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‘nn/mer nyel'vmn lr'özr‘c boua’totta',
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Sur tout, qu’en vos écrits la langue reverée ,

dans vos plus grands excès vous soit сайта‘: sac‘rêer

En vain vous me frappe: d’un son meledieux,

ai le ternìe с‘! impropre, ou le gou’r vicieux.

Mon espn: I¿i fdmet pom! un pompeux barbaìnsme,

' nì d’un vers строим? l’orgueilleux solecism'e.

Sans la lan/gue, ein ‘щ niet, Рации: le plus divin

gli ищет’, quai qu’il fasse, nl méchant éerîvajn. у

Boileau.>
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A.Engîeàgye- meg, Кёггщ. ЬОЗУ ё“ _

munkámnak .aìáplásávql nem ¿Sak

' huzzám való kegyes, fzívess’égét, 11u13>

`:gem ад" a’ .kéifzséget is megköfg‘gnr " 'I ‘

‘- nyem , ' mellyel vezérlésemet 'l‘iülòmbï

féle wdományQkhamde ‘так _anim

nyelv/ünknek tanúlásában ,1113110111i ì

kìnt fçgadnî I'zokfa. ‚ Mennélfény’e

Ísebb dücsösségére 'és `lsíi'llrexj'els_eb`b ' '

ha'fznára fog ‘7414119 мёцбзёзоёцйк '

fválnî, hogy lI-Iaz‘ainlxxhoz való Ifzere

tetét Q’Í'çultúvráçyal való ösmerkede'se

altar, ‘штатные: valo ’külçmus



ragall'zkodását pcdig Á’ magyar",

ny'elvnek mélyebb tanúlása által 1

nyìlvánvalóvá tefzî, annál nagyobb

. 'fzerencsémnek fogom tartanLhogy

l A' ladatossággal „душ: I

Ь‘ ‚у Méltóságos

nevelésében réfzt vehettem.

ÖrôkI гашиша és érzékeny 116

Grof.' Kisarrzonynak ы

z *Y ‚‘_

‚ köteles fzolgâia `

. ’‹‚‚_ Fcràcghy Реквием ‚У

)



E‘löl‘zó.

LS,ßim‘e mikor az újságban еду Jrdeme: Haig? ama'

Ãfe’rde’seket tfímqfztotta: „ men/:jira ment ma’r d’ ma

„ gyar nyelvnek kimüveltctefrc ? mìcsoda ç/‘zlrözölr ‘efr

‚‚ módak a’ltal [rellene а‘! nagyoáòra ‘или! ? mike/p le~

„ heine ezen çfzközökötfoganatwakka’ termi ? “ magyar

grammatilrámnak Ã'özrebocm’tám е‘: а’ jelerwaló тил

hí/zak Ã‘z'dolgozzím annfira сдвиг?‘ üdömöt, ‚югу az

eml/tett lre'r'de’Je/îre 'ua/ó jbleletekrûl nem i: gondel/fod

hattam. Е’ fogyatkozásom ira’at mak azzal Муфт

¿om magamot mdr most, 4Ízogy azonban, mdg луг!

vünk’ cultúrája’nak garádivcxárúl num дне/хватает,

Ícgala'bb бед-6 müvele'se’t grammati/rám a’ltal вмиг/мл!

iparkodtam ; egyßersmind рейд’ engedclmct ke’rék та

gamnak arra, деду ezen alka'lmatouággal az.v emi(

ген Ée’rde’sc/fre ne’zve rcsa/r а’ lrövetßezö rövid fzócxkzít

(попа/халат.

@eg #ell tudnz'ílli/r, az e’n ónke'b' ìtnfleternfze`

rt'nt, a’ n_yelvneń belsö ё: Ã‘ülsö cultůra'ja't, tg'jìtúltísát

'e’rtcm ¿s terjede’Jc/t, egyma'stúl lfülömböztetni. при-‘

gatáuínak módgya’t а’ jelenvaló тип/“Мал adam d6; `

kimüveítetáre’nelr garádiccnít рейд; , melbfrc a’ józan

efr/zelf е’: лет à’ te’továzó tekúztetne/r vcze’rlíre [дети

fclemeltem, grammatilfa’mbúl latnì. Ha nyelvìînköt

ездил az útonn nem tf/ktoguttyulr , ma’xorm vele .rem

ц mire .rem magyünk. Ide cze’loztam ей В o i I e au’ mon

da’sdval, mellyetgrammatikám’ eleje’befììggç/ztettem,

Íaogy` а’ józan фиг}. .rok/zar wak eggyetlcn eggy únfya

van , '.r mellynelf {Заказа ezen еще-где’: kimondhatat

1an örò'memre me’g а’ г'арфшМ: dltal i.: megůizqnyít

`/

'I



foÍm'zf‘ -

“Ф. 'I .la-vl

‚А „.cwxv‘ 
4-.~~,«`.`.„

tatott, mídön ¿ile’llóm'gas Gréf Тем/614%“ Й’ «1m/:Ä

remekfeleletle'bea, melbîfct‘az emll’tettI‘Ãw/rde’sckre frz,

‘ .è cgymä‘ual 'e'Í'le/zkè‘zö ris/gz' ё: Líj/ìzbâfmagyar Íróknqlŕ

tekz’ntete’vel meg „ш ele'gedvdn , ’.r egyed‘l csa/r a’jóî

za’n q’fz're гранд flolQgyz'ána/f prI-i/wipiunÄì/wz гад/ф;

.-Ä‘odvzín, mujdnc'm tö/te’lleteœc'n ÍmJonZó rmulza’tu'mbi‘çg’ì

wwrçlmm, и.’ тгй’йшюду Щит гуд-‚Ми ’öimerzif/È

« I ‹ '.h „A ~
.»` .\.. x _

- Hèqy az тгётфгтп 'hj‘eïvì‘zkñ‘ Ve’\?L‘c'7/'.`e“df1r¢’;

#Wm rultúrríja", elö‘» ŕnv‘zdñl/I‘âubń, пей! r'f'me’nyf'rm

‘ mimlad‘dig, ‘таз’ [гббпд‘фёуёгдгеёейёё’йей á'fjóztfn ф;

\

\

шдтедшувйгйл д annyg'féle iítàkrúzfzalmdfz‘aïf , u’ mum

„We eww/mm1 «my ‘шумы й1с1й!и$0НйЁ‘‹ф5

tönò‘zteïnelt- Iggy a’ magyar гид/ей) a’ leliö vultú'ránalr

Ißgjìibb «pontylínn ‘a’llhat ör‘ökkör'ì ö‘rükkìe@ a’ hélkiìl'

Img_y ázt vakììra à’ уйду à’. köìyvekben 21’ töke’lletsœl»

«e’gneh legmagwuw ,fm/‘ein mgyogm' ßemle'zhme, iml

¿wak az vOffzcâgflfï's az Írókbt уйдут törve‘nyáltàl rzrraA `

'nem депутата: , Íwgy az ç'fzne/f 'cngedel’wslfvcdgyeì

дай; avvagy vi‘la’gombáan Ml'zólhm’n: lm »wak m` Orll

Jrma/g1@ a’» mdr kif-mgm“ пуши- гад/ш „имидж:

mcg nem hat‘a’rozza. Ã hol annfg'fe'le az e’rtek'm;

„выйду а’ jöf, uit — eggynse’get »ciblé „Лимит:

JÈÜÍÍICÍ; ¢ r' ‘ Y» l

È’i'öz'iiiíjììíibúfoglalvlíh 'n_yelvììnk’ ’cz'dt‘u’rája l'rrínf

válá ite'letemet', arm Ёг’гет ¿zz O'h/Iaœót , llwgy»munïrä’li

kuà'zísomot all)f fzívesse’ggelfogadni пе гегдейелей; ц‘

¿m'm'î tyktelettel‘lVe/ti dj'ánéya ' _ ’‚ ì

l

‚_ „ЁшМтъ 3.' Aug. 180‘: . a
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Tìfzta Magyarság.

 

I. Értekeze’s.

A’ nyely jránt való vetekedéseknek leâîôbb, leg

bátorságosabb ‚ és eggyellen eggy bírójárúl.

1. S.

Ha lmegrgondollyuk, Ногу régi (s ‘темам könyv

fzerzöink Кбит nìncs talán иена, а’ ki e mással'
„ _ Sy

а’ magyarL ortografìában, és' а’ Í'zóknak formálásában

’s inflexjöjában tökélletesen megeggyezne; ha сити-`

‘kivül éfzre veíl'zük ‚ш is, hogyvaz emberben fclette

nagyfsôt majdnem gyözhetetlen ama’ majom hajlan

dósäg , melly ötet, а’ helyett hogy saìát efzével élni

hagyná, másoknak vak követésére ingerii; vaìamìnt

ama’ ragafzkodás ig. , melly тег а’ józan éfzne'k vi

ìâgos hagyománnya. ellen Vzünlelen viÍI‘za vonnya al1-‘_

hoz ‚ а’ mihcz egyfzer fzokott'z/ lehetetlen bîzonnyárrl'i

reìnénlenünk, hogy а’ magyar nyeiv feljuthasson va

lamikor áma’ tökélletességre, melly а’ csínos sti'lus

hoL_ mìnvden jól cultiváltt nyelvben megkí’válmatik.,-`

-Íróin'ktúl nem-»lebst azt чёт}, hogyv filologyíabéli

nyomozásokra bocsátkozzqnak, mellyek azonnkivül

1109г únalmasok, oli); holl'zasok is egyfzersmind,

hogy dolgot eggy egéfz emberi éŕletnek untig eleget

adnak. De ан sem kívánhattyuk tölök, hogy mago

1., I ' ' A kot

\



п

kot ama’ tudományokban járatosoknak tegyék,l те!

„lyek а’ fìlologyiabéli nypr‘nozásoknak helyes megit'é

lésére fzükségesek; a’ napkeleti és a’- napnyugoti tu.

‘dós nyelveket értem, mellyekhez а’ musikát és az

európai cultûrának a’ históriáját is oda kell függefz

teni. Némellyek tehát ama’ csínatllan nyelvnél marad»

пак meg, mellyet dajkáiktúl tanúltanak; némellyek

sàját tetfzések I'zerínt teI‘znek nyelvüńkben változáso

kotynémellyck arńa’ vármlegyé‘nek vagy helységnek

fzokásával ofzlopollyák hibáikot , mellyben neveked

tek ;` némell'yezk швы: nyclvekhez vfoly‘exmodn‘ak гс‘

gulákért; némellyek a’ régi magyar könyvekhez jál

rúlnak világosságért; nçm ugyan hogy azokot çge’fzen
-kövessék, hanem’ csak hogy belölök azit lI'zradgyék ki,

a’ mi hypathësîsseikbe illik; némellyek pedig eggy

штат írónak tanítvanyi yagy jó harán мы, ы.

ЪгйпаВ is bl/xzgó imádói lefznck, Cicerónak fclettébb

\ alacsony -példája fzerínt, а’ ki Plátóyal még `hibáz‘ni
is, gyönyörüsévgnek шпона. у

2.` §. Hogy dajkáinknak magyar nyelvefsem

nem csínos, sem nem tökélletes,~~ kiki könnyen
átláttya. De niucs is itt kérdés arrúl, lhogy köz

‘ embereinket e’kesen fzóllani tanítsuk, hanem,/csak,

arrúl, hogy nyelvünköt œ’ßheticabe'li I‘zerzeménjfe»

krè alkàlmgltosabpá, könyvfzerzôinket pedig fî

gyelmetesekké tegyìük ama.’ kötelesse’gre, 'melly
t'ç'ìlök nem ok nélki'll kívánnya., hogy .alt a’fnyellvet,

melljfbenŕkönyvekèt akarnak líŕni , ne csak tudlgyák ,_ I

ammini: Tifzt, Virág Benedek Ur elmésen mondgya , '

hmm tanúzzyd/f is. А’ kik tovább mba@ emberek.

. ynek tartván m/agokot, nemzeti jussaik köze’ fzámlálf

lyák ait is , hogy nyèlvünköt tetfzések fzeríntl meg

válŕztassáìk , azoknak meg kellene gondolniok, hogy

más ember is élhetvén e’ roÍI'zúl értettfzabadsággal,y

nyelvünkbül VégreV érthetetlep jargon és `rendetlen
› ' ` t х zür-V
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zůfz'avar válhatna; а’ minek kövétkezése még az is

lehetne, a’ mit Herdexàmegjövendöi't, hogy nyellvünk
а’ föld’ fzínérûl kevAés üdô múlva egéfzerl elenyéf'z'ik.

` Eggy különö's helységnek "аду vármegyének I‘zokását

а‘ nyelvben törvénynek tenni , hasonló kòvetkezésü

ügyekezet vplna. Just adnárik igy mindeník helység

щекам-а, hogy n'yelvét csínosnak és tökélletesnek

tartsar’s а’ Ра16сг01к’_&1а1ес$иззё.: fzintolly мышца j

birónak Женеве а’ ñlologiában vallanunk , mint Nem~

zetünknek akármellyikét. ‚ ,

' _ 3. 5. Idegen nyelvekbüi ixölcsönözni а‘ mìénk"

_ Гйётёга regulánkol?,` ańnyi volna valóban, mint а’ do

loghoz fonákúl foghi. A’ befzédnek logyikabéli tu- Y

‘iajdonvságai mindennémil nyelvben eggyenlòk. Тай!

ni minde’nikben s‘ubstant‘ívumokot, adjècxívumokot,

verbumokot, particulákot; találni a’ gon‘dolatoknak

kifejeze'sében bízonyos és másolhaîaflçm rendet. Van~ '

nak azonnkivûl I‘zámt'alan шаге; és ígék, mellyekkel

4több és egymástúl мышь nyelvek élnek, ’s mel

lyeknek hasonlatosságát sokfzor a’ pufzta e$etnek

kell inkábblulajdonítanpnk, mintselm а’ r'yelvek’ ro`

konydságának , v'agy а‘ nemzetek’ bárátkozásának. De

éppen а.’ fórmátiók, az inŕlexiók ‚ és ‘а’ fzavaknak'

Syntaxissa az, a’ mi' á'ltal egymás'túl nem csak a’

dialectusok , hanem még a’ hyelvek is kiváltkép kü»

lömböznek». Más nyelvekbül tehát koránt sem >lehet ‚

meghatározni, рай helyesß’ miénknek formátióiban, 

inflexióiban, syntaxissâban, ¿ä mi helytelen?

4. §. Mivel ama’ hajlándóságot, mellytûl vala

kì ůgy felragald'tathatik , hogy езду Auctor’ kedvéért

az еды‘: n'emzet’ javát megvesse , rbarátságnak, nem

nevezhetem ,` és az ollyan gyenge lelkeket, kik sa

ját efzekkel élni nem tudváxf, más-oknak сайте‘;

L A 2 . nta'mn
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kot ama’ tudományokban járatosoknak tegyék, mel

.lyek a’ fìlologyiabéli nyox‘n'ozásoknak helyes megité

lése're fzükségesek; а’ napkeleti és а’ napnyugoti tu

`dós nyelveket értem, mellyekhez` а’ musikát és az

európai cultúrának a’ históriáját is oda kell {(13542

teni. Némevllyek tehát ama’ csínatl'an nyelvnél marad

nak meg, mellyet dàjkáiktúl tanúltanak; némellyek

sàját tetfzések fzerínt teI‘znek nyelvûńkben változáso
kot_;/néme1lyck ama’ vz’u‘m«¢egyé.neky ‘газу helyse’gnek

fzokásával ofzlofpollyák hibáikot , mellyben neveked~

tek ;` némellyek idegçń nyclvekhez Ifolyamodzmk ге

lgulálke’rt; némellyek a’ régi magyar könyvekhez jál

тыла)‘ világosságért; n-çm ugyan hogy azokot egéfzen

-kövessék, hanem" csak hogy belölök ait lfzedgy'éls Ы,‘

а’ mi hypotheè‘rsseikbe illik; némellyek pedig eggy

mostani I’rónak tanítványi Yagy jó baráti lévón, hi

báinak is bu’zgó imádói lefznck, Cicerónak fc1ettébb

7 alacsony pé'ldája fzerínt, a’ ki Plátóyal még hibázni

is, gyönyörfüségnek шпона. I I
2.` S. Hogy dajkáinknak magyar nyelve »csem

nem csínos, sem nem wké11eœs,__ kiki könnyeu

átláttya. De nìucs is itt kérdés arrûl, `hogy köz

` embereinket ékesen fzóllani tanítsuk, hanem_ lcsak,

arrûl, hogy nyelvünköt aeßheticabe'li fzerzeménye

krè alk'almç-xtosabbá, könyvfzerzôinket pedig fî

gyelmetesekkê tegyük arma’ köteleäségreZ _melly

tölök nem 0k nélkül kívánnya, hogy .alt а’ пуычец

.me1lyben~ könyvekèt akarnak lír'ni , ne csak tudgya’lf ‚‚ _
ammint ТЕМ, Virág Benedek Ur elmésen mondgya , l

hanem tanúlëya'kis. A’ kik tovább fzabad emberek

,nek tartván m/agokot, nemzeti jussaik közé [25111151

lyák azt is , hogy nyelvünköt tetfzések fzerínt' meg

válxéztassáfk , azoknak meg kellene gondolniok, 1108)’

más ember is élhetvén~ е’ roIl'zúl e’rtett fzabadsággal;

nyelvünkbůl végre. érthetetlegl jdrgon és >rendetlen
' '\ ` \ A ` Zür-v

l .
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zúfz'avar válhatna; a’ minék kövétkeze’sç rnég az `is

lehetne , a’ mit Herdenmegjövendöi't, hogy nyel‘vünk

a’ föld’ I'zínérûl kevés üdô múlva agéfzen elenyéí'z‘ik.
l Eggy különö's helységnek ‘ладу vármegyé‘nek I'zokását

a’ n_yelvben törvénynek/tenni, hasonló kòì/etkezésû

ügyekezet vplna. Just adnárik igy mindenik helység

nek arra, hogy n‘yelvét csínosnak e's tökélletesnek

tartsa,_ ’s а’ Palóczok’ßialectussát fzintolly tekíntctü

bírónak kellene а’ filologiában vallanunk, mint Nem~

zetünknek akármellyikét. ‚ ‚

3. S. Idegen nyelvekbül ii‘o‘lcsönözni a’ miénk’

Í‘zámára regulâk'oñ, afmyi volna Valóban, mint a’ do
n loghoz fonákûl fogŕni. A’ befzédnek logyikabe’li tu~ y'

‘lajdonságai mindcnnémú nyelvben eggyenlòk. Тай!

ni minde'nikbçn substantíívumokot, adj'eclívumokot,

verbumokot, particulákot; találni a' gondolatokuak
kifejezésében bizonyos és másolhata'tkl’an render. Van

nak azonnkivûl fzámt'alan neve? és ígék, mellyekkel

vtöbb és egymástúl таит» nyelvek дней, ’s mel

lyeknek hasonlatosságát sokfzor a’ pufzta eSetnek

kell inkábbtulajdonítanzunk, mintsevm a’ x'yelvek’ ro?>

konjságânak, vagy а’ nemzetek’ bárátkozásának. De

éppen а’ fórmátiók, az inflexìók, e’s -a’ fzavakuak

Syntaxissa az, a’ miÍ á‘ltal egymástúl nem csak a’

dialectusok ‚ hancm még a' hyelvek is kiváltkép kü

lömböznek. Más nyelvekbül гей!!! koránt ест lehet ‚

meghatározni, mi helyes`a’ miénkne'k formátióiban, ‘

inHexióiban, syntaxissában, ég mi helytelen?

4. S. Mivel ama’ hajlándóságot, mellytûl „Па

ki ůgy relragadtathatik , hogy eggy Аист!" kedvéé-rïl

az за“: nemzet’ руд: megvesse , barátságnak, nem

nevezhetem, és az òllyan gyenge lelkeket, kik sa..
ját efzekkel e'lni nem tudván`, másn'kuak` tekvíntete

L A 2 . ‘2 utánn
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utánn indůlnak', mint az ostoba juhok a’ kos шаги),

сийыёёгд méltókuàk nem. tarthatqm; csak мы“): ve-v

fzem még elô , kik a.’ régi magyar kézírásokban és
könyvckben kerefztülkocsúl ßetimolo

gyizálván , "в a2 bennek találtt fzavakbúl, formâtiók

bú1,inf1¢xiókbú1 es kifejezésekbül, axíár hely'esek

 

akár hibások legyenek, irtóztató tudós hypòthesise- `

het építvén, аж kivánnyák: hogy azon 'dolgo'kbam

mellyek nekik сна!‘ aze’rt 1étfzeuek,` mivel bóttyaikba

так, egéfzen a’ régiekhez ragafzkodgyunk, mások

ban'pedig az Ösi könyvl'zerz’öktül velek eggyütt fla

badon eltávozzunk. VenerandaAntiquitas haec sem

per sic ettulit, kiáltya több ízben eggy Aucmrunk in
Antiquitatíbus Litterature@l hungaricœ et in elabqra

tiori Grammatica hungarica, kinek munkáit, még
csupáń csak régiségeińket Vterjeíìtik elönkbe,ti[`ztelem

és böcsülöm , de mihelyt а’ fìlologyiâba erefzkßdneig,

nyelvfzépítö iigyekezetekneknem ösmerhetem. Lás
suk azÍ okokot, mellyek meg nem` engedik, Богу а’

régi kézírásçkot és könyveket а’ nyelvbéli vetekedé->

sekben bíróknak nézzük. ` '

y 5. §. Eggyáltallyában Мене nagy elöìtélfat> az

ńémelly túdós emberekben , hogy af Régieket min*

`denben mustráknak néziyk. A’sete’t fzázadoknak ama’

ragyogó пища, Baco Ca'ncellárius a’ régi Görögököt

és Rómaiakof а’ tudományokra nézve‘gyermekeknek

vallyà. Ök‘tudniillik` csak o‘llyan dolgokban leheh
 nek reguláink , mellryek terme’fzettyek" ['zerínt vá1t0~

zást nem fzenvedhetn'ek, és általok tökélletesen М

nyomoztattak. Kitanûlták-ôk, példának okáért, a’

ke’pirás’ I‘zámára а’ legfzebb emberi termetnek fzi

metriáját, a’ musikában a.’ fundamen‘tális accordokot;A

az építö mesterségben а’ legl'zebb és legtökéllete/sebb

ofzloprcndeket; az ékesenffzóllásba'n а’ 1е81’2еЬЪ fzó~

,-\ _ noki
’ и l
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noki nunierust, a’ kôltö mçsterségben а’ legi'zebbl

métrumot. De a’tudományokban csak kezdöklévén,
allig ta'lá‘lni könyv‘eikben a’ fzámtalan hiáb'au’náló és `

Ysìikelvetyìen hypothesisck között eggykét igazs'ágot. Nçm

mondo'm én, hogy üdövel képesek nem lettek vólna,

a’ cultúrának ezven ágait` is nagyobb tökélletesse’gre

vinni, hánem csak azt állítom, hogy a’ Görögök a’

Rómaiaktúl , ezek pedig az éjfzaiki nemzetektûl meg

hódíttatván, tehetetlenek lettek annak folyîatására,l

а’ mit olly fzeren‘cs‘ésen kezde'ttek. De még a’ fzép
i mesterség‘ek sem ymentek ônálok olly töke’Alletességre,

hogy >kênytelenek ne volnának az újjabb ůd_öknek Ее

. lettébb' века; köfzönni. Én tehát azokkal ,'kik süke~

res írásaikban a’ cultúrának és а’ histöriának 111020

¿fiáját elônlgbe terjefztik ‚аж állítom: Ногу az emberî

детище‘; eggy nagy egéfz gyanánt úgy Iwll'néznì'ml'l,`

mint eggy'magányos embert, kigyerm‘ekse’gè'till fog-_

va naponkint tanúl és tökélletesedik. Volt az emberi

nemzetnek is gyermek iideje, volt ifìû kora. A’ mit

az elsö emberek tapáfztaltak és leltek, azt\onokáikra

hagyták, kik ö'seiknél >annyival tudósabbak és oko

sabbak lettekg,` a’ mennyi új tapafztalásokkal és le

`leményekkel'a’ régieket megfgaporítottfák. Az emberi _

nemzetnek gyermek korábama’/ lképzéá uralkodott; .

ifìúságában az indúlatok heveskèdtekì férjfì ei‘ztendei

ben az éfz мы bimbózni , virágozni, melly tökélle

tes gyümölcsököt ¿Sak vénsêgében hozhat.

