogó derïilés '_ 

‚ _ „ _ __ _ ггоыа követni. 
Légy erìîís fzívïi, mîkor elboríŕnak ' 
af bal inségek', ’s vonogasd fel önnkint 

I 

it’ vitórlákot¿ ha kegyes fzelekkel _ _ _ 
‘ nagyra idágadnak; 

_¿S 



blô v 
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A’ zfemlieâ Öneghez. 
Ha öseìdnek Майдан! nyomdokit _ 
elhaggya lassan mostani nemzeted, 

’s más una látod elfzakadnì “ ' 
" а’ fzemesebb Май" csatáit; 

nagyot sohajtván a’ magos ég felé, 
zfembes fzugodlpúl nyögi/e jöyendölöd, _ 

Воду talpig elfajúltt .vìlágunk \ 
‘ё; vefzeclelmeihez közelget : 

mivel fzokásit boldog elöinek 
a’ f`i_í~rge gyermek pajkosan elveti, 

’s a.’ régi tyiîkoknál okosbnak 
'tartya magát az' üres csibécske. 

De hogylaa bölcsebb, gondolatod fzerfint, 
а’ tifztes `<'5['z hai ,zöld maradékinál , 

fontold meg azt is: hogy világunk 
éle_medik maga is naponkint, 

és hogy tekéjénn emberi nemzetünk, 
melly nyelve Щи! Ггйпе csak eggy egéfz, 

a’ nyìlni termett éf`I`zel_eggyütt, 
több rideg ága gyanánt öregfzik. 

_ ‘A’ régi kornak jobb hagyományìra . 
épít az embeŕ fris; leleményeket, 

mellyek kövönkint felhaladgyák 
talpfenekét az egéfz rakásnak , 

meg а’ baromnak megmarad eggy nyomonn 
esak erre termen: oktalan öfztöne. 

Szós marha ‘Мгла, és nem emher , 
a’ ki az ¿isi nyomonn mavadna. 
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