6. §. A’ mi nevezet fzerínt a’ nyelveket 114 ì ;

leti, ezek mindaddig, me’g elevenek, fziutollyan

változások alá v'amviak “Не, mint a’ cultúra., mel

lyel mindenik/ nemzetnél eggyar‘ánt jár. Valamint

tudnillik az egéfz» emberi nemzefnek, ûgy_ eggyen

hint mindenìk nçmzetnek is vanL még cultúrjájára és
nyelve’re nézve is, gyermek üdeje, Viml ifîú_ koraf.A —‘

Gyermekse’ge'bexi "душам akkor nye'lvíŕnk, midön '

A 3` ' nem
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детища!‘ Európában let‘elepedett; ifìû gyan'ínt beves

‘Кейсы és forrott а’ reformátiónak alkalmatosságával

amaz írásokban l mc‘llyek-et a’ polemika мы; és csak
harmìncz efztendötůl года kIehet mondani ,_ hogy

fe'rjfî korához ilIô józan csínosftások és kellemetes '

törvény’ek дм УецейК. А’ kik tehát a’ régi magyarl

kézírásokot és'könyveket Шкафы; а’ Ш’гйа magyaŕ.

befzefdnèk és` helyes o_rtogxjañának mustráiva' tenni ,y

felfordittyák а’ гепдсг,` és ait akarják veKlÀüwk elhi

temi ,_ hogy n_'yelvünk sokkal _tökél-letçsçbb volt gyer

те]; КоцёЬар , mikor а.’ tôt és, gìçák z_lyelrvekkel~ való

flôvetkezése állal, ha nem гот1ёц1,‘ 1е8д1ёЬЬ уйдё

zásáhan gátoltatpi kevz’dett* mint most férjfi korábaqA
a’ józan Íìlologyiána'k I'ze'pîtései ál‘tal lehet'nel. Ámdve'

'mi volt Yallyon а" d-eák nyel_v En‘niús‘ korában‘È"

`mçîly nyomorúltt volt а" fljanczia, olaŕ‘z` és német

befzéd чад): írás а" régi û‘důkben, mikolj е’ ветцъек

а’ cultůrának gyermçk korában „думать? А’ деёКт

nak_ Quintilíanus‘, Cice‘rq, Ovidius, а’ Тгапс@1ёпа1‹__

.Academiev de Ála ylangue françoise, ai olafënak della

Crusqa társgságî a’né'metnçk Adel-ung цент, hogy l

дна a? tökélletességre ЁйзёгшайЯ mellyçl tlìŕndöklenek.À

Csal; a’ magygr nyehfnelg volt volna tehárt4 különösv

p_,rivile'gyip‘xßxa anja, hog); culçtúvráj‘a fçlfqrdúlt rendû

lfçgyeil , azaz :¿ hogy akkòrában, midön m'àgyay Gram-l`

ma-tïkár'ú'l senki scm go_nd0l‘kodot_t , fìl_o'logyixäbéli r’lyo

mozásokrúl senkï sem álmodhatott, és a’nemzeiínekl
¢;ul`tl’1rájal bölcsöbèn Ёеййфа а" йбдёпесезэёухек 1:31

magosabb pontyánn xjagyogoytt legyen‘? Nvé’ tegy‘uk`

magunkof az i‘ll‘yen álìításoìikal n_evetlsé‘gesevkké ,1 "а

legyünk eggy kçvéssel figyelmetfesebbel‘k a’ telqme’fzet-`

n_ek швы: járására ,I ‘репу paxjányi magbúvl, k`i_cs1;n`y

'Ikezdetbûl csfak lassmgkiutfvifzA tökélleëessëgre min

dent.

Il.. .

‘_ l 7. s.
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7. S. A’ magyqr kêzírâsok és könyvek, a' leg'

rêgiebb halotti befzédektül fogva, mellyekre fellyeb‘o

említett Auctorunk in fuis Antiquit. Litt. hung. olly

. what ¿piti egéh a’ mostani könyveknek árjáig nem

birnak elegendö tekí’ntettely anja , hogy a" nyelvnek

/ helvyességér'e és fzépftése're ne’zve az egël'z magyar

детишек ‘törve’nyekeç ГгаыапацЧ Az I‘ŕók kötelesek
i'nkálŕwb az egéf; nemzettlfal nyelvbéli törvényeket

várni, és ha a’ közönsége§ fzókástûl, mellyet az aura

logyiáßúl felette körînyûkitanúlni, kòzrehocsátandó

irásaikban vleltávoznak , akkor va`1óban nem az еда‘:

nemzetnek í'rnak , hanem csal; önnön magoknak, vagy ~ '

legfellxebb egynehány tudós tár'saiknak,` kikkel тайн

çggy újdonnah й] magyar nyelvnek koholáysa iránt 4.»

„öfzvefzöyetkçztely A’ 'régi kézírások és könyvek me’g

çkkor sem lehetnének av’ mostàni nyelvnek, ‘щит-Ы,`
ha ‘bizbnyos тыла, hogy lman ny<ç1vennL íra‘ttakr `

melly akkorában az еда‘: пешгеизё! közönségçs vòlt;`

mivel tudgyuk , hogy а‘ nyelv a’ cultúrával eggyütt

питает mindehik fzázadban érezhetöképen megvál

tloznott,‘_ 1s mivel nevetséges volnà, аж kivánni,hogy

moat,I magyarúl úgylbefzéllyünk e’s írjunk, ammini:

a’ régiek befzéllettek és так. Szeretném látnì' an

ngk а” prédikátornak а" düçsôsségét ,_ a’ ki most eggyg

'Y hOltt test felett Еду kezdene prédikálni: Lçztìatrw fè

lezfm zumtucjwl mic vogmuc ’s à’ t.; vagy annak а’

köpyvnek а.’ divattyát, muy а balm-.ti berzédnex' ` '

ortdgrafiájával а’ világra jönni xt_nerëíïelme`ì

‚‚ 8. §._ Hogy e" I-egrég‘iebb ‘ésy'csak egynehápf 4

шьы álló halma »berzédnek ortdgrañája önnasn ma,

gával meg nem e'ggyez , megmutattiam (."vramrrmtikámjk

nak‘l 1o. lapjánn alatt. Aïtöbbi kézírások és njfom

тают: könyvek, mellyekbül in Antiquitatibmsf Litter.

hungar. erre nézve untigelegendô péida'ikot ìal'álni,

' olly
‚\

o



8 \

 

olly amiyira ellenkeznek cgymássalY az ortografìában

és a’ fuffixumokban, mintha mindenik fzazadnaii kéz

írásai _és könyyei másmás dialectussal írattak volna.

A’ késöbb Író‘k tehát века: mègváltòztattak, a’ mi a’ ,

régiebbekben majdnem közönséges volt, Következik'

,ebbül, hogy vagy azok hibáztak , a’ kik а’ változást

I'zenvedték, vagy azok, a’ kik a’ változást tették.

. I

v A’ legrégiebb kézírásoknak ortografiáìát maga emlí

lett Auctorunk in Antiqu. Litt. hung. Sz Elabor. Gramm.

hung. nem Папуа, eggykér esetecs'két kivévén, he

vlyesnek. _Ezt lehet mondani a’ késöbb kézírásokŕa és

nypmtatott könyvekre nézve is, mível Grammatiká- —

)'ában ezekpek oiftografìájátúl is eltávozik. Káldirúl,
' Pázmánrúl, ’è eggyáltallyában a’ magyar Íróknakl

l

`§erregélrû1 azt mondgya `iin Antiq. Litt. hung. S. 172 ,_i

hOgy az etimologiával nem sokat gondoltak; a’ mi

az ô nyelvënn annyit tefz , hogy magyarúi nem elég

îgyìfztán írtak. Ó maga megvallya мы; ho‘gy a.’ leg
lrégiebb 11а10Ц1ЬеГъёде1ый1Гор/‘а egéi‘z а’ mostani

`tlsprig езду kézírásunk,'_eggy nyomtatott köuyvünk

sincs , mellybçn nyelvbéli hibák пе (aláltatnának. De

ha с: igaz, mikép élhçt ö ugyan czen kézifrásoknak

¿S 'nyomtatott könyveknek ‘tekíntetével arra, hogy

most virágzó nyeivünköt kezeinkbûl kifacsal‘ia, éS,`

hasonlóvá tegye azokéhoz, kik még, az öitéletç Неч
'rínt is hibásari írtak? i

_ l9. S. Azt mondgya ö takin ezekrqhogy е’ régi

kézírásokban és könyvekben az etimologyiákot kell

feìk'eresnü‘r'ik, és mostani nyelvüúköt ezevn etimologyiaf.

béli _nyomozáàokra építel-:lünk` De a’ mit csak imént a'k

Ifégi könyveknek'ortografìájárúl és fufñxumairúl mon.. y

Vdottam , ázt az etimolcgyiára is méltán Iehet alkal-

maztatni. Az etimologyiia által Yag'y а’ gyêkérfzób

yniak nyomozását érti, yI_meily a’ gyökereknek az ollyan

_bçtůktiìl Vaiö clválafztásábúlláll, mçllyek nem а’

gyöke»

'A



\! I 9

 

gyökerekhez tartoznak ;. vagy pedig a’ fufî‘ixumok’ és

gyökérí'zavak’ eredetének fefzegetését. Ай elsöt ma

gam is valóságos etimologyiának tartom; de a.’ má
sodikot , ammint lmz‘ijd alább bô’vebbenfmegmlktatom,l

nem nézhetem egyébnek , hanem csak etimologyìabéli

tudós enyelgésnek. Vegyük már most akár a’ Зуб

kérI‘zókot, akár a’ fuffixumokot e’ régi könyvekb’en,

’s vizfgállyuk meg , ha nem fzenvedrok-e fzintollyan

ушедшим, mint elöbbeni §om fzerínt az áltullyá.

b'an Чей ortografia? A’ legrégiebb kézírásban , pél

dának okáért, e’ gyöke'r fzavak olvastatnak: gimz'lc

vagy gimil: , zum "аду jlzum', és nùgulm; a’ késöbb

könyvekben pedig ez`ek helyett а’ következendököt

talállyuk : gyümölcs, [шт-"аду fzem, nfugalom vagy

ńyugodalom. A’ kettô közûl mellyikre épitsük mdsta~

ni nyelvünköt ‘? Ugyanazon kézírásbqn а’ pluralis’~fuf`

ñxumát eggy fzócskábany kétféleke'p talállyuk: mi@

vagy miv; a’ hclyeztetö cásust megmeg kétféleképcn,

ûgymînt belé és bell’ e’ fzókban; „мадам és ‘шум!

mabeli; a’ possessivpmnak máscdikÁI‘zeméllye’t tuck

suiïixummal e’ fzókban: 'zumtuchel és ‘Задние/1:1; a’

conjugátióbéli elsö plurális fzemélyt‘pedig muc sila- ‚

bával e’ fzóban: regmuc. E’ fzókot a’ késöbb könyvek

ben így olvassuk: mink , „падал, nyugolmába, пун

godalma’ba, Jkem'slelrlfel, vagyunlf. Е’ kétféle мы» y

mok kö'zûlvvallyon a’ régiebbek-e a’ jobbak, vagy a’

“ késöbbek? На’ а’ régiek eggyeznek meg az Египте";

Auctornak etimologyiabéli nyomozásival, minek ra

gafzkodik Grammatíkájábau és Írásaiban a’ késöbbek

heg? Ha pedig a’fkésöbbfuffìxumok etimologicejob»

bak, mikép építheti a” legrégiebb halotti befzédnelì

суду igécakéjére: ennoî’lf а’ magyar eonjugátiónak har

madik tólos formáját in Amiq` Litt. hung, à §, 79.

vsque §. 91 ‘Ё Számtalan efféle kiïljámbözô példákot

hozha'tnék én elö a’ régi könyvekbîd, ‘ha eren egy

ne
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rehányat ele'gendönek nem ìte'lném arra',`hogy azl OI

vasó az igazságot átIáthà'SSa, `vagy Iegaiább képessé

tetethessen а’ hasonló^pé1dáknak könnyû félkeresésé

re. Az elôbbeni §-ban tert okosl‘xodásomot tehát köß`

vctkezendôképen i'xjjît‘om'meg itt is: `Akár a’, Iegré* '

gìebb kézírásokban és könyvekben Iegyenekß.’ Зуб
kérfzavak és sufïîxumok hibások e's az el‘timol‘ogyiával

ellen'kezök , akár a’ késöbbekben, az bi‘zonyos: hogy

maga az Elabòrat‘ior Grammática sem a* Iegrégieb

' beket sem а’ ke'söbbeket egç’fzen nem Кбит.‘ Mine):

e'pít tehát némeliy `suŕfíxumok irántI neâjok anny‘it,

mintha а‘ mostani пустые}: сзаНштаЦап bírói vo’Íná-jl

nak‘? Minek mondgyá a* régieknekfformátióit jobbal’g

пак, ’s` olly remekeknek, mellyekhez а‘ mostaniakon,

legbátorságolsabb alkalrnàztatni? Has etenim nulla`~V
vndquam nòuit aetas superior, in fofmatinuum legibug

muito sane melior, atque vnica,_malgiàtra tut'iss'rmanf

Antiq.ŕ Litt._ hv.1`ng.‘§.~ 143. pag.v 269.

'1o. §.jA’ régi kézî‘rásokra és kögnyvekre nézve‘.`

felehtte‘fzüksegesl, jól megfont-olni , hogy többnyire.

сад!‘ hamm befzédekbûl, imád'ságos könyvelrbùl és.. l ‚ prédikátziókblìl- álflanak. T'udgyuk pedig , hogy nem

zetünknek elsö kere-fztény papjaì Мценск щящк. sok>

а” mi nyeI-vünkben а’ tót fzó , sok а" tót .fôrmativeg

sòk a’ deák fordl'xlá's, mellyeket a* tót nemzettel való'

" közlödésnek és az’egyházï fzeme’lyek’ .deákságánqk

I köí‘zönhetühk. A’ гибким; formativákkal és I‘atinizä

musoli’kal I‘zarvas >hibárk is Iopódzkodtak nyelviínkbe,
mellyeket öseleink vagy‘éfzrefnem vettek, lvagymeg-v

ìobbítani képesek nem voltak , réfz fzerínt mivel a’`

i

’ ШОШЗУЁАЬОЪ nem értettek, réfzllìcrínt pedig, mivei‘ I

а” papi fzemélyekhez nagyu’ob tifztelettel темпах,

hogysem nyelvbéli hibái‘kot'hibáknak mondani mer

'Íték volna. Ebbůi a’ tifzteleptbûl fzármazott' kiváltkép
в — г y

- az

К
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az 15 , hogy Eleixnk a’ m`agyar nyelvet már «akkor

hagyni , ’s helyette a’ deákot kezdte’k befogadni. A’ ‚

helyett tehát, hogy а’ régi magyar kézirásokban és

könyvekben abbúl az okbúl, mivel egyháziak voltak,

tii‘zta magyarságot keressiink , ammint .többfzör em

`шеи Аи‘стошпк in Ant. Litt. hung. Prœfatiapag. i8.

& 19. akarja, bizonyosnak tartom, hogy éppen erre

az okra nézve telve kell ne‘kik lenniek kiilömbféle

ortograiiabéli hibákkal , helytelen formátiókkal , де

в11пё1161115а1, ceniugátiókkal, sôt slavonizmusokkal

és latinizmusokkal is. Az okos ésjófzîvû OÍvasó nem

Роща exen állításomot arra magyarázni, y mintha én

általa meg akarnám sérteni ama' mély tifzteletet, mel

iyel relŕgyiónkhoz' és az egyházi I'zem’élyekheŕ» nem

òsak tartozok,hanem viseltetek is. Kegyetlen gonofz,

ság volna , fzavaimnak iliy értelmet adnLm-ellyekkçl

csak annyit akai’ok mondani, a’ mennyìt hasonlókkal

l«.ege’Í'z Európà а’ deák nyèlvrûl mond. Tiiïztelik tud

. ,nillik az oskolák a’- Fzent Iî/rásnak дед‘ fiorditását,

tifztelìk az Anyai‘zentegyháznak дед‘ imádságait a’ ‚

misében és al’ solyozfmában; de azért Oiceröt, .Ovi- a n

diust'és a".többbi cla'fsicus' auntorokot terì’eí‘ztik még .

l is elônkbe a’tif`zta és csínos deákságnak mu‘srrái'gya.y

nánt. Úgy én is tiÍ‘ztelém a’ гё81с8у11$21 és imádsâ

gos magyar kézírásokotr'és könyveixet, dq a’ tii'zta

¢s csínos magyarság‘ штатах nem ösmerhetem.

11,. §. A’ >nyelv iránt való vetekèdésekben a’

most ,élôßgéfz nemzetnek köz akarattyát ösrherem én'

legFÓbb’, legbátorságosabb és eggyetlen езду Ыёбпад.

Fèltalálni ezt ama’I kôzönséges >['zokásban,` mel-ly а’

vhzi'sonló fzókkal hasonló esetekben eggyenìôképen b_á- \

nil; ‚ ёв'а’ 111о1О8у1ёБа1ц analogyiának névezfetik. Mi-y

kor nemzetünk sèrdülni kezdvén, eggy fzůkebb köra

nyékben eggyütt‘lakott, csak kevés fzavai voltak',

' ‘ ` '  mel
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mellyek kevés fzükségeit ielcntetiék. Ezekkel ô. ele

vjéntß majdnem minden regu-la nélkül máŕ 'így máx:

amú'gy bánt, ammint ezèn anomalumok: ó, já, Jé,

fzó, ш‘, I6, bo", шд, 110,16, Ьд‚/д , ш, Ьатщфй,

' hq/fzú,_f¿2,`/`zü, {fzí/f, ç/zl'li, a‘l/zi/t, fuif/kik, 1117:,

tçfz, 11g/ç, vlfz, Ли’, ví,fz[, rd, van,l múgy ’5. a’ t. `

többféle vagy legalább regulátlań infloxiójâbûl ì'ilá~

gosan kitetI‘zik. Nem ‘tudós tanácskozás, nem nyil~

vánvaló eggyeze'sl, sem elöre eltök'éllëtt törvény, ha. '

nem а’ közönséges fzükség. kényteIeniu/atte öselei‘nketk

arra , hogy hasonló fzókhoz hasonló esetekben hason~

ló {Штатам és inflçxiókot függeíl‘zenek, а’ micsak

lassankint vitethetertt'végbe` Е’ 11611111 soha ôk egy

mást meg nem éŕthették volna., A’ közönségesen‘ be-l

vett anomalumok ezen formativákkal és inflexiókkal

eggyütt a’ lassankińt meffzebb és x‘neH’zebb` eltierjedett

nemzetnek valamennyiágainál megmlaradtak. A’zfen-`
gedezö cultûra , а’ tót истине! való lk’özlödés, vala-~

inint az(_egyházi és kormánybéli dolgoknak folytatá

sára bevett deák nyelv is, csák аж vitték végbé ‚Д

hogy а’ régi formativák Vés inflexiók megrövidíttet-~

rek és úgjàkkal megrzëpormauak; Külömbfélék 1e

мы шашьше vidékekben mind a1 rövidítések,

mind pedlfg az _új J'uffìxumok , meIlyek végtérè a’ ma-v

gyar kézirásoknak kinyomtatása által közönaégesek

y lettek. Ezekçkcl a’ könyvek nyçlvbéli hibákot is him.

жены‘ mindçn bizonnyal nemzetünknek _késöbb mara

déki közé ;;‘ de fel isvébrefztették . вЁуГигзтйпд ben

nel: a’ filològyiabéli nyomoz.'«'1.sf_)kra\` vezérlô vizfgasá

got, melly ôköt elejénte az etimologyiabéli euyel‘gé,

sekx-e csábí'totta; azutánn pedig az etimolygyiánâk

iózanabb hafználására vezérlertte. '

l

` I 12. §. Az igaz etimologyia tudnìllik ki'nerp ter

„ïißd'nyomozásiban egyéb tárgyakra, hanem csak a’

Лёша

a ‹

\

.
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néma vagy eleven gyökereknek à’ formativàktûl , inJ

ílexióktúl, èp‘enthetikáktgil, eufqnikáktúl és -praefìxu

~ moktúl való megválafçtásara; és e’. munkájában, ha

az analogyiátúll vezéreltetik, soha sem hibázhat; _

czéllya pedig soha egyéb nem lehet , hanem сад}: az, " —

‘1163)’ megmuta'ssa, mikép kell az analogyiának тёт

‘гёппуеЁ I'zerínt hasonló fzókbúl hasonló esetekben й]

fzókot csinálm' , vagy a’ hasonló fzókot hasonló ese

~ a‘tekben dcciinálni , és conjugálnLAMihelyt à’ g‘yökélß`
l fzóknak `erecleteit kezdi rry0mozni,_ mint OJtró/roœl'

ban in Urigím'bu: hungaricis, vagy ß’ lf0tmativá;knz_1k

és inilexióknak fzárma'zásait fefzegetni, mint többfzö-r

említett .Aucftorunkban'in ¿In/tiqu'itaîibus Litterat. flung.
mun/kái azonnal cìak bizonytalan hypothesisek, l 61

mefuttatások, enyelgések. Kíycsoda‘ne' kaczagjon Fó~

ri: O_ftrolrocxz'r'zrz/f törekedésére, mikor Originum hu'n

garicàrum ‘parte 1. pag. 292. c’ magyar fzónak ember _

егес1е1ё1: örömest e’ zfìdó fzókban keresné: aber: 6:

'me/zt ‚ elmúlt ;v aller.' a’tmerzö' , elmu’z’ó ; mivel az ember

e’ világorm c’sak a’tmenö útas; de azulánn eggy más‘ik

zl'ìdó ада’ {'zóhoz folyamodik, mellynek elsô bet‘üje

nem ain hanem Шар}! , és Iennek pilzel conjugátiójá

'f búl : über.' „дует/‚те, а’ magyar* embert azért

fzármäztattya, mivel az árabsoknál abara annyit is

tefz , mint: .jo’l ‚дм/„уши, адшётагог, az ember` ре

dig minden e‘gyéb állatnál több erövel, és fzebb tu- ‹

1а]‹1опзё8о1‹1ха‘1 van az `Istentül,felkéfzítve, ’s ‘a’ t. ,

Kárlhogy а’ Görögbül kölcsönözött deákembr'yo efzé. y
be nem jútqt't! Kicsoda ne vonogassa mosolyog'va

váfllait, mikor újjabb Etimolog'yikusuy-k rin Antiqu.

Litt. hung. §. 88'. az e’lî fuffìxumot már a’ régi elsëiÍ "

fzemélybül 07‘, mellyl helyett most e’n mçndatik, már

a’ mostani harmadik fz‘emélybů‘l öl: fzármaztattya e’

I'zókban: lele’k, fzáne’lz, lelne’ln, fuí/me’lf, veírte’lf, wir

:e7: ’s a’ t. va`gy mikor §. 82.' az fz é's Z fuf‘ńxumokot

э

' ‘ e а
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е"11ё1 prònomenbùl: ф és a?, mellyekfvalaha annyit

tet'tek az ö itélete i'zerírít, a"\ mennyit most té тем,

olly imponens hanggal iz'ármaztattya, mi'nt’hal fzavai-v

\nak Уа165ё15ё1‘й111ё1е111щ1111 sem lohetne , а’ ‘Кёчейюд
lZelldô és hasonló iglékben: Ire’r/â, eme’fßtqfz,'_tartf`1fz,

«ql/z, a’zol, ne’zel, /ö‘zöl ’s a’ t. vagy mikor az ¿lf si

labát çgynehány verbl'xmok’ végénn §.'84. pronomen

nek hirdeti, minekutánna elöre paragogicának val,

lotta; mintha e’ mondásban: `aholjön a’ ¿far/fa.: .'jkrz

Iadgy,l тег! mcgeyì ezen ige: ç_fz az il: sílaba nélkü'l

nem tenne annyit, min°t§ ö' çfz; ’s -mintha a’ prono»
lmennek terméfzete mindennémü nye‘lvben` azt` nem

`hoznáA magáva'l„hogy par‘agQgica sílaba ne lebe’sse'n.y

De lássuk még rm’ásfe'le példákban 'is az `efféle etimo

logyiabéli enyelgéseknek sükeretlenséfét és hafzonta~

lans ágát.

L 1‘3. §. Mikqr nekem valaki azt mondgya, ‘hogy
e’ persònalis pronomeneknek e’n , гё', б‘; min/r, tiff ‚

öl" cásussaibûl támadtak а’ declinátióbéii fuffìxumok,

(lgymint: е’ Í'zókbúlV fle/wm, пойти, Ile/fi a) .dativns
nali, nek; ezekbûl: Ízozzwím, lzoz‘a’d, VÍzozzá а" fuffì»

хит hoz, hez,./1öz; `eì'ekbúl: tö'lem, НИМ, vto'le a;

áblativus tól, töl, ‘газу а’ 1112ап1е11ё111 tzíl,_t¢ů; vagy

mikor azt állíttya, hogy e’ pronomenekbül едут, ‚

tie'd; öve’, mie’nlf, беге/1‘, öve’li támadtak a’ birtpkgëli

_Buffìxumok т ,'d, a газу‘ е, п/с, tolr, vagy tek, vagy

_ МЛ és últ: mint: hrízam, Íuízr/zd,r /zcíza ’s а’ ь én haà

1 ` .sonió jussal mondhatom az evllenkezöt, hogy inkább

’ 1 а’ aeciinánióbenl ésbirmkbéu fufñxumokbúi támadtak

‘az említétt pronyomenek; és állításomnak még eggy

his ókát is adem; mert a’ pronomenek mindenxnyelv-f l

'ben a’ nevèknek helytártói lévén , világos, hogy de

clináltt és birtokbé’lisufíìxumokkal'construáitt речев
‘ \ ' l ’ ‚ nek

к ~ i

\/
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‘ nek elôbb МН?!‘ a’ világra jönni, mint helytar

tóiknak.

l.

‚ ‚

14. §. На velem атака-319315111 elhitetni,

hogy ‘a’ conjugá/tìónak ти1а16ТиШхиша} т, d, a,

‘ладу i, és a’ plurálisb'an uk vagy ¿ik , (до/с vagy itè'Á', `

á’lr vagy ik а’ birt'okbéli Fufñxumokbúl т, d, alvagy
e, n/f, tuo/f, telf, tö/f, volf ’s a’ t. támadtak; e'n hasonló

' jussal mondhatom az el1enkezöt,me1lyn`ek isméteggy

kis ókát is adhatom; тег‘: чаштеппуй nyelvekben ,

de kìvált а"пар1‹е1ёйе11Ье11‚ hamarább voltak Verbu
К mok és igy eonjugátiók is, mint nevek és declinátiók.

Lásd errú’l Herder’ rńunkáját: Qlöbanblgng ůl‘et ben

llrfprung Фе: Spr’acbe. 3. ‘llbfdmítß V, n. 1. Innen van,

h'ogy à’ magyar eredeti _neveknek felette nagy re’fze.

Participiumokbú1~ áll,"minf:. гад-ты’, ejvz’rä, ffm,

d.ró,fâggö, сияет, eJë/zgetö

’s a’ t. Innen van, hogy kevebebb irregularis verbu~

maink Vannak, ymint,n¢.leveink, és hogy az irreguláris

verbumo'k között. az 'irregularitábban me'g'rend is ta

láltatik, melly ne’lkül az irregulárie nevek,_mellyek.

nek nagy réfze idegen fzókbúl áll, nag’yon fzükölköd

guck.' Innenvan, hogy а’ verbumoknak mutató for

mája semmi ‘exceptiokot nem ‘днища: гал/цуа, verz',

tanú‘od, тетей, tam’ttfu/r , ища/г ’s a’ t.; a’neveknek

birtokbéli suffìkumai рейд: Íz'a’za, Íza’zad, [таит ’s

- a’ t. rendbefzedhetetlen exceptiók ай vannak Verve.l

„ mostaní Pronomenekbül fzármaztaklégyeq.

¿I? 15. §. Szinte azòq okbúl, meìlyet Herder he#

lyesen m-egmutat. hihetetlen az is, lhogy а’ co‘njugál`

tióbéli neutrális formánqk fuffixumai: 71,}: Vagy i, ‚

’s a’ t. az efféle ige’kbeu: froh. e’rtelf, юга/1, úfzf’fe’r.

‘ф, пёс/2 , a’zvl, te/Iwl,A ůzöl ’s a’ t. hajdan‘i‘ газу

ы Elhagyom

z általlyi.

_ n ‘ ` I han

\

¿n az‘elï'éle fzármaztgtások? bajnokirúl ama
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b‘an való jegyzést, hogy eggy beii'ibůlkét шагу `há

‘ romféle betút, v/agy ellenben többféle betükbül'eggyet

’ deriválnak , minden állandó törvény nJé1kül,`ammint

efzekbe jut. A’,régi c/lf pronomenbül, ammìnt а’ "12.

Shar; már említettem, е‘п fzármazott az 'ö gondo'lom'

jok fzerínt; azutánn ek, oli, д}; az eñ'élé igékbe’n: е?

zelf, йод‘, гд’д1;,; azutánn àz imperfectumnak ¿s az

optativusnak elsö I'zeméllye: вид/г, .iré/f, töre’k, er

zene’li , l’rne’k, törne'lf; de а’ mut-alé Гитара!‘ е’ har.

madik plurl'áiis fzeméllyeiben: ¿ik e’rzene’k , ö/fre’rz-e’lf,

¿if töre’ïî,.ük tèïrne’k, az‘e’k silába már ölr pronomergbül

fzármazik. Számtalan illyen példát'taláìni mind in

y Originibzu, >tnind_l й! идщигшгдш (дилуагёсдг. De

tegyiìk ig'aznak, hogy а’ conìugátióbéli suffìxumok

- réí‘zfzerint-régi réfzfzerint й] pïcnomenekbi'il fzármaz

'1' tak, mi hafzna lchet _ennek a’ пуст? fzëpítésére ‘néz'w

‹ ~ vefìmit építhetiink reá fìlologyiabéli nyoniozásinkban?

A’ pron/omenek, jóllehety eleven és egéfz шик 1é

Ivén, méltábban tartoznak а’ ny'elvnek машинам; ‚

‘mint а’ ГиНЁхртоК , mellyek magokban Semmit sem

tefzmek, oily nagy változásokot fzem‘redtek még is,

lammint említett Auctorunk in Antiq. Litt. hung. vi

tattya, hogy ennek a’ Tudósnark fáradságai nélkül

pronomeneknek sem ösmerhetnénk többé. vKinek ju»

,tutt volna efze'be, hogy Valaha el: annyit ‘шеи, mint

most ‘её/гей; válaha al és ef; тук, mint most te?

Ha tehát öY az e'tféle változ'âsokot helyeseknek tartya,

hògy kívánhattya ат tölünk, hOgy a’suffìxumc~b_nak,

mint alábbvaló nyelvréfzecskréknekakár régi akár

újjabb фанатами helyteleneknek ösmerjük, ha ezek,

а’ тёцопщёзок egyébaránt az anaìogyiával jobban

megeggyezvén , la’ Vnyìélvnelri sükeres hatarozására és

józan fzépít-¿sére fz_o1gálna1§? Vann‘ak, kik a’ conju

gátiónak neutrális inflexióit a’ van verbumbúl kölcsö

nözött vagy legalabb vele öfzveolvafztott шахтах.

' « па!‘ ‘
‘



Ш \
‚—.__—..—.——_——

nak m'ondgyák. ‘De én az ellenkezöt, ‘hog/,y tudnillik

а’ fuffixumokbûl'támadt inkább а} шт verbumnak is

az egéí'z conjugátiója', még eggy kis o‘kocàkávài is

megtámafzthatom. A’ le’bze/f tudnillik, avvagy az ezi

.rtenŕiána/ï idéája olly annyira nwz‘qj'ì/zika‘7 ilo/gy én а’.

van verbumòt késöbb lelemënynek tartom ezeknél:

q/lziń", ‘i/'zi/f, lalfzilf,jèk_/2ik, "fzalad, fut, а’Л, ’s a’ t.

af mi a’ magyarban még nagyobb hihetösséget veheŕ

abbůl, m’ivel a’ шт verburnot fzárntalan befzéìiben.I

ki sem rnondgyuk: mint.: ez а’ Лйг/Ьф, eze/r а’ ‘há

тремя; má's verbumrnal pedig illyen elliptica be!

~fzédmôdor nyelvünkben nem taiálunk. De végezzùkv

az elfé‘ie hafzontalan etimologyizátiókkal а’ cziis'a

ykodáist'! )b ‚ ' ’

Í

‘16.3. На Végrére. valaki a’ köverkezendö ¿s

iiasonló hafzontàlanságokot"akarja velem ‚атлета; _

hfgy e’ névfz/v a’rßí verbumbúlA fzármazott,'mive1`

a"I'zív а5 vért inagához fzíjja; ‚ай/ищу е’ Грбьшдй)

ёррец ůgy, mint ‘руду, tölgy, elcgyezekbühfa, töl,

l ‚гл/дна’ megröviditettfzfvül verbur'n`búl,«r'nivel az

anyák azt fzokták gyermeikrůl mondani, hogy fzíveik

bůl fZàkadtak‘;_/`züz e’ ["zóbúl I'zív vagy fzi'1,valamint"

me’z ésfziz ezekbül: me’hésjü, mivel a’ fzüz’ ['zive’

ben tifztaságnak kell lenni, vagy m'rvel benne mások

iránt, és másokban ö iránta a’ ГМ‘! шипЁёПюсНК ’s

a’ t.; akkor én valóban csak mosolygással felelhetein

azt", a’ mit eggy régi Bölcs eggy igen hoII'zú DîII‘ertá.

tiója utánn mondot‘t. Öf‘zvefzedte ö ebben nagy mun.

Муз! az okokot, mellyekkel ama’ kérdësre megfelef

hessen: mi‘ért nem Её! а’ csikó а’ farkastúl olly да.

gyon, inint a’ _16 ? ’s minekutánna egéfz erudirióját ki.

merîtette volna,'azt t'efzí e’ kérdésrûl utánna: Ред`

hoc forte. non est verum‘. de ez ytaila'm Vnem is igaz.'

Óseleink, kik nygivünköt építeni kezdették, bizonnyá`

' \ B ‘ ’ ' ra‚р
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ra sem anatornusok,` scm psycholo‘gusok, sem phys?

~cusok, sem metaphysicusok, sem nioralisták, sem

pl‘lilolog‘usok nem voltak, és ép èggyetlen eggy nye1

vet sem гида!‘ à’ ‘тащит, mellynek elsö fundamèmA

‚ turnit philosophusok vetették volna. A’ képzés hason~_ Y

latoslságokot keresvén la’ tárgyák’ hangjniban 'yagy

mozgásaiban, lassanlassan Í'zülte az Задает, nevekeì;

és mellékI'Lókot. Ama’ vak öf'ztön, rńeIly minket ha- \

sonló'fesete-kben hasonló cs‘elekhedetekre vezérel, ап’а

birra. -az embert, hogy- az ígékke'l. neyekkelés mel

lékfzókkal is a’ hàs-:mló esètekben hasonlóképen b‘án»

\ пуст; és innen támadtak lassanlassaxn, 'nem tudós tu»

'nácskozásók által ‘ладу fìlologyiabéli törve'nyek fze.l

rínt, hanem iöbbnyire csak történetbül vagyimitátió-~

búl a’ conjugáaiók, declinádok, e's ve'gtére а.’ gy'ökér

fzókbúl valófformátiók' Még а’ kéàôbb fzázadok
ban sem жопа!‘ Е1:‘1п1& а’ tudoinányokban olly já`r`a~ '

tosok, hogy ezeknek hagyománnyai fzerínt teherlék

yolna meg ama’ változtatásokot, melig/ek nyelvünk- ‹

ben általok Yég'oe vitettek. Itt_is többnyireesak az

es_et, vagy a’ kö‘vetés uralkodott. Többet mondoki.

a

Még a’ ,cultûrának -le'gtg'ûkéller'esebb korában" seml le- A

het 51’ шдотёпуоког, „és ‘e’ józan pkoskòdást a’ nye'l

vek’lbíróivá termi. Ейск a’ nyelvnek fzépíiésében сваи

segecìelmek lehetnek arra, hogy az.ana1ogyiának és —

ebben а’ közönséges fzokásnak törvénnyeir fel'tèlláL-y

hassuk. Tudgyuk már' most, hogy ‘а’ fzivárvány az

>fígenn vizetnnem I’zí-,l' de r’nivel éïîterméfzetbeli jele. `

nésnek а’ neve az egéfz` magyar nemzetnél/kipárvrínf,

ígékben: был, a’Jod, а‘ют а’ fuffìxumok töke'llteteseny ‘

hasnnlók а’ ЫпоКЬёд fuffìxurrlokhoz: шла, .fasbd

льгот; de azërt mëg sem fzabad az éles vcrbumok.`

ban, дым vet, az l" helyett ezen fzóban ней,’ е—Ье- \

шт’ mondanunka‘vete ‚ vagy испуг ‚. beten', vetçm, a'm

у l ‘ l ` mint

\ ` ‘ u

..( к’ ‹‚‘\

_ mást neki többénem adhatu‘nk. Tudgylrk,I hbgy еда
\
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17. §.k А’ пуеЪ/еБ’ eufóniája Izintaz'on' forrásbú-L
ared,înv1e1iybü1`az emberi ének, az embemek tudnil

Íik terméí'zet fzerínt való hajlandóságábúl a’ hangok’

harmoniájához, mint valóságos fzépséghez. Az éne

ket nem minden ember, vagy legalább nem olly kö

'zönëégesen gyakorollymrrnint а’ nyelvet. ‚ТеппёГйед

vtes já'rása teleát а’ mindennapi és külámbféle viÍI‘za

é'lések által meg 'nem gátoltathatik, meg nem zavar

tathatik'ůgy, hogy a’v harmoniának làözönséges tör- -

ve’nn yeit felkei‘esríj~ és meghatározni ne lehetne; mel

Íyek mindalzáltalÍ аж soha végbey nem "НИК, és

végbe vipni nein is akarják ‚ Ьо8у‘а’ nemzetek ‘az
'éneknek ama’ lkiiìönös módgyait eìhaggyák', mellyek‘

charactereiket,olly`e1çvenenl festik. A’ nyelvek’ eufó

niájának sorsa ветка! гоПг-аЬЬ. Valamint lerméfzet:I

I’zerínt való ûgy nemzetijárása is naponkint és màjd-x

nem minden embertül zavartatik, mivel máx? a’ be

fzéllönek indúlattyai a'l'á, шаг különös charaeterének

‘газу temperamentumának kénnyei ад vettetik. Innen

van,l hdgy közönséges törvénnyeit meghatározni , az

én itéletem Izerín’ŕl, semmikép sem, különös reguláit

pedig csak magá'nak а’ nyelvnek épül/'çtébül lelíet ki

llyomozní. Egyébaránt arrúl, hogy` mindenik» nyelv

nek van bizonyos eufonjája, мы sem kételkedhet.

EZ egynehány hasonlô`si1abákot а’ nemzetnek terme'- l ‚

fzet fzerínt való hajlandóságai I'zerínt fzüntelen‘meg

rövidítvén', чад); гщзёьоцяаъышёш; пётепуейер пе‘

héz aècemus által fçntosokká,némellyekebpedig ¿les

által leleifenebbekkë tévém‘egynehány k'eményebb betů~

Вы1ё3уаЕЬа1-Ге1ыегё1у‘ёща’ grammaticabéli fìgúrákkal,

úgymint az ep‘bnthesissel,apocopévál, syncopéval,aphœ~

resissel , paragogéval és próthesisïsel külömbféleképen

l ŕ В 2 éh

u ’ ’ 19 .

f :Anim a’- birrokbe’kì sufñxum: ker-rye , kerzed, [ferte/n
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élvén, són meg a’ yocáiisokot is, úgymlint а’ fzók

nak lelk'eit , mint a’ mi nyel'; ünkben , bizonyos renda

be fzorítván, az ernberi éneknek harinoniájához máx'

jobban már'kevesebbct közelítfAz eufonía azonban'

`[zintûgy az analogyiânak törvónnyei alá van'vetve ‚

mint a’ fzóknak formativái és inñexiói.

\ Y у , / I ‚

1g. §. Nyelvünkben három dialectust‘ I'zoktu'nk

'me'gkůlömböztetni , úgymint az erdélyi‘t, а’ tiûramel

lékit és а’ dunameliékit. A’ suffixumokranézve azon

ban nem'meITze távoznak egyrnástúl , .és a’ ki'xlömb
ség, melly köztök van, càak ama’ fzókbúl Iátfzilil

A'.HIani ‚ mellyeket a’ fzomfzéd v`agy velek ôfzvevegyûltt

nemzetekîúl kölcsönözfek ‚ vagy azutánn, minekutám

na egyfze'r а’ nemzet valaha röbb ágra fzakadt, az '

új tárgyaknak‘e's fzükségeknek jelente'sére csináltak.

-Vannak, nem tagadom , 'mindenik magyar dialectusÄ

ban valóságos fzépségek ‚ 'de vannak hibák is, mel

klyek а’ többickben Ifel nem találtatnak.` Az eleven

nyelv nem csnk akkor 'változik, mikor idegen nyel-à

vek köztt él, mint _Erdélyben és a’ Duna mellett,

hanem még akkor is, _mikor az idegen hyelvektüi
és kivált а.’ többi 'dia1ectu`sok1úl lvelkorlátozva tenyé

I‘zik, mint a’ Tirza mellett, és~kivz§ilt~ Debreczen Вб

тШ. SötA а’ tapafztalás világosan megmutatlya, hogy
az idegenlnyelvek közttrélö dialectussokfzor az ere

det'i' befzédmódokót és fzóejtéáeker átalkodotrább ke~i

ménységgel fenntartyà, >`és magát csak ezen idegen

 nyelvekbül штаммы: fzókkal rontya vagy вида;

gíttya., mint а’ dnnamelléki, melly az eredet'i ö és ü

vo‘cálisokor fenntartotta, magát pedig sok német fzók

l kal hafzpntalanúl megterhe'lte; még az’ idegen nyel.

vektül elkorlátozott dia-lectus a’ nemzeti fzóejtésben

elröstûl, ’s már aïbeti'lköt egymással çseréli f_el,már

a’ silabáko‘t hoffzabbíttya meg bk nélküi, mái' a’ke`I-

` ` le.

l ‚
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lemefesebb vocálisok~ lhelyett harmoniâtl¿ina‘bb-a’ülikalI

él, mim Debreczen köri'il, hol‘ a’ köz ne’p tojJ'a,/'a’

_ njomfß; löbbefféle fzavàkkal él', #allya és> {yán‘yom

vggy lea’nyom helyetty’s а’ rövid é' vocálist kellemet- `

Alen accenrussal élesíti az efféiékben: байта)’, h_zfzëd-e’?

kje’rza'h Мета, Ávrfe’fzd ’s a.’ t., ezek'helyett: bè'megly, 

/Ihg'fzëd-è'? hiend, ‘дала’, ¿ée/1d. Y.

\

n

19. §. Következik ezekbi'il,ß Ногу а’ nyelv iránt

v'aió vetevkede'sekben dia‘lecLussainkot-sem lehet bí

_ röknak válafztanunk. yJól tudom én azi a’közönséges
elôitéletet, melly már a’ debreçzenyi, málrl àßz

erdéiyi mágyarságot hirdeyti legtifztábbnakgjól "tudom

alt is, hogy nehéz'az embeynekvazon vármegyének,

‚ mellyben ["zúletett, иду/526“ felekezemek, rrrellyhez

штык, nyelvbéli hibáit hibáknak ösmerni; jól tu

dom Aelvégre , hogy а’ Кбпу‘гГшегибкпей V magy kin,

ан hideg ve'rrei петь; mìkor à’ fîlologyiának újjabb

törekedései régen шаги: munkáîkban Atal’án а’ legje- v

lesebb, legke'dvesebb kîfejèzés‘eket hibásóknak tci‘zëk.

Árnde ha anyanyelvünköt' igazán fzeretfyük, azaz:
l f tif'ztogatni, .meghatároznif töké_lletesítenf,` és’ az ae.

stheticabéli Диет;ейпёпуекгеёикжтагов'зё akarjuk ten

n‘i, akkor valóban nem kell öńnön magunkot mint
könyvfzerzökör, sem I'zkületésünk’ helyénelkl dücsôssé~`

gét, Sein` diale'ctusunknak tündölkle’sét, seińy felekeze

tünknek ra'gyogását ,i hanem az egéfz Hazânak fénnyét,
laz egc'Tz Nelmzetnek hafznát tekíntenûnk. Ne fartsuk

magunkot csalhatatlanoknak, газу legtökélleteseb
‘beknek. En magam vagyok az elsö , a’ ki megvallom,

hogy Proludliumombran és egye’b Vírálsirnblrim sokat hi~'

báztam, és hogy mindaddig, még élek, gyar‘ló em.
vber шап’адоК1 Vajm'k nagybbb böcsületi'mkre .fogg'váilnì>

Marade'kaink eiött'. ha írásinkbú’l látni fogják,`h9gy

magunkot hibázható emberekìiek ösmerjük , és hogy
l ’ A В 3 fà..
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fáradozásainknak czéllya csupán csak ай .igazsâgnak

nyomozáeábûl áll, mintsem ha minden mondá'sunkbúl

azt чет!‘ еГш‘е, hogy csalhatat'l'anságunknak mennyq’

‚

Ьбуей: dörögtettyi’lk.

f

_ 2o. A’ nyelvbéli vetekeflésekre l‘né'zve‘ telrát'*

I'zükségesnek tarlom , hogy mágunkot eggyáltállyában

a’ következendô rçgu‘lákhoz yl’zabjuk, mellyek eld'dig

сер: jegyzéseimbül önnkint forranak..

1. Ha az analogyíaellen valamennyi dialectm

Asok megeggyeznek, akkor ezen ésetet úgy kell нём

nünk, _mint exceptiót. Példának okáért. Az .ánalogyía

ан kívánnya, hogy az ó végzésnek az' accusativussa

еда!‘ eggy t betlülîii‘lûâ’flîyonxmint; az akó , az aÍfót-l

Amde mivel accusativussa e" fzónak Zó valamennyi

dialeetussainkbanlovat és nem'lót, 'ezen esetet ex»

ceptiónak, és e’ ГМ: (d an‘omalumnakl kell иди-(ШК.

` 2. Ha eggy dialeçtus ai analogyjához tartya
vmelgát , а’ többiek pedig yelç ellenke’znek, akkor alb

hoz kell ragafz‘koduunk, melly az’analdgyiát, 135)!

mint az ege'fz' 'Nemzetnek közönb-éges fzdkását követi,l

Példángk- „мы “на r'nindgyárr het magyar/mamma

élne is a’ conjugátiónak lígy nevezett harmadik for

4mája'wal1 e's tótosan így jvfzóllanmpgondol/¿odom ,_. üt_

Ifözne’m, dicse’rteme’k ’S a’I t. az analogyia ellen , meg
l `

is a’ harmaldikldíalectusit_kellvkóvetnünk, ha tifztán.

aekarunkv magyarûl I'zóllani,V melly az analogyiát kö»
vetvén, {Ну bel'zéll: gondoulliodolf, üt/fözrzä/f,l dice/r,

rtemé'n., _ .i А ' ` l

Egyébaránt а’ magyar. könyvfzerzöknek гамме.

tét nem liell a’ dialectus’ .tekínìeté’vcl eggynek пёшйк
A’ Tifza rnellett l’zülete’tt Író’a’v/Duna mefl‘ett nevel.

tethetett, ’s külörnbféle diàlectusqkban im könyveket

‘ olvasván, tulajdoninnk tehetj, ezen dialeètuslok’ Ы

bá'it is. Tudgyuk azonnkìvül , hogy а’ lnyom’tatásbéli
y А y \ Q- hi

‚ l

D
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hibákot sem lchet а’ 1‹бпу\’Г2ег2бпе!‹ пйашопйапй.

Mefl'zérül megösmerhettyük, hogy дл‘дтте’пу helyett

слот/2159г.)’ csak a’ régi nyomtatásbe’lihibák által jöttv

annyi t‘ekíntetre , hogy Yeley mégjobb I'róink sem ál

tàllanak élni. .

 

ÍLŕÉrteñeze’s.

A’ lmagyar Ortografìárúl.

\ 2l. §.

Ha egyfzer valamelly nyelvben az ortografia a’ Кон

mánynak parancsolattya által vagyon meghataîrozva,`

mint a.’ francziáké, akko-r azt, bármelly hibás volna.

is ‚ megváltoztatni , fzabadhak nem tartom. Ab mién

ket az Orfzáglás még meg nem határozván, hafznos

па}: söt I'zükségesnek itélem , hogy iránta a’ józan
éfzhvezifolyamodgyunk.*Ez наши!‘ а’ következendô

hârom reg‘ulát adgya, mellyek а’ Hálai Franczia

Grammatikában (Grammaire raisonnée, «balk 1758

a’ 13. oldaL) imígy olvastatnak. _ Í' ‚

‚ 1) Valahány különös czikkelyezett hang van a.’

nyelvben ‚ annyi kü‘lön'ckë` betúkkel kell azoknak ki

fejezésére élni. \ ‚1

2) Eggy betů soha se jelentsen többféle han~

got, és eggy. hang soha »se fejeztessen ki többfele

betüvel. y 4 f

' 3. Úgy írjunk, ammint befzéllünk. '

Mondgya. ugyan\a"józanéi`z azt is, hogy a’ .

közönséges fzokást még az ortografiában sem kell e1

hagynunk, ha azt akarjuk, `1103)’ ‘írásainkot az olva

sók megértsék; de mihelyt-a’ régi és mos‘tani I'rók.

egymással valamiben meg nem eggyeznek, és így'

belôlök még csak а’ шдёзркпак közönséges fzokását'

sem 'határozhattyuk meg, akkor valóbanilegtanâcso

` -\ ' ~ ‚ Sabb

n.3’
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‚ >sslbbnak tartom, `a’ külömbiféle ortog'rañák Кбит azt

. válafztani, mellyben az imént ernlitïe'tt regulák ellen

legkeyîesebb ve'tkek találtatnak. Ez_'t cse1ekedt‘em~ én

Grammatikámban, amminta’ kòyetkezendö jegyzé- А

sekbül világoßan ki‘fog tetI‘zeni.

'22. § Mikor a’ régi Magyarok а’ deák- betüköt
lbefogadták, а" c betlîvél is éltek. Az elsö'regula\

I'zerínt jobb is volna a’magányos c, mint a’ с‘: Vagy

tz; de mivelfmár most a’ magányossal вены sein

akár élní , köîelesse’gemnek tartottäm, csak а’ cz és

(я közül Válafçtani.l Az elsöt helyesebbnek itéltem `

azéri , mivel а’ t és з ЬёЫЩКеГ ВЩбпбзеп iß elünk;

e’s így az idegennek , a’ ki’nyelvünköt akarja tànúlni,

*liïeg nem hçitározhattyuk, mikor kellyen azokot egg-yet

  

y ~ len eggy öfzvet'ett betünek, és mikor két kiilönösnek

' ne’zni ? A’ ki e’ fzókot; дома, le’tzajtó így mondaná,

Ы‘: Írobza, {ей-Душ, nagyot‘hibázna,y és magát ért:

hetetlennekÄ tenné. De ha «azen~ esetben a.’ t heiyett e

beti'ivel élünk,letti'1l a’ z b_eti'lt e1. sem válaí'zthattyuk:`

mive'l tudgyuk,l hogy' a’ magyarban а’ -щаёёйубз ' a’

nem hangzik. `Irjuk „на: ‚е.‘ fzókpt -így: 7г0с2а, le’

еда/16. Ez az Oka annak is , hdgv t: Ье1уейд’а: be(A

Ш: válafztotlam, és` hogy _az öfzvetettfz és Íç/ be

‚ tûkben mindenker hóll’zú f beti'ivel élek` RoÍI'z vol
na ед fzókot: ylfatm, .fítszivzírog, va'fzoyny, Залив‘

így mondani: kat-‘.ra, dts-zivrírog, шёл-году, диг-‚тёу,

'- тег: így a’ `Imam: és gzlçfulty fzóknak elsô silabáq‘a

yholfzan ejtödne. Tegyük tehát ан а’ 1‘е5\11:1г‚` hogy

а’ hoII'zú Г az elötte vagy utánna lévö ¿.betiive-lil mit»

dég езду ёГщ’есеЦ hangot jelentsen; а’ göînbëlyü .r \

‚ ,pedig, kivévéne utánn, mindég magányos bet@ le- \

vgyen, és írjunk így: kama', áçfziva’rog, mf/zony, gu.'

“ ç/aÃy; eilenben `pedig lfu’tsor , Ím’zsur ’s а’ t.> azazî a’
I ‚ММ/я’ .rom , (11"l` ‚Юга/Ъ’ „юга. l' ` `
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гр. Az elsö regula :a ërínt юный jobb Volnn ,

‘ ha mink 'nyolcz öfzvctett betúink helyett cz, ш, gy,

ly, ny, гуд/2, zf е’ hangoknakkifejezésére eggyügyů

jelekkel, azaz; magányos betbkkel élnénk. De a’ kö

Zönse'ges fzokás ezt meg nem engedvén, а’ fìlologus

nak csalx azonn kell len-ni», hogy a’ hibátkövetkezé

seivel eggyì‘itt tûrhc'tökké tegye. Aze’rt hagytam hely

ben рта’ rövidítést, mellyel e7 tölem befogadott 0r

tografìának újjabb követöi élnek, mìkor'e'zen öfzve

teu bewköt meg 'keu duplázniok. Он wdniuik шм

öizvetett beti'lkben az ulólsó у,` s', f ё: z bctüköt
l me'ltán csak külömböztetö jelaknek vel'zik, és így I.

csak egyfzer írják, valahányfzor amazokot megdu~

plázzák: coz, ces, gg , Ily, unf, tijk/fz, zç/ ezek`
helyett: cu‘z, mcs, gyugyfflyiyv, rif/1j, гуд)’, fçfz»,

.ç/«f/I/ ЕМ cselekfzi az Ola-fz is, mikor ce, ci,` ge , gi

‚ betüit meg akarja dnpláQi: cacciatore, .orzdeg'giarc’s a’ t.' А’ gygy helyett LsakV a‘kkor {так dgy bèt'üköt,

i'nikor d bctübûl támad, mint:r na’dgya. Ezen alkal

` matlanságnakazonban Öseleink az ока, kik а’ dy'

панды gy beti'lvel Ъ`е1е2161г1й, melly hiba közönsé
gesrebb lett, hogysem kiírtása eggy filologusnak ha

.talmában állana. A’ jottisták ezen orto rajìának csak

~.l :zt az eggy tökélletlenségetl vethetik fzemérq; még

az ö ortografiájokban pözfógnek a’ hibák, és а’ belôl- ‚

16k I‘zármázó alkalmatlánságok, ammínt alább azçn- ’
nal megmut'atom. Szemrehanyásokray én сна!‘ azt l

mondom még, hogy G‘rammatikámban , ammint már

többfzör említettem , csak а’ fzok'ásban lévö ortogra

БЫ: közül válafztoltam ад, mellyben legkevesebb hi

bák „так; mert а’ közönséges I'zokás elLen a’ leg-`

tökélletcsebb ortografìât az ege'fz nemzetnek ‘paran

Csolni, nem csak nem eggy> filologusnak, hanem me’g

` a’ régi és új Írók'egéfz'seregének hatalmában sem áll.

\
I

а \

24.
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24. §'. A’ magyar Ь befüvel úgy bánnak sokan,

még jelesebb lÍróink közül isl’, mint lehcllcttel, és

így valamint a’ görögök és a’ deákok , ûgy ôk is' a’

lz elött a""kétes sìlabát megrövidítik, vés az articu~

‘lussal `6111515. En én lielyben nem hagyhatom , mi-vel

mink e’ betůt még meg'is dnplázzuk, mint alzhoz,

ehhez 's ‘a’ t., a’ mi а’ görögben 65 а’ deákban a’ ч

ìehellettel soha sem történik', ’s nem is történhet. A’

дед}; versben yrögös volna a’ metrum, ha a’ lz i beji‘» \ `

kimondaçna: mert et z'nhospita .ryrtis lígy hangzik:
et inospita .ryrtzlß A’ Magyar ellenben soha seml be» А

I'zéll sem a’ versben sem a’ köz befzédben így: az

azzím, az ideglele’s; jele tehát, hogy a’ „Ízbet'üe’ fzfólbI

.ban haza’m, /zìdffglc'leísl valóságos cousonans. ‘ ' `

25. S. Legnagyobbat vétenek a’ fellyebb 7еп’ь

—11ге’сг\ге8и'1ё1‹ ellen, a’ kik a’birtokbéli és conju'gáv
tióbéli suffixl‘imok elôtt az utólsó betûnek megduplál-v

zása helyett j betůt írnak, és igy ezen eggy magyar

'betimek többféle hangar adnak.‘Azrkivánnyák 5k

'tudniillik , hogy az említett suffixumok elött d 65 gy

lutánn úgy hangozzon ,`mint gy: шМ/а, tudja, lzagyja,

fàgyja; l 65 ly utánn mint ly: alfa/i', hall/"uk, biva

lyja, ágfolyjon; n 65 ny uránn mint ny: [ел/ей‘, ßa’n

Ajoz'k; (ту/а, ha’nyja; t 65 ty Iu’tánn mint ty: 61110211!

jails, ntnnitjátolgatyja. Az Aeggyi‘k ok, mellyre ezen

féltótos", fëlnémetes ortografìát ‘61511115, а’ г631_1кбпу—

теЬпеК tekintetébûl álle, mellyeknek ortografiájât,

'akár helyes volt `,‘ akár helytelen, etimologyìának пе-`

vezik. De azonnkiyükhogy az elsö Értekezésnek ¿1_-dik i

Pe's következendô §§ai I'zerínt, a’ régi könyvek‘az 6]

'jabbakkal eggyütt nem competens bírói a’ nyelvbéli

vetekedéseknek, mivel a’ könyvfzerzöknek gyüleke

l¿zete még akkor sem lehetne s'ouverain fejedelme а"

>nylelvnek, ha egymással nem el1enkeznén`ek;bizonyos ‚

az
С

‚-\
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‚ az is , hogy a’ legre’gie'bb ortografìának tótqs 1011515

túl már'egynehány régiebb könyvfzerzök is'eltávoz

tak, mint Gyöngyösi, Murányi lVénussában, melly

Kassánn a’ x7-di/f I‘zázadban adatott ki; és ho'gy c’

helytelen ortografìának eleyenítését a’ ls-dz'k fzázad

béli német könyvnyomfatóknak köfzönhettyük. A’ mi

az etimologyiát ílleti , ez az elsö Értekezésnek 11dik

és Кбит‘. §§ai fzerínt semmit egyebet bizonyosan

nem тошнит,’ hanem hogy a’j `betü ne'melly (uffi

xumbk elött és n_émelly I'zavakban epenthesis'avvagy

közbevetés gyanz'int Tzolgál. Követk’ez'hebe ebbül vaL

lyon, hogy valamennyj snffixumokban és‘valamennyi

fzavakban kiìzbevetésnek kell lennie? A’ ini tòvább
а’ régi könyvekn’ek péidáit illeti, melllyelket a’ Ма

gyar Litrerat. Régiségeinek Auctora §. 164. öfzvefze

den, úgymintzî/Lzzîdalmazia, gfzicíc, 'vezyewl‘ ’s `а’ t.

ezek helyett: fzidalmrzzza, zßìa’k, veß‘zü/f, ezekrül így

_,okoskodok. Az akkori magyarok e’ fzókot ‘(аду úgy ‚

ейеЦёК ki, mint mink most ejtyük és irjuk, vagy ‚

úgy, ammint írták. Az elsö esetben ortografìájok roffz

Avolt; а’ máuSodikban pq'dì'g helyes, de nemt olly te

Ищет, hogy a’ mostani nyelvnek e's` írásnak töt

vényt fzabhasson. Maga az említett AuctorV három

{Не еЬб fzemélyt hoz elô: e’n', e’m , G'Ã‘, mellyek va- `

Iaha fzokásban voltak volna, (Elaboratiorßrammat.

hung. pag. 298.) jólleheì: az e’k , dl, és Ля Ргоцоте

nekr-ůl, mellyekre Conjugátiójának harmadik formá

ját építiLcsak ат; meri mondani', позу Íu'Ízetö/fß’pen

“так уа1а11а КйШпбзеп fzokásban: _alim verbxibzz'li

ler .etz’am .reparatan Vallyon eggy pronornen rvinkább

tartozik-’eÍ a’ nyelv’ mivoltához, mint eggy sufflxum,

‘газу’ eggy epenthetica betü, а‘: minö itt a’ j? Ha

tehát iidövel a’ nemzet az e’m vés e’lr prœtendáltt pro

nomeneket úgy megyáltoztatta , liogy most már he

lyettek: em, ат; от, öm, am és é'lf,'ölr', ok, al',

f *ek
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 elf silabával él.: kezem,;/'ze"£'c"`in , tagom, òöröm , Iza’

zam, ésfzeretë/i, üZö/f, rí/‘lo/l", титул/г, ‘lìt’gy6Íî~’S a’

t., és ha ezekre nézve ат kivánni, hogy a’ régi prae

„мат Pronomeneket "Щи; fogadgyuk, nevetséges

velue; mennyível inkább nevetse'gessé teí'zi'magát

.az-î, a’ ki az említett j iránt a’ régi fzqkást ésr’az eti
Y mologyiát hányván fzemünkre, azt ,sürgeti, hogy а‘:

zal a’ d, l, n2 t, gy, ly, ny, ty utánn fzentül 4 él
\

'Íyünk, de a’ cs, cz, 5, fz, z, zl`ulánn4 az etimologyiának. f

hagyománnyát megvess'ük, és а’ régi Í'zokástúl сиб

vozzunk. Hifzeny ha az etimologyiaI és_a’ régifzokás

шаман агга кёпуъыепшк а’ Joltistákot, hogy 101%
val {ГИК е’ fzókoti tud/'11, [dt/'a , von/'a , na’djczl ,« len/'c

’s a’ t. jóilehet máskép ejtik; fzintollyan jussal kény

telení'thetjk ñköt arra is , hogy jollávnl так е’ fzó

' ‘ kot is :‘ #62/01, {Та/(й , fzidalmazja , "fz/11A- ’s la’ t. de

máskép виза‘. l ‚ v

26. §. A1 második ok, mellyre ,ezen ortografia

építtetik, ama’ ve’lekedësbi'll áll, mellyr'a'zt" vîîatfya,. ’

vhogy а’; betû az említett fuffixumoknak mi`v‘òltáho`z

tartozik, там characteristikájok,' béllyegbeti'ljök.
Ámde nekem úgy látfzik, hogy e’ sükerctlen vvéleke.

I dés csak párnája ama röstségnek, melljf az `ö.f`zvetett;

betûknek duplázásával bajlódni ne’m akarván, csal(

czégért aken'> utánnok aka'fztani, melly a’ duplázás~t
А jelentse. Lássuk az qkokot , mellyek meg nem e’nge

dik,` hogy a’ jottát e’ sufñxumok’ be'lly'egbetüjének

tàrtsuk, a’ mit többfzör említett Auctorunk in An

tiqu. Litt.` hung. pag. 308. e’ Í'zókkal jelenteni lálfziyk:

qu'açe’nnque accedunt verbis ad formandas eorundem
i persona's; ea singulalsunt sane pronomina, vel par

tes pronomïnum: —- a.’ mit e’ munkának 11-dilf e's
követk. §§ai untîgÑ е1е«;еш1б1‹ёрею` megczáfolnak , ’s

a7 mit magával az , a’ ki Herdert az emberi nyelva

nek eredetériìl vtanûlta, soha el; nem hitetliet; --. et

` con
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conso’na j , non gy, nonr 1y , non ny , ‘11011 ty, _con.

sona’j inquam', fàmiliarissima vel‘bis connectendi Of
íicio, jungit ea'fidelissime; ’s a” t‘. ‚А i

-A’ béllyegbetünek vagy egéfzen vagy legalább l

olly közöns-e'gesnek kell lenni, hogy nagyobb réfzében'v
kerüllyön elö a’ kérdés alatt l'évö eseteknek., y Ámde

'ezt a’rjotfárúl az említett fnffixumok elött nem 11101111

hattyuk; vmert ‚ —
I 1) Ма5011а12 101115161; a’ fzifzegö betük ntánn `

\ cz, cs, `r,/`z,’z, :ç/ s‘òha sem írnak _jottát: le'csze,

дизайн/1 ,' zíssurlf , "ç-/ïzü/r, ra’zza’tolf, dara’zç/'a'ink ’s a’ t.

2) Az inyberük utánn igy, (у, ny, ty és‘a’

nyelvbeti'ik utánna', l, n, t magok a’ Jóttisták soha

sem arlnak a’ `j bctünek olly hangot, mint e’fzókban
z'fy'fz, Лида, ammint az elöbb’e’ni §‘brúl kitetfzik; és

@ha adnának, fejekre esküdnék, hogy- németek yagy

tótok, nem pedigvfzületett magyarok. ` '

3) Grammatikámbúl 111511211 (mbar, XI. m».

23ml b'ßt‘ 93111111119 ber PoÍl'eHiven), hogy még az ajak~ /

betûk utánn b ,f, m , р, 11, és' a’ torokbetük utánn

15 g, k , r , il fzámtalan esetekben magok a’ .l'ottisták

az említett fuffixumok elôtt jottát nem írnak: katal
та ‚ 16/21115’111! ’5 а’ t. A ’ l

`.

‘у’

4) A’ vocálissal végzì‘idö ['zavak a’ pluráliàban ._ ‘

а’ jottá`t eggyáltallyában meg nem fzenvedik: fìíz’m,

fa’id,fa’i, fcíizzk,f1íitolr,j2íilf, nem pedig fíjaz'm,_`faí;
jaid ’Is` a’ t. Ugy'ànezen ljotteít még а’ Consonánssal

"égzödö polysyllabuinoknak plurálissaiban is el 1е-‘
het hagyni: falatim, falatid, falati., falatrink ‚‹ falati

tok, ezek helyett: falattjaim, fala'lzyaz'alí, Vagy am

mińt a’ J‘ot‘tisrák irják; fam/‘aim , ffl/„yam ’s а’ t.

Lásd Grammatikámnak 67 és 68 oldalait. L _

5) A’y t beti'lvel végzödö verbumoknak impera~

tívussai mind а’ 1161 I'zámban 65 mind a’ három i'ze-y

mélyßeii a’ jottátúl ir'róznak: vememfçírayzon, drt-_fan

7
И, l ‚ "K ' ß
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_ ’s а’ t. Lásd Cra'rmnatikárn. l‘1715. ОШ‘ angeln b4!

energifcbcu ìîcrânberung für ben Imperativ.

6) А’ vocálissal végzödö печей’ közi’il van еду‘

nehány még ollyan is, melly a’ j helyett v betüt М

ván, mint [o1/a, Írövez'n/f ’s а’ t.
.7) Igaz ugyan, hogy nyelvünkben három vég« l

zéssel több az ollyan, melly az utólsó Ветра}; du

p1ázása"helyett jottát kiván , mint az ollyan, meily’

а’ kimondásban az швы betüt lágyitással vagy néi'

kiile rnegdupláz‘za. Jottát kívánnak ezek: a , e, i, ‘о,

ö, u, ü, b, f, m, n, p, v, g, h, k, r; duplázást

pedig ezek: cz, cs, s, Í`z,z, zf, (1,1, n, t, gy,1)î,»

ny , ty. De ën erre így felelek.
u а) Ата’ чёёгёёек is, mellyeky egye'baránt joh

tá`t kívánnak, fzámtalan esetben sem а’ jottát meg

nem fzenvedik, sem a’ duplázást. L¢í=d Grammatz'l

Хай/‘Ё. [ЁЬеП XI. Rap., Ha erre valaki аж vifzonollya,

liogyama’ végzések is, mellyek egyébaránt dfi/pif».

zást kívánnak, fzámtalaniesctben ezt meg nem [zen

Vedik , annak én azt mondom: hogy itt csak arrûl

van а’ kérdés, `ha `vallyon а’ jmtát e’ fu'ffixurnok

béllyegbetüjének lehet-e юный, vagy sem? ¿s hogy

én а’ duplázâst nem akarom olly fzíikséges characte

ristikának tenui , mint a’ jottisták а’ joitát.

Ь) De sokkal fontosabb itt az, hogy dupl‘äzást

kívánó végzésekkel, nol‘ia ezek hárommal keveseb

bek, hasonlíthatatlanúl több fzavaiuk AVannak més

Vis, mint jottát _kívánó végzésekkel. Ezen igazságot

ysa'ìát‘I’zemeivel átláthattya az Olvasó, ha e’munkács
kának lvégénn lévöCadentia-lajstromot meg akarjay

~ ‘tekínteni. Amaz axioma fzerínt мы, теПу а’ jó

methodusban méltán'megkívánnya, vt а’ potiori fiat `

` denominatio, a’ jottát az említertfuffìxumok’ béllyeg.

betüjének tartani nem lehet.

27'.



\`

n_n-unann 

3l

1

` 27. S. A’ magyarlitteratura’régiségeinekAucto~

ra nem gyözi fzemiinkre hányni а’ d végzés utánn

valô betüf az efféle fzókban: na’dgya, tudgyzí/f ’s

a’l t.; fziikségesnek tal-tom ‘сайт, hogy »ez iránt ma

зато: még egyfzer világosabban kimagyarázz’am. A'

gy hang a’ mi nyelyünkben a’ g betûbůl nem ered

het. Mikor e’ torokbett'l’ h’angját formálly‘uk, nyelvün

köt fOgainktÚl hàtrább vonván, минимум; r'mere

egyébkép e’ hangok ga, ge, gi, go, gu a’ toi-Ókbúl ki

sem iithemének; mikor pedig е’ hangokot груши:
gya, дуг , Зуд, ¿ya , gyn, akkor nyelvünknek hegyét

fogainkhoz értettyük, középsö lapjât pedig ínyünk’

Iraïlásához fzoríttyuk, úgy hOgY mellyünkbül csak
magy nehezen jöhet ki Í’zíntazron hang ," mellyet a’ d

beiü jeleut. A’ gy hangot lehát a’ francziák és a’ cse
Ihek e’ fzókbun : dieu , diable, b’aßîl, 101)’ hclyesenfe

jezik, ki d betùvel. Eleink erre a’ ¿2y jelt válafztótták,

' és a’ IzOkáS‘ olly közönségessé tette , hogy megjobbí`

tása nem függhet többé а’ Сдаштайси501цй1 és a’

többi könyvl'zerzöktûl. Mink tehâ‘t csak követk'ezéseit

` gátollyuk meg e’ bevett hibának, midön dydy helyett,

vagy rövideb'ben (Шу 1хе1уец dgy beti'lköt irunk; ép

реп ůgy, mint mikor az öfzveiett betüköç: cz, cs, `

_ gy, ly, ny, ty, fz, zll ortografián‘kbú'l ki nem irthat

ván, legalább a’ duplázásnak alkalmato'sságával meg- ._
rövidít'tyük: deem, aliya, tanútya elek hgelyett: a’cs- K

csa, aiyiya, tam’tytya. A’ küzépüdökbéliek a" mos

tani dgy helyett az eH'éle esetekben gygy betůköt 11‘

tak, _ammint Gyöngyösinek emlílett Murányi Vénus

Sábûl kitetfzik: túgygyylffndgygyai ’s а’ t.; de ez

valóban annyi volna, mint а” régi hibát й] 1115:?17211

fzaporítani; тех‘: gygy vagy rövidebben ggy betůköt

_ csàk akkor írhatunk, mikor a’ gy betüt kell megdu.

plázni,l _mint e’fzókban: nagygyai/zk, liagygyuì‘, vagy

лишат/г, Ízaggyu/f. Ezt értyük mink akkor, шпиц‘ `

alt
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azt ńiondgyuk , hog-y az eii‘éie esetekben a’ dysgyökér-> l

` berüt akarjnk fenntartani; a’ mi valoban' az stimolo,

gylának fföbb hiva‘tallyai közé tarzozik. Olly` epen

theticát или? `еПепЬеп a’ fzóba, mellynek öt vlag

`hat külömbféle esetben `mindég másmâ-s hangja 1e

шеи, mint a’ ke’rdésbemlévô jot'tának, csak, á’ ha

fzontalan és_ sikkeretlen etimologyiabéli elmefuttatá

V‘ Sokhoz illik, mellyek a’ nyelvet, a"hely`ett hogy'

tifztogatnák, még jobban megzavarják, és sem`mi

egì’ébre'nem valók, hanem hogy‘ a’fé1tudósokot fel

fúván‘, hiábavaló vet'ekede'seket Okozzanak, mellyek‘

nek sem czéllyok arz‘igazságnak kinyomozása, sem`

Végek az eggyességnek felvírágzásá nem Iehet. Magok

al’illyen enyelgések go'ndolom fzerí‘nt, minde`n állan

dó törvények nélkfül ‚ és Olly könyvekbül támadvan,

me’llyeknek tekíntete ké'tséyges és tétovázó, mit‘fis

gyümölcsözhetnének ’egyebet kéiséges, és tétovázó

4fhypotlhes’isekenn kivül. Maga az említett Auctor e16

hoz/'in Antiq. Litt. hung. §. 166. a’ legre'giebb ha» `

l „lotti prédikáczióbûl egynehány fzót, úgymint; „эта.

gue, lœgz'ggen, oggzpz _’s a’ t. , mellye’krül megvallya. `

h_ogyßìmígy kell azokot' kimondnni : vímcígyéyuû',

„уеду-дуг”, agygyon, mellyekbůl argumento ad

hominem àztv'lehetne kihozni , hogy inkább az ufólsó

b’etünek а’ duplázása tartozik e’ suffixumokhoz mint

béLlyeg, nem pedig a’ joitá, mellyel ô e’ I‘zôko‘t így

.‘ iria“ уйти/„1:, keyed/en, arl/'011. Látni tudnillik min

dènbûl, позу az említett Auetor ifìabb korában, ta-`
На‘! Otrokocsinak'és JPázmándinakpéldáí által, az

efféle сьатоюзуйаьёй;ёдэ’ызёзеъге етёадтощ ‘й'

utánn Рейд velek a’ magyar grammaètikának kidolgo

_ zásárà csak azért éh, hogy fáradsáfgos enyelgéseinek

a’ yiiág elött Готов tekíntetet adgyon. Regen el van

má?1 az végezve az i’ijjabb Bölcsek kö‘zött, hogy l az

afi-‘éle etymonfei`zegetéseknem csak а‘ filologyiában,

. ` I ` ' . ` ’ y ha.
/

f

\

f
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_ hanèm 'me'g a’ históriában is, hömáiytÍ скота!‘ kin

kább, hogysem viiágot gyújtanának. Ámde hogy ez

iránt "дам meggyözôdgyön , ' nem` elegendö' biz0n~

nyára', hogy csak ai. görög, zíidó, éá deák könyvek

ben legyevn járatos. Meg kellett volna azonnkivülAu

Ctorunknak fontolni ezt is, a’ mit Plinius a’ termé‘

Рита! eggyáltàllyában mond , ’s а’ miv az emberi mül

vekrül is tökélletesen igaz: Nature: rerum vis atque

majestasin omnibus momentísV ñde саги, si quis

modo partes ejus ac non totam complectatur animo. `

Mart valamint azß, a’ ki az emberi nemzetnek 111316ь

‘riàjât yeggy tekínfett‘el átlátnir’nem képes, és'a’vhist6~

riánakßggy‘két különös réfz‘e’t ûgy dolgozza ki, hogy

ezeknek az egéfl‘zel való öfzvefüggését tekíntetbe за

vegye, a’ historicus’ nevét meg петь: érdenili; úgy l

и: та16вёёоз fìlologusnak nem ösmerhetem, a’ Юта!

egéfz nyelvnek járását nem чет fö világító роль

nak, melly ôtet a’ kisebb rél‘zeknek kidolgogásában

igazgaesa. '

III. iÉf‘r- t e k :lz é д; ‚

r

A’ magyar I'zóknak formaláfsárúl általlyávba’n.

`»*«‚к .28. .w

А’ ki e’ his munkámot jól,l ё: aka'rja érteni, Énnak

nag'yon javaslom, hogy Grammatikámot elöbb' meg'

Olvassa; mert itt csak naggyábúl hozhatok elô sokzàt, i

а’ mit‘ott bövebben megmagyaráztam , ’s a’ mire kö.. A

‘vetkezendö \értekezéseirnben épiteni годах; Minden

egyéb ñlologyiabéli nyomozâsunk elött fzükséges tud

ni a’ magyar betûknek clafsissait, és а’ ,magyar eu.

foniának e’ claf'sisokra épített reguláit. A’ bem); hat.

fe’lék , f_ûgymint s

.„— я ‘с ` г a,

\

l .
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ц a’ n'yelgbeiük: d , I, n , t.

az ínybetůk‘: j, gy, 1y, ny, ty.

_ а’ fzifzegö aVVagy/fogbetük: cz, cs, s, l`z, 2, Ы;

‚ ' ` ’ ' ’ (с , х).

az ajakbétiîk: b , f, т, 11, p, v.'

а’ tórokbeti'lk: g, l1, k, r,’(q)_.‘

а’ tüdöbetük avvagy vocálísok.

A’ voc'álisok megmeg négyfélék, úgymint: l

a’ tompa hangûak: o, ó , Iu, ú , a , á. (balfzus.)

а‘ йёгёрГгегйек: ö ,.ö , ü, il. (ténor)

4 az" élesek: e , è'. (altus) ~ _ .

l а’ s'ívók: é, i, í. (discantus) _

‘Е’ classisokra Миша}: építve az eufoniának követke~

zendô regulái. 'I __1) Mhikor a’ I’zónak utólsó silabájáball tomp'a

.,_vocáli's van, akkor ehhez tompa гаммы: és in#I

flexiót kell ragafztanunk: tag', algal, ¿fag/zar?.y ’

i2) Mikor az utólsó‘silnbában vközépfzerü vagy'

éles voeális van, akkor a’ formatívának és az 'infle

Xiónak is középfzerünek Вы! lenni: тату, тайге’.
а l dik, ‘неделей; tör, török, íörö'afi/t. g

3)- Mi'kor az utólsó silabábán.l síyó vocálís van,

akkor a’ formatívákot és ё: inflexiókotßz mólsó elôtt

Куб si'labához kell alkalmazta‘tni , ‘шагу ЬареЬЬеп is`
ы sîyó vòcális vaina, az elöttevalóhoz: heeft, “Zas/tde,

‚дм-йод; ‘Да/гуд; [с’ёуйе‘з , fenfl’tëlf. 1.

__ Kivévén az öfzvetett I'zókot; mert ezeknekl az

utólibika megtartya давай, mellyekkel a’ composí,

tiónil МИН bi1'. Így `mivel Де?‘ éles fbrmatívákot ёв

inflexiókot kíván: ße’lfe, fze7rè'r, éleseket kell neki ad*

ni akkor is, mikor е’ ГЪбУЗ]. liar öfzv'étetìk: Isar/ze’lr,

‘ liarfze’lte', пуща. A’, töb’bi Exceptiókot Lásd a’ 32.

~§.'B) alatt. . ‚ - _ l _

4) Az ollyan fórmátívák és inflexiök, mellyek

ben sívó vocális van ,‘ ’s mellyeknekA tor‘npa párjok l

nini
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пййсзей‚‚шйъдеппётй fzókhoz‘ rag'ai‘ztatnak, mint е":

e’ _fzókbanz идём, melege’rt; @asada/fût, vagy дек}:

ben :_ ůuyíaz', egri, ¿'j/Jzi. ,Ellenlaen , miyel ‘az её‘ forma

tiifán'ak d: Vtompa párja van , csak az éles , közép~

fzerû és' sívó 4I'zavakhoz ragai'ztatik:` me’re’w, töreír,

шуб-1523, mellyeknek e’ tompák {Нашей meg: l’ráœ,

va'gcís. [Ага GrqmmatiÍrÄ/ä- I, шт‘. IV1 Rap. @le Sie:

gein Der Euphonie. .~ `
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29». §§ Szükséges tovâbb Grammatikámbúltu‘dni

ama’ fzóknak, ,silabáknak és betüknèk külömbféle

blassissait is, mellyekbül a’ magyar ny-elv áll I; îbeil‘ _

V. Кар. a’ lo; oldal». _ ’

1) Èleven gyökerèknek avvagy törzfôkfzökńali

n‘evezem ama’ termél'zetes hangokot, mellyek nyel~

vünkben minden formativa ¿néikül Yalamit tefznek,

mint: ház,fa, ver», ne’z,f¿~'l, le, me’g.` A’ tölrzfók

fzókhoz fůggefztetnek nyelvünkben minden lehetséges.

formatívák és inflexiók; mire nézve, ivalamint a’ де‘

'clinát/iókban‘ el`öre tell’zük mindenkor a" singnlaris‘
l l

nomina‘tivust , minl: gyökerèt, úgy_a"c`onjugátiókbad

és a’ lexiconokbalr is elöre kell tenniink` törzi'öki'zô

gyanánt az iudicativus praesensnek egyenes formabéli

singularis harmadik fzeméllyét: ver, (г, dJ, mfz,mert

ehhez ragafztatnak a’ conjugátiónak mindenné'mû in.

Ílexiói. _ ‹ ` у’.

2) Néma vagy holtt gyökereknek nevezem ага‘

kot a’ terméfzetes hangokot, mellyek formatívâk 1161

ki'il semmit sem tefznek, ezek által pedig eleven fzavakká leI‘znek. I'gy tan és irg sèm'mit sem tefz~

nek magokban, de а’ formatívák által illyen fzavak

válnak belôlök: z‘ansí, шт‘: , tamil, tamil (most mál‘

talál), irgallomÁ Az eiféle fzókot formáltt gyökerek» ` I

liek nevezzefmk \ `

l

` ‘ \ \V
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Jegyze’s. A’ néma gyöke'rek ‘мы: sokfzençier
gö fekfzik, vmellyekkel a’ köze’püdôbéli zab cnltúra

azért nem `é.1t,' mivel a’ ,.rtilzu’ I‘zépségét a’ hoyíl’zú

I‘zavakban kereste. Illyenek “у és НМ)’, vagy _Pá

_riz Pápai fzex‘ínt göny, mellyek helyett а’ középü

döbéliek kè'gyelëm, lfëgyelmeme’ges köny/zullajta’a Ша

vakkai éltek. Vig'yáznunk kell azonban a’ fzendergö

gyökereknek a’ némáktûl való megválafztásában; mert

\irg, alf, tan ’s több efféle néma gyökerek soha sem

тома!‘ elevenek', és igy, velek formatívák nélkül тов; I

Sem élhetûnk: irgalom, alfad, tanú ’s à’ t. .

l 3. «Formatíváknak nevezem ama’ terméfzvetes

hangokqt, vagy magányos betiìköt, mellyek magoki

ban semmiteem tefznek,y de az eleven és néma.

gyökerekhez ragafztatván, vavgy a’ fzármazék I‘zavak

hoz fli'iggefztetve’n , amazoknak Ьадён‘огод:1 ezeknek

Pedig ûj ér‘telmet adnak. l’gy támad az lft formativa

ál‘tal tan némà gyökérbûl ezen eleven formáltt Зуб’

Ъёг’: tarzz’t; fzejv eleven gyökérbül pedig e’ fzármaze’k

avvagy de‘rivatum; {иди}. A’ fzármazékot, mellybül Y ’

ú] I'zármazék támad, anyqfzónalf nevezem. Így fze’pú:

anyafzó ezen új 'f‘zármazékhoz кары: _/`;е‘р/:е3‘‚‚те11у

belôle в’: formativa Юга! fza’rmazik. ‚ `

A’ formatívákrúl a’ három következendö рву

A zést jól éI‘zre kell venni.

_ ElJö Jegyze’r. A" formatívák az euf'oniának `ге

_ gulai alá танца!‘ vetve , (‘28. A§.) és erre nézve négy

félék , úgymint: ‚ y .

` a) eggyügyüelt , ‘mellyek minden Változás 1161

y kûl akár tompa és köze'pfzerû, Iakár ¿les és sívó I‘zók- _

melegft , реф/2 ‚ e’lex'ír, üdvözít.

hoz ragafztathatnak. Illyen az ít e’ i‘zókban: ta’gít,

‚`\

ь) А’ ke'tágúa/f мы: vocàlistvánoztamak, de'

bizonyos rend I`zerínt, mert öbennek a’ tompa' а

voeálisimk mindenkor az éles в felcl meg, mint; `

‚ — ’ Íuíza, `
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ha'za , Vrg’fze; а’ tompa á vocálisnak a’ sívó e', mint:

porrrí, летела"; а’ гофра o vocálisnak az éles è',
mint: tagol,«òc’rël; à’r rompa ó` vocálisnak a’ közép

fzerû ó",`mint: áeó, göro‘; a’ tompa ú vocálisnak а’

középfzeì‘û ü', mint: ‘шубу-й, ke’kfze'mü. 4

' _ с) А’ ЬйготИЁйа/г е’ három vocálist: o, ë,

‚ ö változtatjtyák, azaz: а’ tompa I'zàvak utvá’nny o vo~

cálist", mint: cía-ott; a’ középfzerûek utánn ö“'vocá

list, mint ъ törötr; az élesek u_tánn pedig è“ (nem е)

vocálist kívánnak , mint -x esëtt.

‘o d)`Az ötaígúalf a’ háro'mágúaktú‘l csak abban

külômbôznek, hogy némelly I‘zókban per exceptionem

о Ье1уей. a vocálist, vagy ё és öhelyett e “мы

kívánnak, mint а’ plurális’ formativája e’ fzókban:

papolr,_/zëlfëlr, tò'lïölA , /zdza/f, ¿be/f. A’ két, három, és

ötágûak Кбит 80k van, melly _minden vocalis' nélkül

is I'zolgál , mint .rutúLfí/e’sga’ i'. '

таз. A’ vocálisok’ fzimerriájá, melrlyet imém:

Ь), с), és d) alatt elôterjel‘ztettem, meg nem kell

n'yelvünkben zavarni, ha ан .akarjuk, hogy ama’ kü

lönös I‘zŕépség’v hiával ne maradgyón', melly a’ han'

goknak kellemetes harmoniájábúl áll. Az Erde’lyiek

ohelyett {Мене ‚во1‹„Г26Ьац a vocálist, ö helyett pei,A

dig e yocálist írnak,papalr, [Шаг/‘да’ D_unamellékiekJ '

V4ellenben az a helyett sokí‘zor‘V o_vocáIiss/al, ¿z e” ése

helyett pedíg ‘д vocálissal élnek: ha’zom, fze’lfömÉn

`a’ tll‘zamelléki dialectushoz tartottam magamot Gram

matikámban; de mivel ez is sok I‘zóban már az Er

délyieket, már a’ Dunamelle‘kieket látfzik ваты ,\

' a’ kótse'ges esetekben az analogyiához folya dtam’.Íg‘y_mivel e’ fzármazékok. papal, papas kölzg’nségeä

fzokásba'n танцах, e’ I‘zónak egyéb ôtágú formatílváit

iso vooálissal llagytam: papa/c, papom, papod ’s a'

t. Eilenben pedig, mivel e’ I‘zók Iza’za: , ìzázamdik

hasonloképen Гимны‘, e’ мы; minden egyéb ’

C3 _‚ 'A ötágú

C
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ôtágû formativâiba is а voclist ищет: Ьа’мдцдёшт/шё

y zad’s a’ t` Azonban még ezenna‘z útonn is vigyázva kel —

lettjárnom, nehbgyvalamelly epenthetika berû el ne

csábítson. I'gy e’ fzónak tdi-.r ne/m adhattam-ötágú for,

’ matíváiban a vocálist , mivel e’ I'zóban társallrodík

az al sila‘ba csak kétágû epenthetika, mellynek e’

'fzókbam bo'lc‘relké'dílf, bö'vcllrëdilr, megmeg epenthetì

ka gyanánt, el ailabafelel m'eg. Ezen és több efl'éle jegy,

zéseim ellenftámal‘zthatnak talán némelly Tudósok ké.

' telkedéseket,l mellyek elsô мышцы fentosoknak

_nézethetnek, de mi'helyt az egéITzeI öfzvelartatnak ,

fzükségképen elenyéfznek, A’ nyelvnek különös ré._

.fzecskéi iránt, mihelyt' azokot az egéi’zt‘ül elfzakaf'z

tyuk., külömbfe’le vélekedéseket lebe( koholni, mel

Iyeknek még „дога hihetösséget is-adhatunk. De

próbállyuk csak azutánn c’ vélekedéseket 'az egéfzre

kiteriefzteni, vagy vele" öf’zveeggyeztetni, azonnak

megláttyuk bizonnyára, hogy `vélekedéseìnk’ hihe@ A

tôsségének ragyogása csupa I‘zemfényvéfzte’s volt. Fei.

vert methodusom képessé ген engem’ arra, hogy a’

nyelvnek minden réizecskéit bizonyos regulák alá, és

е’ regnlákot bizonys {Ъ pr-incipinmok ай vehessen‘i,

a’ mivçl senki azok közûl , _kikt a’ nyelvnek réfzeir

.az egél'znek’tekíntete nél‘kůl akarják‘rendbe i'zedni,

nem. dücsekedhet. ‘ _ ` ›

’ Мйхойд/с Jegyzefr. A’ változâsokra ne'z-ve, mel-_
lyeket némelly formatí'vak ama’ I‘zavakban"okoznak7

meliyekhez fliggefztetnek, `hámmfelé ofzlanak.

a) Az cnergyikáh', ha a’ nyelvnek járását által

' f lyâban tekírityúk,> а’ I'zónak utóisó betúie't fzrèretik,`

a’ hol iehet; megduplázni, mint: шла, dna, пе’д

zûk; porrzí,„ ’s a’ t.' Ámde такта!‘ betûink, mell’yek

а’ duplázást e’ штатах elött feinem мыlág'yń.

lás ne'lkûl, mint: lzílltyuk, Ieńnye. Vannak végtére

még ollyanok is, mellyek a’ duplázástúl ezen esot

" '‚‚ ‚ f ben
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‚ Ъеп 11162па1< ‚ melly tehát j vagy v betüvel I‘zokott

kipótoltatni, mint: nígjaL/'zaÍmá/h, [avai/1k, Ã'öveitelr.

b) Az epentetika‘k ан kívánnyák, hogy közöt- _

ТЫ‘ ёв а’ I‘zó között,mellyhez függefztetnek, bizonyqs

silabák` vagy betük állyanak, mellyek azonban az eu~

foniának regulái alá is legyenek vetve. Illyen az am

¿s em sílaba az adi/nés edi/r formatívák elött e’ fzók:

ban:jìztamodiL-eïemëdik. Ide tarlozik az is, hogy —

az а és e végzés majdnein mindennémû formativa.

elött accentust Миша/"1:, elme’.r. ’

с) Az apäçopáló/r а’ fzónak utólsó betüjéttörik

i le, mint Ífodiá és Ã‘ödik e’ fzókban: [итог/101121‘,

‘ gyönyörl‘ödik, mellyeknek anyal'zavaik fzomorú és

gyö/zjörü. '

Harmrla’ŕlr Jegyzçefr. A’ formatívák- Кбит 'пёп1е1

lyek még elevenek,'e's így az й] fzavaknak formálá

sára alkalmatosak is, mit a’.r, e’s, ¿nelly mindenne'

mû verbumbúl formálhat substantivumot: („Из-‚11%

_1‘е’.г; Némellyek 'ellenben határozott értelmeiket vagy

egéfzen, vagy legalább nagyréfzént úgy elvel’ztette'k,

hogy чаек értelmesv új fzavakot többé forrnálni nem

lehet. Illyenek ag és al: e’ fzókban: ceiling, aja/k.

' RégiY és mostani könyvfzerzöink, és kivált >’poétáink

*zámtalanfzor és idomatlanûlhi'náztak` abban, hogyI a

4 holtt vagy félholtt formatívákkal új I'zavakot 6511151

gak, mellyeknek nagy réfzét csak magok értették.

Ezekkel ôk a’ nyelvet meg nem gazdagították, hanem

ůgy megzavarták inkább , ho‘gy hofl’zas fáradság nel

kül meg sem til‘ztogathattyuk. Ha ‘a’ józan'él'zt allan»

juk hallgatni, azfúj fz'avaknak ollyanoknak kelI len

_ni , .hogy azoknak értelmét a’ mag/yar, a’ ki а’ gyö

kérfzókot , mellyekbül I’zármaznak , jól érti, azonnal

átláthassa; a’ mihez fzükségképen megkjvántatik,

hogy a’ 110115101‘га8г1Гжапдбгопйайуёкпай‘ ёцешщй

határozott'akés ösmeretesek legyenek. Vegyiik pél

‘ ` „ ‚ I ‘115131
l

 l
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dáúl e’ fzókohftîvatag és .robada/om. A' jó .magyarA

érti ugyan, mit tefz‘fu’ ? mì’tb/u'ìvat `? mit .rok ? de mi

vel az vag és alom formativáknak értelmeit А: nem

láthattya, a’júvatag alatt fzelet~, és a’ .rokadalom

alatt vdm’rt 'soha4 sem fog érteni, ha. cs'ak` az Auctor

iegyzést nem tefz мы; ezen értelmeík iránt. `

4) А’ praefixumok fzoros értelemben olly elô“

hangok , `mellyek magokban semmit sem tefznek, de

a’ fzóńak értelmét, ha eleiébe (истек, megváltoz.

tattyák. Illyen а’ magyarban csak 'kettö van, le ,
melly а’ superlativusokot formállya , Imint: legfzebb,

és mé'g, m'elly а’ cselekvés -jelentö verbumokbúl cse`

lçkedet ~ jelentököt csinál , mint_: öl, mëgöl. Tága

‘labb értelemben а: adverbiumokot is, mellyekla'

verbumoknals` fzolgálnak, praefixurnoknak lehet ne"

vezni. Ezekközül сад!‘ azokot kell, az én itéletem

fzerínt, a’ verbumokkal öf'zveir'ni, mellyek nein Í‘zár

тайной, úgymiut: a’t,bè', el, fel, ki, le, ëfzve,

‘гей, v’lß'zm/Az elsô helyett a’ posrpositió dltal а‘

kôze'püdöbéli zah 'eultúrának a’ marade'ka': Щи”;

‚тегу, а’ rövidebb, jobb és fzebb átmegy 'helyetn

’Azért hogy [гей Ье1уец némeliyek Де?‘ praefixumot

írnak, nem következik, hogy [лей e’,fzóbúl ~/Iz‘e’lfzz'ux

mazik; тег: a’fze’lt fzóbàn az г csak emphatica betû;

mim й! Ье1у’еп e.’ fzóbán dlt, ' mellybül ‘végte're à’

postpositióhoz hasonló praefixum dita! tamadt. А’

rövidebb, jobb és I’Lebbfze’t helyett a’ fze’liyel ,és

ßefïel praeñxumokot hasonlóképen а‘ középüdöknek

köl'zönhettyůk. “ '

5) Az eufonika bctûkkel a’ fzóknak formálásá.

bau csak az eufonia’ kedvéér-t élünk. Ezel: háromféle’k,

ńgymint: ` 4
. a) Az темный, mellyek a’ fzól és a’ forma`

tiva küzé tetetnek , mint am e’ fzóban :futamodik

/l
.‚

1 ` .

i
д.
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Ь) А’ paragogyiá-dk, me'lly’ek a" I'zó’ “заем;

газаГиаупак. Illyenek: Ian, len, an, ën e’ fzókban:

addiglan , me’glen , majdan, vg'fzè’n , Íufzën, téfwn , le’

‘лёд. A" paragogyikák’ terméfzete azthozza magával,

hogy azokot tetfzés‘ünk fzerínt elhagyhattyuk. Csak

az ik sílaba lett~ Ízükséges egynehány verbumban,mi~

kor velek imperfonaliter, vagy qulasi im'perfonaliter

élünk , mint: #25‘- ‚ c_u‘k, ífziÃ'.

c) Az emp/zatiÃ-a’k а’ középüdökrûl maradtak

reánk , és а’ könyvekenn kivůl nem igen van divat

tyok. Illyenek az l, j, n betûk e’ I'zókban. Людей,

ojt, dönt, döjt, [о]: ezek helyet: által, ót, döt vagy

düt ésfút. ` f

6)'Inflexióknak nevezem lama’ betûköt газу si

labákot, mellyek а’ nevekriek vagy a’yerbumoknak

törzfökeihez függei'ztetvén, ama’zokot declinállyák,

ezeket pedig conjngállyák. Illyenek: и”, йод/32,: `ol:

e’ fzókban :_ туда, туши, (rfz , {года A’ formativát

az inflexiótûl jól meg kell külömböztetni. A’ forma.

Í

tiva а’ nevekre ne'zve çsak nominativusokot, a’ ver» ‚‘

bumbkra ne'zve pedig csak egyenes formabéli indica*

tivus prœi'ens singularis harmadik ['zemélyeket formál;

mire nézve maga utánn й] formatívát vagy leg'aláb'b

inflexiókot megfzenved , mint a’ formativa hat e’ Í'zóá

ban foghat, mellyhez й] formatívak ragafztathatnak,

mint: [од/вашими, vagy legalább inflczriók, mint:

„Тариф. Az inflexío .ellenben maga utánn #seni for:

matívát sem más inflexiót nem I‘z‘enved, mert e’ Tzó

hoz: foghaf/z scmmifé-lel betût" vagy sìlabát többé

nem ñ'xggefzthetünk. Értelme машет meg van

határozva. Ez'az oka, miért nem lehet az е’ betüt

genitívusnak tartanùnk. g

` 30. S. Minekelô'tte a’ magyar I'zóformálásnak

reguláit nyomozni kezdgyem , l‘zükséges, hogy irántn

egyneháńy 'fô jegyzést tegyek.

‚ l)
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42 ‚i) lF‘e’rjfi ‘korátl elérvén nyelviink, Y"sa többfe'ie

változásai uiánn megállapodván, mink már gyara `

yodását nem igen mozdíthattyuk egyébke'p elö , ha

‘ nem csak tifztogatásaìnk éà csínosításaink ‘áhahfzinre

\ miként a’ kerre’fz a’ meglett fának riem hajthatiya4

többé `tetfze’se fzerínt amarra vagy erre ágait, hanem

esak hafzontalan csemetéir nyeshetile, hog’y bövebb'

és kellemetesebb gyümölcsöt hozhasson. Mink mail’

nyeivünk’ fzámára `sem terméfzetes hangokbúl nem

csîinálhatunk többé új fzôkot , kivéve'n тайн eggyke’l

imil'ativumot olly tárgyakrúl, mellyek Öseleinkné'l '

ößmeretlenek “так, sem a' néma gyökerekbi'il nem

' formálhatunk ûj fzármazékokoi. E’ név helyett fa!

nem fogadhattyuk niink be ama’ terméfzetes hangot

mzír, mellybül magának a’ deák valaha a’ тигш ne.

"в: csìnálta;'sem рейд, hogy még világosabb péI`

» dát adgyak, e’ датам lír, vagy ре! fel nem vállal`r

hattyuk 'eggy ollyan új tárgynak jeiente’sérev mell/ynek

'nyelvünkben tulajdon neve nincsen; De mé'g e’ néma

'magyàf’gyökérbûl al: _sem formálhattynk e’ I'zótt

akalqm vagy alradqlom, mivel n_yelvünkben van mín,`

e’ helyett más ,„ ûgymint alrade’k vagy a/mda’lby, mel».

lyekkel , mineklitánna közönséges fzokásban ‘запад!

fzükségképen élnünk kel-I, ha azt akarjuk, деду be- l

fzédůnköt minden cultiváltt magyar megértse. EIönk

`be vannak ma’r tudniillik fzabva még a’ {штык
is, mellyekkel akár а’ formáltt gyö‘kereknek, akár a’Il

derivátumoknak esinálásában élnünk kell, és 6531“):

sem idegen nyelvekbûl kölcsönöznünk, sem 111861160!

nunk többé nem fzabad. E’ deäkforrnatîvakkal aria

х vagy тет‘ит, annyîval inkább e’ silabával‘ ril учу;
‚ .iöm , шт nem formálhattyuk mink e’lzókoti': lratìo,

íramentum a_’:fzokott z’ráLvagy z’roma’ny helyett,sem' i

пакет; z’raríl, tagsöm, ‘газу/211512171, а’ nélkûl hogy

magunkot nevetségesekké ne tegyük.

2)’

fl’
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2) Nekunk @Sak három kis „мы шыёадь,

mellyel .nyelvünköt gyarapíthatlyuk és `çsíinî‘sí’thalt
‘уши l iK а) Ki kell tudnìillik tanúlnunk a’ Í'zófox‘málás’

járását és reguláit, hogy az ollyan fzókot, mellyek

а’ Ъбщёрвд‘ёзг újjabb üdökben az ‘ analogyiának tör- l

ve'nnyei ellen formáltattak, nyelvünkbül kiirtsuk, ’s

helyectek jobbakot mulassunk, ‘газу ha I'zükséges ,

formállyunk is. Ebbûl áll legnagyobbréfzént , a"mit

a’ filologyía nyelv- cultivjátiónak nevez. `
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b) Minekutánna а’ régiebb helyes I'zármazékm ‘ i

kot öfzvefzedtük , а’ helyteleneket megj’obbítottnhés

Ka’ hol fzükséges volt, az analogyiának regulái Где

f, rínt formáltt újjakkal megfzaporítottuk, akkor amaz

'.Új idéáknak kifejezésére , méllyeket a’ nevekedö cul

túra fzül, éllyünk'öfzveteft [znväkkah de a’ com- ~

p'ositiónak ama’ törvénnyei IzerÍnt, mellyeket alább
elöadan'dok. ` ’l _ '

с) А’ hol a’ eompositnmok nem elegendök ar`

ra, hogy a’ nevekedö cultúrának új idéáit tökéllete

sen kifeje'zhessék‘, tartsuk meg ott amaz idegen fzóf,

mellyel egél‘í Európa él, és magyarosítsuk meg an

` nyibúl, hogy képes legyen f_ormativáinkoft és infie-J

xióin'kot felfogadni. Illyençk Ka’ technicus terminpsok

а’ tudományokban lés а’ тезёегзёуКЬсп, mint :_fìlo

zfyïa,jizilra, /irnçí/fz, grima’fz ’s a"t. Ide „так az

is, hogy а.’ curiális sti1usban_a’ дед“; `Íerminusokot

maKgyau'r-a` fordítani , vnem CSak felette nagy hal‘zon

vtalanság, 'hanem nagyréfzént me'g lehetetlenség is.

Miért ne lehessen megtartani e’ stilusban az eH’éle

fzókot'iK archívum ,‘ protokollum, Jententia, Ícitatio ’s

а’ t. , kivált ha й) magyar мин: 011уапо1‹,` hogy

ezekertI tökélletesen ki nem fej’ezik. Hifzen a’ curiális

stlusban nem az aeßheticabéli fzépség, nem a’_csí

no‘sság а’ ГбЁсгЫ, hanem az értelmesség. A’ ne'm'et

for»

‚\.‘
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гоптопа ugyan má‘r nyelvére ezeket, de olly где!

metlenûl, Ищу velek különös studium' ne'lk'ül senki
Sem élhet. ‘ y ' I

3) A’ magyar èompositiónak regulái ezek :j

a) Öi‘zve lehet a’ magyarban tenni két substanè

“учтет, mint: fafze’k, Фауна}; `hét adiectivumot,
Ímint: lcígymeleg, „мы; substantivumot utánna

következö ас11есйуитша1‚ mint: hqfejdr, libazòjld;

verbumot praefìx'umma-I, mint: lme’z, фри/20104;

lét verbumot; mint: ja’rkel, zogmozog;l adverbiu

:not utánna következö pronómennel, mint alra’rh',

i

ůa’rmelëy; adverbiumot adverbiummal, mint: mk'nt"`

до”.

b) Az elsô ['zó a’ compo'sitióban a’ Миф-026„ ’~

az utólsó pedig határozott; a' mibül az köyetkezik, `

hogy az„elsöt adjectivum gyanánt kell а’ neveklaenI

nézni, és csak az utólsót declinálni. Az adiectivum

már magában határozó lzólévén , nem fzükséges, azt

az öfzvefüggel‘ztés által illyennek tenni. Ez Aaz oka ‚

miért nem lehet açije‘crivumot utânna következö suh

stantivummal öfzveragafztani. ’‚

Jegym. A"verbumok наш a’ compositìo nem

valóságos, mivel között'ök a’» c'opulativa е’: énerödik;

j’a’r е‘: kel, ¿zog в’: mozog. Innen van, hogy mind` a’

két verbum conjugáltatik r ja’malrkelnek, nem pedig

ja’rkelrwlt. Hasonló compositio az is, melly саду fzót

сваи kétfzerez, mint: МН, eggyeggy, mert ezen

esetben is mindenike deelináltatik: lfinelrh'nelr, egg]

tilleggytûl.

c) Az öfzvetettsubstantivumnak vagy идеей

vumnak _két singuláris nominativusbúl kell allani,

mire nézve да!’ hej'j‘a, àz’ró’ kertyé i'gaz compositu

mok nem lehetnek. Hal’ és bz’ró’ itt a' genícivális

dativus мы‘ e's bírónal: helyett állanak. A’ deák

’myelvbül`a’ mie'ngknek en'e nézve regulákot fzabni

“ _ _ nem
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nem lehet. ÍCsak a’ >participiumok á‘llhatnak ob’liquus

саэивоыцд.1 mint Ã‘özbenjríró. De még ezekre ne’zve

 

` 1510ЬЬ, ha a’ casust tölök elkülönözzük, minì: rü

zetńtó , 'tüzet hiínfó, vízet löA-ö' , .remmire hellö, mz'n- `

denne] b/övelkedö. Azonban az accusativus helyett a’>

nominativussal is lehet e’ini , és akkor a’ I'zókotjobb,

ha löf‘zveírjuk : tizzótó , tůzha’nyó ,ì Май/Ш.

3i; §. A' I'zó formálásnak , вы méga’ decliná

tiónak és conjugátiónak f6 мамаша: tartozik az is,

hogyy két vocálisp, vagy kér. ollyan eonsonanst, -melly`

езду hangba nehezen tud öi'zveolvadni, soha sem

hell öfzveragafztani. _ f `

а) Mikor'két v’ocális jön öfzve , akkor ‘аду a’

I'zónak utólsó vocálissát kell elvetni, mint: jeketít,

luzrvmíl, mellyekfekete és дата gyökerekbm fzár~

танцах; vagy а’ Готхайчёпак elsô vocálisságmint;

fair, üdös, mellyeknek Vgyökerei fa és üdö; vagy a’

kévt öfzveakadó vocális közé epentetikát tenui, mint:
rfn’ja, fzövi, mellyeknek gyökerei és _fzö. l

/ Ъ) Mikor`két vagyV három ollyan consonane
'Y iakad öI'zve, mellyek‘eggy hangba nem vigen tudnak

öi‘zveolvadni, akkor vocálist kell köz'ökbe ‘май, de

az eufoniának regulái fzérínt. Illyen epenthetikák az

a Vés e „сынов е’ I'zókban, [папа/г, emefzteneha’

па/г ¿s nek formatívák elött. Millelyt а’ consonánsok

könnyen öfzeolvadna’k, az epenthetika nem csak I‘zük

sé'gtelen , hanem meg tilalmas is, mint: parma/i, б!

lítna/r.

{\
"

z .
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[И ›Ёг2‘е11е:1‘›з.

A’ magyar neveknek 'formá'lásárúL

f

\ 32. S.A

5 _ .

A_m/agyar neveknek eggyügyû for'mativái hároma

56161:- ' K ' _ '

‚А.)_А’ Valószigosdeggyügyi'lÍ formatívák a’.toni‘
pa, éles, köl'zépfzerü és sívó fzókhoz eggyaránt ra i

garfztathàtnak, e's az utánnok fúggel’ztendö formativáks

naR Aésl inflexióknak válafztását az elöttök lévöto‘mpa'

vagyV ¿les silabákra hagg'yaik, ammint a’ 28. §ban 3’. _

és 4.. nlatt említettem. Illyen a’mi nyelvi‘mkben csak

hat van, ůgymint: e', dlr, i, ik, ne', луг. ' .

e', mikor singnláris nominativusho'z függefztf:a

tik, birtokot'jelent, és a’ deák genitivust csak akkor

fejezi ki, mikor mellelte per ellipsim titkos nomine»

tivus áll: ez a’ ház а’ bl’róe’: haec domus est judicis ,'

e’ helyctt: ez a’ ház a’ bz’r‘ó’ ha’za; haec domus est

domus y'udicis. Ha ulánna tellzük а’ plurälis’ formati~

váját, az egéfz házat, avvagy famili-àl je'lgnti , mint; ‚

Ь!‘гбе‘/г,_а1а2: а’ bíró’ famíliája. На е2еп_ plurálishoz ‚‚
ìsmét e’ штата: ragàfztunk, azonnal`l megint csak

'birtokot jelent, mint bz’ŕóe’ke’. E’ háròm‘nominativuss /

blróe’, bíróe’k, bíróe'h! а’ declinátiónak mind а’ tizen

négy inílexiójáthfelvefzi; mint: én a’ te kertedbûkjö

'i'rök, té рейд а’ bl'róe'búl. Bíróe’lfna’l voltunk. A’ mi

fzöllônkot- el. nem verte a’ jég, del bz’róe’lfe’ban nagy

kárt ген. А’‚р1игё11з’ formativájánn és a’ tizennégy

/inflexiónn kivül más formativát maga uKKtánn nem fzen

ved. Jól meg kell рейд külömböz-tetni az adverbia

lis foŕmativátûl, melly energyi'ca és kétágú lévén, a’

tompa áformatiyának felel meg, és а’ fzónak utólsó

consonánësát megdúplázza, vocálissát pedig v epen~ '

l \

K*  the»
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thetikával magátûl elkülönözi, mint: vd’rr'e' válik ben~

ne, a’ bor; porra’ tört; ‘Дата/е’, Ã'atona’va’ lett.

-e’ls sok és`jó régi fzókotformál néma gyökerek

bülf, найди/ИМЯ‘, dere’k, vide’k: eleven nevekbül,

mint: dgye'k, a’rnfe’l‘, mellynek gyökere ему; kerel”,

mellynek зубки‘; ¿"ög‘; némelly verbumokbůl epenthe

Sis nélkül , mint: ja’te’lr, lzajle’lf, verz’te’lr, feste’lt, weze.

te’lr, terme’lf, ûgy fzinte ad és ed végzésü neutrumok

búl is, mint: a/fadß’ń, sò‘ppede’k. Más verbumoknál

külömbféle epenthetikákot találni , ûgymint: ad vagy

ed siLbát , mint ezekben: fogjade’lr, menede’k, пена.

. ‘И: (нет nevendék); vagy àl, el silabát, mintfníza

(el, _fäzelelu vagy t b‘etüt , mintì ¿rte/lf, теней‘. Né- "

mellyek az epe'nthetica silabának vocálissát vetik el,

'mint: morlge'k, nfomde’lt a’ regulárisabb _'mòmle’lr y és,

nyomade’lr helyett. Másokban az ùtólsó consonánst

lellyůk ollyanná „дышат, mellyet lel: elött kön~

nyebb kímondani, mint: ajdnde’lr, farade’k, a’ fzoka't

lan ajánle’khfarage’lî helyett.' Némellyekben a’ köz

nép az epenthetika e helyett ö vocálist mond, mint

идей , kù‘tö'le’lf а’ ге5и1ёг5ЬаЬЬ esele’lr és lsötele’lr helyett.

Vannak epenthetikák m'ég nevek utánn ìs,mint`: (лещ/шеи:

ha cßak ezt` inkább a’ merz/ol verbumbúl ne‘m akarjuk —

Iizármaztatni.l Lárni ezekbûl , hogy az 4e’lt" silabával

való formálâsnak `járársa tétoyázóbb, hogysem regu«

láit meg [спеша határozni. De azonnkivůl e’ forma

tlvának értelme is nem egéfzen világos , mivel fzár

mazékai már mint l'ubstantivumok, fzolgál'nak, már‘

mint adjectivumok, Ha reliát nem ytartyuk is egéfzen

hòlttnak, l'egalabb nagyon vigyázva kell vele új Тот

mátiókr'a ¿1m-mk. - ’

í adjeciivnmokot formál. A’ következendö jegy

ze'seket fzükséges róla jól megfontolni.' a) Általa fon

máltatnak többny'ire a’ magyar vezefék печей, mint:

диета: , Faludí ’sy a’ ига: ezen esetben helyerte _

У

,l
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«y betavei diplomatikabén оцрььыагёшшёьь éiuiik.

Mivel pedig a’ g,‘n , l, t beri'ik y elött meglágyúb

nak, ezek utánń h be'tüt tefzünk, mint Sdghy. Ь) Ál

tala formáltatna’k amaz adjectivumok is, melly'ei:

iidötlvagy helyet jel'entenek ,' mint: teg/:api , 'Ízolmzpi,

parti, földi. Csak memiyei kiván elôtte c betût, hogy

magát a’ теплу! prononrlenti‘xi` megkült‘nnböztesse.` с)

A’ magyarl Lexiconokban felette sok másféle adjecii.

vum is van i formativával; mellyekkel köz bel’ze'd»

‘ ben soha sem élhetünk. Illyenek azok„ mellyek ‘a’u

mat'eriát jelentik, mellybúl valami ké‘fzítve van, mitm'

aranyiyezüni ,fai , ’s4 a’ t. Mink ezeket soha sem,

hanem helyeltek a’ substantivumqkot mondg-yuk, mint:
aranfla’nez, lmint/tamil,fqßze’lf, valgy pedigV мира».

iicipiumbúi f‘ormáltt adjectivumokòt: aranyòu’lvaló,

„мышцы , „шрам. Az újjabb -könyvekben is

vi'iözfögnek e’ fomÍatíváva1a’,roH'z adjectivumok, mint:

je’r/ßúß’cíceroi, Ífënyvz',_’s a’ t., mellyeknek теряй’ ‚

laf’ztását kis Lexicon'omra Ihagyom. d) Az idegen

i fzókbúl és мы: a’ technicús terminusokbúl „мы

jobb a’` be’lz' formativával az.ollyanI adjectivumokot i

csinálni, mellyek valamihez vagy valamibe valóÀtan

' tozást jelentenek , mint: ßlologyiaòe’li , ‚шт/та, a’sz'a

де?! ’s a’ t. е) Az i formativa. elôtt az a e’s e végzés

accentust magánu nem fzenved , men nem mond

` gyuk budai és cserei helyett buda’i , у csere'i; yroll`z te

/hát т!!! is` mai helyett. f) Ezen i elôtt ‘tovább az д

vëgzés a’ következendö I’zókban rövid e betûvé ‘$110

zik: üdn' vagy idea', erdei, çfztendL-i, .mezezl ’g) A' y

l:nelly nevek a’ `plurzilisbâm voc'álissokot elvetik, ezt

’ _" _ cs elekfzik ezen i elôtt is , mint: ber/u', суд, [el/ii. l

naz ешь rzámrzókhofmáwd, ma, ‘мы "s
a.” t. függefztetvén, rendfzaimfzókot cysinál belölök:

máJodi/f, ötödilr, ‚давай‘, tìzeneggyedilr. A’ compa

rativnsokhoz , superlativusokhoz ,.és` egynehány pro

' ' no

f
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_h'òmèn‘ëkhez_ragafztatván, rendet jelent, mint: add

пакет a’fzebbilfet. Az „rabbi/f hérenn. А’ ‚муфта:

vefztettem e1. мщгм akarod? Едут; sem; “

/y ne’ a’ nö Substantívumbúl 'fzármazik , mellytúl

'meg kell kül'ömböztetui; Az utóbbik soha sem Í‘zolgál’,

formativa gyanánt, és az yelsövel s`oha sem венец:

SubstantivumKgyanânt;élnünk, mert vvarrórze’ annyit'

t‘efz , mint varïó mesterember’ felyesé-ge; borró ynó' pe

îiig акту“, тйцдшпб 'q/fzony, akár feles‘ég legyen,

akár nem. Azonnkivül nö csak éles inflexiókkal él: nä.

nek, nöben ’s a’ t-.; ne’ pedig már tompákkal шёл‘ ё1е

ве1х1‘е1, ammint az elejébe függefztett fzó kívánnya:

_felled/letal, .www/wml. Aggállawkrúl az Erdélyiek «~ ‚

e’ formativát, mint kine', talán csak tréfábúl mond',

nya Мат idem: ha‘tjzdbnyz, het еще; Az'

u és e végzés accentust kíván Aelötte: morzfcínyi,pa.

Anírzyi, (párányi helyètt), до‘? Ёссге‘пуЁ. Némelly pro-
i homenek'et is formálí armyi, „мух, те/шу2,1пе11уе1с‘

nek .gyökerei az , ez д mi; _ ‚ _ у l

Вь) Ampliíbiákuak nevèzeln ezcket: be’Kli, e‘vi’-,

уйду) mivel valóságos I‘zavak, ée mélg> is formati.

‘ты: gyanánt [Ewig-álnak.` Ц K K K _ _

б!!! az i formativa á'l-ta-l be’l газу inkább bel
fzöbúl fzármazotlt. Az eggyüg'yû formatíváknak eggyìk

`tulajdonságával,bir, mivel tampa, középfzlcrü,nl Kél‘e's
i és sívó fzókhoz eggyarârit ragafltathatik; dè a’ má; '

slkával nem, mivel mangal ntánn tompa for‘rnntíìákot‘

_ës inflexiókot s‘oha sem fzenved, am‘m'intŕ a’ 28.gdilc regul-.Tzerínt Rellene» Vdrasbe’lineK/r, várasoe’l-ielr,

hem pedig va’r'aJbe’Zina/f, va’r‘rwbl‘flialt. Kitetfzik ebbìll,

hogy valaha nyelvůnk дед fqrmativával élKt helyettea

épi a’ _régi e’v‘gyökérbülßámadt, melly, hihe

‘б, а’ deák ae'uum fzóbúl fzármazott ё; еГцешШ: je@

lent. Csak a’ harmadik fzámtúlfogva ëlünk vele/mr»

D., . ma.`



‘50 , 'l  y ‚
 

madŕví, negyede’vi, ’s a’ rfAz ifîabbakrúl azt mond- , '

` Syl-1k» Ногу Hdez', vagy ¿dei és tavazfyi- E’ formativa

‘‚ 1‘е1уегг Így is befzéllhetünk: harmadil“ e/ìztendì‘be'li "s i

‚д, г. Valamint мг, ûgy ez is kmin'dennémü fzókhoz'

ragal’zt'atharik, dè таза шёппьсотра formatívákot

I . enved: harmade’vínek, AIzar/nader’

› nem pßdíg Ílarmadeâzinak, harmadävialf." =

fe’le аж’!!! gyökérfzóbúl támad, e‘S tul~.'-1jdonsági«v

ra nézve a’ 4kéi: elôbbenihez hasonlit: “уже, ögf‘e’le,

. у jkdy’a’le , ésV `fz¢1’1':f¢;"le"t12l ,v_ nem pedigßáçfe’k’tál.,

ß'a’ három elöbbenirül abban külömbözik, hogy`

l magz'lnyos l‘zó gyanánt iS f'zolgál, mint: дней/2‘! А’

deákfliu: jz‘zí fzoval jobban mondatik. Mint` forman

tiva állhatjì mindënne'mü név аудит, mint Pa’ljì, Pei

ter/ï; de a’~ hozzá ragal'ztandó silabákì‘a nézve- illy

‚мама: `tart. Ha elöz'te to'mpa vocális áll, akkor

_ mind a’ singulárisban, mind а’ plurálisban tompa si-l

_ labákot kíván: Príg‘ïnakIPáMa/r. Ha pedig elötte más

féle vocális АН, akkor а’ singulárisban kétfêle infle- '

xiöval" e'lherJ : je’rj/’ìnek, сустав/джазу fe’q'jïna/r, ega’r»

fm1/r; de а’ plurálisban I‘zükségképen tompákot ki.

ván : fe’rjßak, суета/с’, nem pedig fe’rlïz’ek, egé’rfeŕ 5 _

kivévén a’ famíliabéli печей“, mellyek regulárisoli:

f 'Pe’tegjìnc'lr, Péter/Yell’. _i f _ f `

— ' f KC.) A’ tágasabb értelembcn vett eg'gyügyû for

мамы/ш, forma ‚р, мм, meuyekbm inkább _

çompos'itumók valnak, mint l'zármazékok. Ide ököt

csak azért ‘függ‘el‘zfem ,_ mivel többféle fz'óhoz fzok'tak

. ragal‘ztami. Formatíváikot és inflexióikot, mellyekkel

a’ compositiónn kivül/ él'nek, akkar is megtartyák ,

midôn más` Pzókkal öfzvetetetnek. (Laird a’ 23. 5, 3,

s.
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iixtánn' áll, ’áliapotot Мат ,‘ mint: döìqfälben vanj’

мы, Éppen aangezien von. ’

_ forma hasonlatosságot jelent, plintb bi/Èqforma

âllat.; toŕonlyfomia épület» A ‘ _ ‚ ŕ

_fà csak ne’melly állalokrůl mondatik, ésel‘ztenß

dôt jelent, mikor a’ ofztó fzáml‘z'ókhoz, ragafztatik ‚ , '
mint: h'armazyîi csikó; negyed/'J tinó ‚ы mellyek he!

l'yett azonban ezekkel is e’lhetünk: ka’rom типам, ‘ '

ne’gy e/‘ztendäJ/’s а’ t. ,Az' ifiabbakrůl ан mondgyuk,

hogy üdeí'vagy tdvalyi. A’. köz bei‘zédben némellyekA ,"

' fü l‘zůval élnek helyette, de roii'zúl. Innen támadt

ama’ helytelen etimologyizátió,y hogy harmafy‘îlnek
azéi't neveztetik a’ csikó , rniv'elÍ а’ harmadik 'fùvoc

вы. l-lát vallyon a’ vasárnap utánn valió nap is'azért

тете. а’ hefjü nevet, mivel а’ hereda; inver efzi?

È? nem два!‘ annyit гей, mint a’ дед!‘ Caput; hanem

annyit is , mint prińeípium , oligo, ammint на!‘ e’

I'zóbúl is L'û’çfö világosan kitetfzik. Az állatokrûl _is

kehát életek’ el'ztendeinek kezdetét дает.

I ‚ ve'ló, a’,\van verbumnak párrícipiuma-„nem csak

casusokhoz, 'mintn .remmirevaló, kzlzgfánakvald, ¿S

postpositiökhoz „ mint : uta’rmavaló , “Штатам, hanem

' még íniinitivusokhoz ié ragafztatik, mint: e’getníváló.

Lásd Grammatikám. II. ïbeil V. Rap. ‘230m @dwaal

ber ¿ufauim'eugefeßten Qâepmórtcr. Casita 293. '

33. S. A’ neveknek kétágû formativái ЕЩЁ’.

elevenek a’ következendök:

anÈó, endä, melly a’ participium’ futůrumát
formállya. Valamint a’. deákos and, end futu’rum nel@

kůl 'elle‘hetünkU ńgy а" рапйсйрйипьац is а’ futumm

helyett praesenssel élhetünk, egynehány fzót kivévón.

melly'eknek, a’ küzönséges lI'zokzis külömbféle értelmet

Ы , mint: a’ll’ó viz ,n a’llandö egéfz'séga ~Deákos futui

rumnak nevezem az and, end inilexìót жён, шаш- ` '
' 2.` l Ы‘
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»_ hihetôképen а’ deák 1111111”;

'f»_.

АЗ ш » . `

anda, >ummm , andai,

cada, сидит inflexióbûl támadt. Accentussal megéle=

s'íteni ròil’zn'ak tartòm , mert е’ I‘záíakà tée'nd, идёт],

ve’e’nd, írdnd _’s _a’ t._valóban felettè nag'yon kellemet=

ìenék ez'ek helyett; íé'el'z'd, ziiofzd, 1‘Èend,»fmnd.

ф‘, ¿.‘r a’ verb'umokbúl sulista'nçivumokot for;
‘mál ‚ч mint: ń-a’s, kérés. Az irreguláris verbumoknak

nem törzíökeibůl, hanern praesens partieipiumaibúl

hell e’ formetivâval a’ fnbs'ta'ntivumokot ~`csìnálni,
ivd.: ,fzöv'e’sî kivévén a’ van verbumo‘t, mellybülvi'lly

substantivum nem támadhat. Az ás, е’: зиъвгащй’ш

mok megtar'tyák verburnaik’ értelmét, mert meist lefz

` 'zámláldr , mást fuímld'ltatáJ.

_ дГудЁ sokkal kevésebb verbumbúl forrnâl süb»

yst_antivnmokot, mint az elöbbenì. De ай 6гсе1етге1

nézve is van' köztök kůlömlîség, mert a’e, е’: с$е1е1‹‘

vést vagy‘ штамп, at, et Рейд; cselekedetet vagy

fzenvedettet jelent, mint: gondolás, дамам, indíùl

Clair, iridfuflat, ŕuha’za’s, 'ruhdzat, erede’s@ evjèdst, eQvü‘

leír, e'pület ’s a’ t. Sokakban mindazáltal e’ külömb:

*.l

~ Ség má1\` elenyéí'z‘ett.- Az ollyan` v'erbumokbúl, mel.-A

~ l lyéknek fac'tirivumai at, et silabával rformalltatnak ,j

‘Substantivumokot nem at, et, hanem mu’ny, me’nï '

S’ilabá‘va'l k‘e-ll csinálni, mint: `írdirzafny, v'Kköltem'e‘rgyff

_inerf trat és lsöltet verbumok lévén, subsfantivurriok

gyanánt nyelvzavarás nélkûl nem fzolgálhatnàk. Ide

iartoznak anyàfzav‘ái ezen és az efféle adverbiumok

nak is : jríŕtomban, mé'ntünkben, tudz‘omra, лет-найден

’s a’ t.,rnellyek at , et helyett az eggy t_betüvel УЗН

nek' formáliraijárt , ment», гид: , nevett ezek helyett :'

jcírat, rnenet', tudàt, nevetet, mellyekközl’ll сад}: a"

két elsótalaltatik possessivum nélki'll` nyelvünkbem
l K A" pufzta t bet'ü'vel formáltt fzavak jdr‘t , ment hás0n l

16k lév‘én a’ perfectùmnak' singuláris harmadik Ие

méllyéhez , okot adhatt'ak дна, hogy hasonló fzavak
’ ‘ l ' va1ó~ '

\
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/` _-,_ ’_ 1 `

valóságos perfectumokbúl is _fdrmáltassanak Illyen

jötto'mbcn, „(дичи/фен "s а’ `t. 3 _

. _abb ,' ebb , bb , b comparativusokot formál ama’

ŕeguláki'zerínt, mellyeket Grammatikám. I. Shell VI.,

Sap- то" beu âìilbungm be: ’ilìamm a’ 17. old. ela.

a'dtam` ` ~ _ ” _ 1_

irq, ke. iránt lásd'aláhba’ aka, ‘иди {Чуть

tívát. ` ' '

ma’rîy, me’ny e’s тайну, ре’пд‘ ahban látfzanak

egymástúl külömbözni, hogy' az elsyö substantivumœ

kot, а’ másik pedig adjectivumokot formál, jóllëhet

4yineg kell vallanom , hogy sok mány, meh] ve’gzésü

substantívumrnal adjective , cfa sok ищу, ve’ny ‘165

zési'l adje'ctivummal substantive eliink. É'rtelmek csak

'a’ verbumok u_lánn világosak; járások рейд kivált

а’ másféle fzavakbúl való formá iokbàn оПу b,izony~

xalan, hogy regulák alá venni lehcteçlen, Kiteti'zik ez

a.’ követkeun'dô jegyzézsekblîlll ' ‘ _» .

а). 'Nyelvünknek járá._sáb(_1l t_\.`1_dgyuk;` hogy az 'e

betünek а’ kétágú formatívákban e's epenthetikákban

a het@ ['zokott megfelelni. ( 29. §._3; Elm Jegyzeír efr

'Inte'.r. De itt az a helyett lo v0cáli§tltalálunk¢ adq

mány, tudomány, ingovaíny (irwg,ing) oltovány, OLL

vány vagy ótvány helyett g leleme’nf , költeme’ny, kele

ve’ny. Csak halavzíny van kal lverlaumbúlhelyes epen- y

.thetikâval formáflva, E’ Ä'Lóban [яда/виду 'al elsö v

a; ir Íguláris verbumok’ epenthetikája. ’

ГЬ) ЗиЬздааЦчитфк utánn e’_forma_tí,va’ értelme

liomá yosalib , hogysem vele több illyen formátiót le

Ьеше c'sinálni; èa’lva'nr, Èorma’try, .rázmár¿y, ajax-_

ma’ny; tôt mégY а‘ tör verbum utánn is e' мы“;

törve'lzy. Eredetét e’ fzónak xövc’ny. тайн a’fzövepe’ny

,fzápmazékban lehetne keresni ,_ mellyhûl elçlépre да’
I_‘öv‘idíLés által fzöv’e’rg, támadhatott.. - l

D ~s с)
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1:)Némelly Grammatieussaink alt vítattyák,'

hogy e’ 'formatívával neutrumokbúl substantivumokot

nem lehet cs/inálni'. En, pedig azt iavaslom,hogy fzük..

ség паха! még activumokbúl se' csinállyunk. De azéri:
a' neutrumokbúl formáltt régi és most közönséges.

l fzokásban lé'vô визы me'g sem vetem meg. Il_lyenek: ._

{нашёл} ‚ halavány, шата‘ифу’2 lreleve’ny , [бтгщ‘дус

's a’ t. i i

' ó, 6 participìumokot formál,.mellyek közül

feierte sok mint substantivum is I‘zolgál: fzabó, юга

.Az irregul'áris verbumok’ participiumai, tâbbnyire ё)

ерещЬёйКА: kívánnak: aluvó, ivó,~ _fzövö ’s ащщщ

Grammatikám. I. Simi. XVII. Rap. ‘Bon ben unregels.

l

mâñíg‘u! 3_¢itm6tt¢rn, @du 12.4.. Vannak egynehány '

frégi fzavaink , mellyekben az ó , ö nem-pai'ticipiálisy

fñrmatíva, mint mad, „душа, meliyeknek ,gytâke->

4rei :6, ‘бы/351, „де mivel e’ formativának értelme

n'em világos», hasonlúkot vere többe’ nem штаты

tank. S’okakhan az ó, ö- çsak,y végzés, mint: birlrbó ,L

'M0405 —

mig, за}! ‚шьыаммтцм formál, melvlyek,

fëblaáy-ir'e áilapotot jelentenek, mint :~ barátsdg, pap,

¿ág,_"emòer.rdg, istenœ'g. lNémeily fzóh utánn-e’ foil.

«mati-va q vagy e opentheiçikát` kiván , vagyzazért, mi

vel Nele a’l'zónak' végsô eonsonánsa nem könnyen.

они} Мыс, mint :` Мне-‘#5; vagy позу az i felveteqk»

aceentust kipótollya, mint: ur‘qság , ‘аду csak I'zo~.

` _ kásbûl, min-t афиша’, vígo‘ág ‘helyem4 Ném'ellyekben

az epenthetika utánn .r betüt >ta'iálunk ,_ min-t bälelren.

`Je'g, be’kene’g, de ezek .r néikúl is jók: bölwesefg,

запад. Amano); a’ [zokatlan bölwex, ai: bike: adje.

ctivumokbúl Iátfzanak fzármazni. Lehen атамана.

‘ val ‘substantívnmokot es-inálni substanti‘vumokbiíil,`

mint: q/fzolgynígr, veridégse’g; adiectivumokbúl, mint;

tifataság , üresseîg; a’ participiumok’ pqrfectumaibûl,

\ l ‹ — mint: - '

./l

\
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mint :v romlottm’g, e'rettre’ßg; eg’ynehány veŕbumlgûl,

mint: imddedg, fa'radedg, gy‘ülälre'g, .rieUe’gg és еду

nchány partikulábúl, mint: v‘i/zon'tagrág, ellense'g,

уйму. Az a és e végzés c’ formativa elött açcentus.

'sal meg -nem давший‘; Ьатщ’бд’, gäráere’g.

J6, so" csak egynehány rendfzót formál , mint:`

„ш , Мин“; , zú/.ró ‚ (mlm, belxwfelw, innemö, nem

I'rznegfü‘, sem in/zetsö, . _ l `

tlan, Цен, vagy talan, telen , vagy allan, et

len/ fo'gyalkozást jelent és _adjectivumokot formáb

ßzlìkse'ges _errül а’ következendô jegyzéseket jól meg

‚ fontolni, ‚ \ ` !\_

1) А’ vocálissal végzödö fz'ókban e’ formatívák

kal legkönnyehb а; efl'ç’le adjecrivumokot а’ pluráli»

nominativusbúl csinálni: fzoba, fzobdh, fzoba'tlari

vilgy_fzobrûfalan;1 elme, elmff’lt, elmétlen vagy elmefte.,

Klen, De az i, u, Il_végzések а’ mom, telen, és at

(ад, ~etlen formatívákot meg nem fzenvedik, és ma

gokra accçntustnem “Гнев, mint az a és evé’gzés:

(гарантий, nem pedig~ j_fqputalanKsem Ífayuatlaiz. A’

'melly I‘zavaka.’ plurálisbanv ‘аду j_ep-enlhetikát ki-`

vá'nnak,l еще)‘ a" plurális khçlyett csak a’ Над шзву

tlen formatlvát l‘zenvedik meg: lo', lovajr, lovazlan,

[fü , Ã‘o‘yelr, köpetle'n , fü, fìjek, углам.
_ i 9,) A’ consonával végzödö fzavak talon, telen,

v_agy atlau, сцен formativlát kí§vánnak a’következen

dä regulák fzerínt 1 K
A ‘ а) Mivel „шт, шел inkább. a’ verbumok’ for

matíváìánaklátfzik lenni, a’„_substantìvumoknál 6L

lyünk, ha мы, а’ шт”, telen. formatívával'._

_ Ь) A’ substantívurnok, mellyçkuek végsô sila

bàiban „rövid vocális iran, jobban fzeretik afjalan,`

telen, a’ többiek рейд; `az atlan, ellen formatíyár. f K

Így baòtalan jobb mint ôabatlan; ellenben ped’ig ld

l'bailan iobb> 1n§nt láotolan. l _ ‹ ‚

rc).
f

‘ f

/



56 , .l '' с) Me'g a’ két consonával végzöd'âk is iobban

flex-erik a’ talan, telen foŕmatí'vát, ha ez amazokkal

könnyen öfzv'eqlvad. Így dombtqlan мы’ mint dom-_
дадим. А \ l ` i _

d) Hogy az értelém këts'égesnek- ne tetessen, $211};

séges némell'ykor, hogy inkább az‘eggyikkel éllyünk,

mint а‘ másikkaL dobtalan annyit ЮГ: ‚ mim йод

лёд-(Лады , de dobatlamannyit , mint nem dobott.' '1

e) Némel-ly. esetekben az eggyik mást сей‘
ìnintsem а’ шёзйК, тдтз/гавтедещ ha’ kinek Баста

hincs;fzcmrelen, a" kinek fzemérme ninos.

3. A’ verbumok utánn csak atla/z,` шт állhat, _
mint; `íratlan, lvererlen; kivévénfzüntelcn és штамп,

mellyek helyei't azonban a’ regularisjkünetlen és :maß-_

Zan is jd. A’ neutrumokbúl, az eŕfe'le adjeçtivumok nemr

olly Íáralosohmint az activumokbúl; de azért а"

rëgieket, ~ha egyèbarânt közönséges I'zokásban van:

`vak .I mint romlatl‘an ,_ „иены , meg nem kell- ‘ещё,

A’- дуг. és het formativa utánn ezen adjectivumok le,

hetetlenséget `jelentenek , mint : meglrlaatatlan , turbe-_

reilen. Froll‘z ugyan. de nagyon ì’álratos а" иёд/дегедел.

adjectivum , иди/‚агент vagy Vméga-#len helyett. AZ

ìr-regulárisok’búl‘ a" formátiók kiilönöeek : lzívatlan, гад

vallan, ‚лишил, иЁаЦац, _fzöuetlen, Дождя, Zöveß»

bn, „удивит , ivatlan ‚_ evçtlen , ‘аду e’telen. vagy e’t_

11m, hiver-len , toter/en, „мы ,I bi’letlen, ¿zlutlaw1
’çqll-ürlen, Valkutlan> ‘(аду ajlrvatlan, lzígfzqrlan, 'n_yugzl

galan., teg`fzetlen, тег/Ведет, тепеПсп.

4) Adiectìvnmokbúl e’fo‘rmativával újjakot nem

шт Câi'námi; de a’zér‘; a’ régieker ,_ ha közöns'éges

_ fzokásban ïannak, meg nem kellvetni. Illyenekme'h

zatlan, e's гфштм, mel'lyeknek губит: me’ltá (я
ltlfzta. ‘ ` ` l у ` I

ú, i2 a"ysubstantivumokbúl csak akkur- „мы

adjcctivumokot, ha eleiekbe más adjectivum сосет‘, _

nìint:
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mint , nagyó'rrú, ke'lgfzîemä. 'Az el’félékben az elôl álló' ` ‘

adìectivum compar'áltatlk, mint: legnagyóbb órrú,

lre’lrebb Jkfmû. Slzámtalan snbstantivumbúl lehet

illyeu’adjectíyumokot formálni , olly annyira, Ногу

azokot még a" Lexiconban sem lehet’ne mind fel. _

jegyezni. Szükséges мы, hogy formátiójok regulájít

‘Си-аду“, melly abbúl all, hogy a’ plurális nominativu- ¿ ‚

sokban olf és а]: helyett tegyünk ú betüt, mint:jfj/’zdgo ä',

jiêfzágú, Mlwak, híbu’; (ik, Elf, ek helyett tegyünk i2

„мамы, пхйпгд/‚гбЁй/гд/йдгй; а’ `vocálissal `ve'gzödö

I'zavakban рейд l: helgyett Arompa vocális~ utánn М,

másféle utánn jiì silabátnmintzf 7i, fa’jú, elme’k, с!г

puy'ů; kivévén azokot, mellyek a1 plurálïist als, mi;

silabával formállyák, inert ezek az elsö felekezet'ncz

tartoznak; Invair, Zovú, ‘Едва/г, Лёий‚]ё]е/‹,-_/ё]йц\’ай

pak régi és jé .fzavaink , mellyek ú ‘газу ü vocálissal

vannak csinálva, mellyet azonban az imént megirtt —

çi' és ú штаммы eggynek tarrani nem lehet. Én

többnyíre l‘zin’tollyan ufáńnhangnak tartom, mint az

а és e> végze’st az ollyan’fzókban, mellyek két con-l

pnnával végzôdnek , mint ¿arm/1_,_/Jçü-rlwt Találni й, ü.

végzésselî lzavakot ne'ma gyök'erekbül, mint: bornyú,

fenyü; fzendergö gyökerekbûl , miutidambßrú ‚36111
‘фдёуй, щшшуй ’s a’ft. mellyeknek törzfökével dom-

bor, 'gömbö/y, .sammy mint substantivumokkal bízvást

élhetünk. À’ r'övid и ésü réI'zént/csupa végzés,mint

fvezekbenfdaru, örü, réfzént pedig megrůvidített u',

I2r formativa, mint ezekben: a’ruhfaùß, böcslyì.
ждут. ‘А: ú, ü , és и, ü végzések 'nyelvünk- i

Ъеп а’ plurális nomínativusra nézlve legregulátlanab- y

bak. Lásd (.irammatikám. I. sin“, VI‘I. .Qq-P, @diag-x.

¿Sokfzoritehát v'vagy'; epenthetikátÍkivánnak, mint: I
_,kûaek' mili/mè, [уж/«Ё ,` cxövek, [гид/г, jeje/r ’is a’ t. A’

kòzépüfïökbélìek- a’ 1v. epenthetikát gvyökérbetünek

Aïl‘ïïéß ‚ elvégfe e’ singuláris nominativusokhoz is ra

' " gaf'z

l

l.
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gal'ztották: lzûv , mû/v, jirûv, exäv', [вёл/Ф]; mellyek

bûl azutánn а’ Íu’v, mív,fz»ív, eJe'v, Ми, ’s 4több eß'e'le

kellemetlen .Izav’ak támadtak. K '

van , ven _csak e’ _Kzámfzókot formállyà: дадут-п,

ölven, hatt/an», Летит , пуща-гнал, kilenezven.

34. SQA.’ „темы; kétágú formatívai База! fél

\ holttak а’ következendök : ‘ ‘

alain, elem,mell‘ynek` ваз!‘ kevés f‘zármazékai

vannak _egynehány ynéma gyökérbûl, mint: -ïrgalom „

fzßïelë‘m; egynehány- verbumbúl, mint: rzígalom, e’r»

шт ; és egynehány substantívumbúl,mint_: .sérele‘m._

Az epentheKtikák rend nélkûl válfoznak. Találni тв

gányos d betüt, mint:fa’/'dalom; aal vagy ed silaKbát,

mint: lakadalom, gyözedelëmyod si’labât, îmellynek

-'párját è'd‘sehol sem lelh’etem, mini: áz'rodalon‘z. Látni

é-zekbül ,_ hogy e’ formativával , mellynek Модный)!

értel'me is homalyoe, ‘új Гайка: csinální nem Íanácsos.,

Azonbem régi és mindeniitt fz'oliott fzármazékait meg '

nem kell vetniì Csak az Ífiabbak türhetetleneh, kiváll;y

'adjectivumoklgúl és pronomenekbůl ,_ mint: пища”; ,__

.fo/mdalom а’ fzçkott Шла? és ‚го/“1.1113 Ье1уец.

a'r, e’r formaKtÍvával taìálni sok régi í‘zókotné»

ma gyökerekbûl, mint'; авт, _eje'r; söt lmég eleven»

‘ fzókbúl is„ mint : aba’r fhabár helyett) bogdr, tüizde'r.,

füzer, mellyek közül csak tüna'e’rben van d epenthe~

tika. 'Az újiabb l-'zavakban , mellyek többnyire idegen
`nyelveklzńìlv vannakkölcsönözve, az a’r és ё’ sih'aba

csak végze’s , mint ; fzamár (_olqfzûl; sornaro) Éa/zna’r
(d‘eákúl: casnar) fullajtár (németül: Женей“); y

K molnár (Ätótůl’: mlinar); pintér (némètüMQRn-ber);

`‘l/ìnczellér (németül ЯВйпдег); Némellyekbenaz ya’r

` sílaba eleven l'zó, mint veíedr'a’ régi‘tasa’r hely‘ett,

.niellybül még vamfrndp is eredetKt. ‹_ _
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' _ :lf/z, (‘д-19111151 fzókot‘néma gyökerekbůl, minf:

kaki/Lz, ege/2, és veleven fzókbúl, mint: hala/2z, re'

vç’fz, риф, férëjz helyett, mellynek gyöketefe’r.
i ékorgy, e'këny olly adjectivumokot formál,mel

_
*___-__

lyek hajlandóságot jelenlenek , de ,többnyire csak ver- `

bumokbúl, mint'lzajle'lwny газу epenth'etikával Ли].

_ ¿adel-any, e.re’ké‘n_) vagy eseße'lrëny. _ ‚

_ по): defeètiva, mert лёд SÍlabáVal formáltt I'zót,

nem,találok, ha csakfzövétnelr Истец/261261126’)?! nem

‘знак-щ)!‘ mondani. Vannak I‘zármazékai egynehány

néma gyökérbül, mint: mono/r, витой, _és eleven

fzókbúl, mint: “дно/г, óajnok. ’

_35. §. A’ mbbrkétágú {стать olly avian,

tak, hoîgy inkább csak végzéseknek kell néznünk,

mint formatíváknak. ~Új („типах formálására tehát

tellyességgel alkalmatlanok. ~ " ._

a, e sokakbàncsak utánnhang ‚ mîvel egyéb

kép két consonánssal vég'zödnének, mint: otromba ‚

Iene-.reg az idegenekben pedig máridegen végzés, mint

penna’, már magyaros, mint ezekben: ha’rfa, pa’va,

‘esuli/ya, jïìlemile, ereklye, mellye-knek anyafzavaik:

@mfc , pavo ‚ cueullzis, pl/i'lome/a, reliquia.

_ a’d, ‘И csak néma gyökerek utánn találtatik,

mint;'gaia’d, bgfze’d. ‘ ` \ f

` ríg,'ég hasonló az olöbbe'nìhez: „Лёд, vende’g.

Е’ Г26Ьап vira’g az a’g nem >végzsés ‚ hanem eleven
А fzó, mert „м; e’ fzókbûl шуб vagy verítö a’g van

öl‘zvetéve. Némellyekben a’fzeíg végzés 4.nig formati`

va helyett áll , mint: jé/‘za’g , orfzdg.

zik, ё!‘ hasonlé az elöbbenihez: fzula’k fpriòe’k.

‘ »Van vele‘egynehány idegen I‘za‘vunk is, n'xint: ifza’k

{ Бас!) tubák , {ещё/Ё‘. Némellyek {мёд helyett fvmÍ/í

f_zóval is élnek.. ‘x —

_A _, al,



ё], el csak egyfnehány Fzót formál neme gyökér.

bül . m nt: сталей, leve’l; газу _eleven Izókbúl. mint:

fona’l, kötel. Vannak vele idegen Начат}; is, mint.:
kora’l, acze'l.Y ц

(17j, ely-is csak keveset Быт}! né'ma gyökéb

bi‘il, mint: homa’ly, kevéÃy; eleven fzfókbúl, mint r.

«raad/y, fzemezf; ¿s iaegenekbůl ‚ mint: ¿may

(193mm ) jbrze’lf (шишки ). ` ` "` -

‘у im, e’n‘ сыра. végzés , mell‘y a’ poliisilabiimok»Í Í

ban у ílral többnyire meglágyítatik. , egynehányat kif.

'vévérn mintztallán, rehén. f ‚
‘йпу, e’ny sok l‘zós formálméma- lgyökenekbüh,

mint: ara’nf, ede’ny: eleven I‘zókbúl; mint: атм)»,
i степей], és többnyire ._idegegnekbül, mint .Ñ de’ÍuírQ'„

örme'rxf. ц ’ 'l ’l

l ’ .7е3у2ё.г.‚ Nagy-ke’rdés volt egyfzer'- a’ 121166501‘

között, mellyik van e’ ‘két (zó közüä: kerefztefrvf, ¿s

kerçf'ztfén ìobban` mondva és (на! E’ -kicsinységct

‚ I könnyü такты.’ A’ kik igy írlák: lserefztyén .‚ eg#

' ’ `fz’en megtartyák a’" tót l'z-ót, mellybůl csinállyák;

ffeft’un , kivéve’n az а. vocálist a’ végsô sil-abában. A’

kik pedig így lírják; kere/zte’lif, azok a’ karig/'zt fzÓ

bâl l'zárma'ztattyák , és a’~ magyar formatívával

megmagyarositayák; inert hre/‘zt is а’ tät. I'zf'lnbúi~I

van _Véve ‚ de nálunk legalább _mást'tefn Én швы

ragaîzkodok csak azért is,.mive1 here/zt); nem magyar .

.végzésû Гид, és az ё’: sílaba feletìe terméketlqn ¿s

vpnfzta've’gzés , azalatt hogy ¿nx valóságos és сехтё- y
«keny formativm'ammint a’ сменные ilajstromábúl i

шла. Hogy kerç/'ztye’n vagy' kerçfztenj egyenesen a"

. deák Christiana: l’zóbúl Izárma-zott, .hihßtfìtlen; inert

.Öseleink hamarább társalkodt‘ak a’ megigázott tótolb.
.kal,’ mint a’ hozzájok késöbben érkeze'tt deákr papofk

kal. A’ mit ne'mellyek'a’ deák nevekbûl való formá

' tiókrúl mondanak, nagyon Sükeretlen, mert Sebai-tz'a

» 'f . › — ` nu.:

J
n'

l..
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Yi'z'z/.l‘ 'nëvbkì’î‘l 'sokkal magyar'osabb Végzésü à.’ Seberre'nf, K

~:uint a’ Seòeuye’n.

‚36. KS; H‘äromágû-formativà а’ nevek’ fzá'mára

так eggy van , ú'gymìnt ott, e'tl, бы‘ , vrnclly „как

ban me'g vocálìs né'lkûl is fzolgál, ós~ а’ partìcipium’

perfectumát formállya: írott, ege/r, шт”. kla az

:indicatiVuS’ perfectumának singulárii; harmadikI Тве

mélly'e ke't t betùvel van formálva-,akkor a’ parti

'cipium’ perfectumátúl nem _ külömbö'zik; ha.Á pedig

csak eggy t betûvel van formálva , akkor a’ partici

pKium perfectum meg eggy t b'etût Vet hozzá, mint:

vont, „они. Lásd Gro-‘nmatikám. I. Shelli' XV; Кар.

— earring. ‚

37. '§. A’ neveknek ölâgû formatívái Ваш! ele#

Теле!‘ ‘a’ 'következendôke KK l,

wia, mke, Va'gy kd, ke, melly d'iminutivumof ‘

«kot Голый. Az utóbbik csak kétágúvK: angyallfa,eve’t ‘

l‘e; de__az elsô ötágú: oc‘rka, ëcœke, биде, aar/fa,

_fw/w , amnnkivûl hogy vqcális nélkmis ища“ га;
gocslra ,_fzelre'cslre, böröosl‘e,4 [Миасс/ш , begy’leorÄ-e ,

fa'mha, goKrlzécsK/le. Fórmátíójának regu'láit lásd Gram#

matikám. I. Shell. VL Se». ат Вт âßilbenbuiigeń ш

щите". а’ 2o. oldallA) alatt. " '

d ¿s dik. Az elsö oí'ztó _l‘zámí'zôkot formákmint:

' harmed, negyed, hated, ötöd, mellyekpül az ik si-1

K Ízokott állani ,y mint ‘И.’ , elmés; consonáns utánn pe~

laba által rendfzáml‘zavak támadnak: [шишки/г, negye»

dik ’s а’ t.  _‹ Y' K, K

e adjectivumokot formál, mellyek többnyifre tu»

lajdonsŕ’igot jelentenek. Vocális _ uiánn megányosan

dig a’ I‘zokott ё: vóeálist “штата, mint; ‚шт,

тёгеад, vérè.r,'ůöröe, la’basr Formátíójának regulá'jß

al, Могу a’ 'pl'urâliá l: betů helyett a' bëtût tegyiìnk ,
_" — Ч _’mir'n; :

ŕ ‚‚
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_‹ mint: lovań, [вид Csak substantív'nmokbûl, adjectif

wùmolrbúl és participiumokbúl leh'et e’formativ'ával

1 ac_liectivůmokot csináln'i. A’mellyek adjecaivuniokbúl

‚ r-Lármaznan, kisebbedc’st jelentenck , mint: ï largas,

fe/œte’c. A’ nemzeteknek és státusoknak neveibül- e’V

formativa olly adjeetivumokot.formál, mellyek a’

francziaI à la mode idiotismusnak felelnek meg, >mimi

__ 1 franczz'a’.r:_`à la françoise. _A’ fzámfzókbúl kiilönös ad~

iectivumok tamadnak belölök, mint'. двум, ‘гены,

ha’rmas, betes, ‚миг/‘газ. Sok4 adiect'ivum, mdly Jáltal

formáltatik , substantivum gyanánt is fzolgál, mint:

(дат, jegyes. _ _’. f

38. §. A’ neveknekvötágû fbrmativáiközülholt‘

__ tak, és így új fzavaknak formálására alkalmatlanokl

‘а’ következendök. _ " ’

og,'è'g, ög, ag, eg nem Csak‘néma gyökerekbiil

formal I‘zóknt, mint 2 horvg, de’lczég, (фиг, hamg, bf.

` _ wg, hanem egynehány elevenen l‘zóbúl is, mint: ba*

Iog, à’talag. Ámde mivel miatta az eleven fzóknak

'é'rtelmei tôbbnyire nagyon elváltoznak, mint шеи;

b'en: agyag, пусть’, ylehetetlen, hogy azok közé_ ne

l'zámlállyuk, mellyekkel vúj fz‘ókot {ох-111511111 1е11уе8‘

se'ggel nem lehenVannak azonnkivûl vele régi na;

gyon regulátban formátiók is , mint: âalpag,fzênyeg,
mellyeknek g'yökèrei kalap és fzö lehemek. l

„11,11, м, ai, elf hasonló-az elöbbenihei.

Vannak általa egynehähyl‘zavaink néma gyökerekbûl,

‘ х mint:~ pata/l, _éne/r, remé‘k, és eleven l’zókbûl; mellyek

_ nek é'rtelmei hasonlóképen elváltoztak, mint: ajak,

l' ‘ álak, drol', le’lelr, üstök, mellyekne’k gyökerei: aj,
l' al, ё’, мы, list. Vannak Vele ídegen fzavaink is,

min'tfablak' а’ tótbúl; .f'alak és erè‘k vagy и!‘ а" né

m'etbûl, (Smack, lfrfu’); eretnek а’ deákbúl: Ли“

rations.

al,



ol., ël, öl, al, el hasonló az eföbbeniekhez.

{цепей általa fzavak néma gyökerekbûl , mint:fìítyal,

ke'czël, lrebel, öòöl, lianes-al, e’s‘egyn'ehány eleven

l'zöbúl , mellyeknek értelmei annyira elváltoztak, hogy

ailig meri az ember e’formatíva elött egyebeknek саг

tani, hanem csak зачёт árnyékaiknak, mintzfagyal,

Марий. Csak az irregulái'is'verbumokbúl vannak e"

formatívával rend [zerínt való és közönségesen be

ven formátióink , mint: тушь „гады; ital, letal,
_ ё”, Íu'tel, m'tel, ИМЯ, ve’tel, jövetel, menetel. Más

’verbumokbúl az eli'éle -formátiók Fzokatlanok; mire

nézve ‚плат! és több efféle , Ízozzí.: helyett , felette

год‘: fzó. Vannaklvégzéssel idegen’fzavaink i's,mintr

angyal, zg/ktal. Jegyzésem nélkül tudgya az Olvasô ,

hogy az effe'le шик: penzel, fzeczel, ‘муза! ’s a’ t.

mellyek` Lexiconnyai-nkban gyalázatunkra ragyognak,

a’ nemzetesíte’st deren/Iz# és v’áltólevc’l helyett meg

nem érdemlik. ‚

olf, ely, 6b", aly, eb* silabákkal vannak fza~

vaink néma gyökerekbůl, mint: пишу, tengé'bf, ke.

rely; egynehány eleven fzóbûl, m.nt zfogol¿y,és egy~

nehány idegenbül, mint: .bieabq te’gelty, csi/rieb',

mellyeknek törzfökei: bubalus, Siegel, Smidel. Elöb.

benijegyzésem ide is illik; mert .rtempeqy nagyon ha» '

fzontalan a’ magyar dögörz)r vâgy vány helyett.

от‚.ёт ‚ öm, am, em silabákkal vannak l'2a~

N _vaink néma gyökerekbûl, mint: дают, reb'e'm, [-5. _

röm; egynehány elevenbûl, mint. halom,fzeme’rëm,

е” fzokatlan e'peńthetikával; és sok idegenbûl, mint

îemplor’n , czintërëm, ( templum, coemeterium). Az am

és em végzést csakidegenekben találni, mim дадим};

'és egynehâny _roll‘zúl {штык fzóban , mint: ú/`zam,_,`

мат, kellem, mellyekben az am e's em az anyafzók.

bůl: iífzamodik , futnmodík, ‚идете! helytelenîil meg'l '

шт: epenthetica; mire nézv‘e formatívának nézni

l ` вет
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semmikép sem мы. Illyen az «fm e‘p‘entlletiea is è’

топ‘: fzóban.: villám~,melly a’ hasonlóképen МН‘: Уэйь

bumbûl villa/nodi# виден.‘ E_pentheticával Ищи/там‘

accentus nélkůl jobb'; de epenthevic‘am'élkül vil/apo;

riff/rra.’ l'zok‘olt 'villanve'rbumbûl még jobb. Ebbül fz‘árs

„так az'utánn a’ leghelyfesebb villamí.: és villzmat.

on, ën», дн, ari en csaKk keveset formál egyn‘e;

‘hány nëma’gyökérbůl, mint: ha/z‘on», fzz’gye‘n; eggy'

Мг eleve'nbiìl, mintzjózan, eleven, és eggynehárfy

idegen fzóbûll, mintzïjníptalan,kappan, [за/Иран, jip;

. recrea», mellyìknek t'örzlökei : copitulúm, uopo , .raping
wa'racenzu. _ ’ Ч ‘

my, enf, да)’, any, my haso'nló àz‘Kelöbbeni-.~

‘ ЪеЪ `Vein Kvele ~egynehány fzo nén'a'gyëkérbûl, mint:

araay, ‚бочку , börtöny, vöröny (nem vörhö’ny); és

eggykét elevenb'ül, mint: porony (nem рота/9*);

viz'enf, werreny, Javany, keveip". “

or, éîr, ör, ar, er inkább csak »pufzta\.vé.gzé¢

rek, m'ivel eleven I'zókbúl'nex'n talz'ilok v_elek fzárma=

_ aékokot, ha так. e’. I‘zókot: идут, és „шаг az ogy'

‘és _.ró gyöker‘ekbül'nem akarjuk fzármazratni. Idegen

>fznvziink is vannak-e’ végzé‘ssel ,‚ mint: .rógor-,pq’jìtom
master, l'c'.s-öoor. _ . y ' i

'Q q/’z'l’fqhKo/Z, â/ï, _ç/‘z forzriál egynehány fzót

néma g‘yök'erekbúl',‘mint: ara/2, деду/д; élevenek; K ’

bill, mint: erçfz, és idegenekbül, mint-...esima/z,

werlie/z-,abrq/z, mellyeknek штаны, aimez', circ-ap@

ш”, ‘Hbl‘ìâi ' Ü ‚ ' ', _K.., ,K

’ 39.3. ‘ТаЪНЫ Lexiconnyàinkban sok illegen ‹

fzót, ,méllyeket könnyú voltlKvolna magyarńl kifejez- ’

._ni, vàgy mellyeket nem kellett volna legalább úgy'

ínegrongálni, ammilìt azokòt Lexicografussalnk meg

'i rontották. Kicsbda ne âtall'yon, hemmondom œllhe#

'j tikabe’li мышь“, hanem még a’ "conï’ersàtióbau

1s



v

n

linnn-nai" '1
__.__.____.f \ 65 i

is e’ l'zökkal élnit ldrlno/zya, le’inonya,1nellyekPáriz

'Pápai’ Vocabuláriumjában _olvastatnak, /zarmonia és

cz’itrom hely`ett, melly a’ németnél ßemoni never visel?

Tartsuk _megtehát az idegen fzókra ne'zve а’, këvet~

kezendô regulákot.

a) Ha könnyen és értelmesen lehet az 'idegen

fzót magyarr'a fordítaní, n1ondgyuk~ azt magyarúl.

Így Páriz Pápainak e’ fzavai helyett, tzey'lf/ldz,:pe’ŕ,

.spitz ,-.rpimílz éllyiink e’ magyarokkal: fegyverlníz,

fzalomza, »hegy ‘газу vrom vagy telo', e's paraj. A’

kalonáknál sok illyen I'Lúr találni ‚ mint: lóding 2a:

bung), шла’: helyett, mellyektül nyelvünköt, méltó

hogy megójiuk. _

vb) Az ollyan idegen fzókot, kivál'. ha techni“

cusok , mellyeket értelmeáen és röviden ki нет 1е11е1: `

l . \

tenni magyarul, tartsuk meg, ammmt vannak, ha.

egyébarántbetüi‘a’ magyarban is úgy hangzanak,

mint az idegen nyelvben', és ha végzéseik a’ magyar

inflexiókkal és formatívákkal való öfzveakafztásra al

kalmalosak. Illyen a’ deák fzó : pompa.

e) De ha az idegen fzónak betüi _a’niagya’rban

máske’p hangzanak, mint az idegen nyelvben, akker

jónak tartom, azokoç magyar beti'lkkel úgy írni, am

mint nyelveikben hangzanak, mint:fìzila_,flozqfia ,

.mp6 elek helyett: physical, p/u'lwop/u'a., chapeau.

Csak а’ tulaj/don nevekben i'ziikséges` az idegen Беш

köt mindég megtartani ,‘ mintzCicero, Xarxa-J, Young,

Beauvais, Azt azonban, hogy a’ magyar az idegen

fzókban az .r betůt megtartya ugyan némeIIykOr, vde _

magyarosan ejti, nem tarmm véreknek , mint: Sacra»
tex, Kalamo.: ’s a.’ t. Mit neml csinál a’ _franczia és

а’: anglus a’ deák f'zókkal? Е’ fzót [нить-ада a’ fram`
Aglia'. így ejti: угуыф/щ/ябл, az anglus pedig így:

,i3/¿fag ijf/restera.

E d)

.A



m_ во f wm,

d) Ha az idegen‘ fzónak. ve’gze’lsc alkalmatlau

a’ magyar inflexiókkal és formatívákkal való ö'i‘zve‘

olvadás'ra', akkor azi, a’ menn’yire Iziikséges, meg?

változtatni jónak _állîtom. Igy lett ra’ hapzîta’nyï az ólafz

capitano I'zóbûl. I'gy lehet a’ gri/mí.' is ‘e’ franczia

fzóbúl: grimace. '

"е) Egyébaránt mink az idegen diftongusokot

fzerettyük öfzvevonni, mint: cze’ge’ŕ: зад“; lia két

cońsonans van egyinás mellett, vocalist tefzt‘lnk kö‘V

zökbe , mint: ‚Миша ‚ pld/:ta helyelt ,_ vagy elejekbe,

mint: „мам, Irtvcíny; mellyeknek törzfökei Schola ,

Stephanus; eggyáltallyában pedig a’ Í'zónak killömb‘

fe'le vocalissait a’ magyar euioniának тамады); а1‹

kalmaztattynk, mint: ar‘zgyal, úlz’gyel helyett, (and
gelus). I ' i

‘ f) Az idegen nélna e vocalist, miko'r utólsó beß

tü,~elhagyhattyuk ugyan mink is, de mikor ¢0nso~A _

náns jön az utólsó'silabában' Щётка? akkor kim‘ond~

gyuk, mint.: ~'praten Szükségesnek шпон; iehánnogy

akkor , mikor, kimondgyuk, a’ magyar ìnilexiókot és

formatívák'ot is hozzá alkalmazta‘ssuk: praterben,

ритм, nem рейд; praterban , praterbúl.
_' fm. _7^ _ _

L . .

V.. Érte‘Ã-ezes.

A’ magyar verbumok' formálásárúl.

` _" 4o. §.

Minekelótt'e a’ verbumok’ formálászinak járá’sát elô‘

‘спешат, fzükségesnek állítom, az Olvasót két ŕ'ò

igazságra /megemlékeztetni _ _

‚ 1) A’ köz'nép, valamint más nyelvekben , ûgy‘

a’ miénkben is, fzáintalan fzókot csinált, és még most

is csinál, melly'eknek formátiói h_e1ytelenek,'azaz :

' ' mellyek- _
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mellyekben ‘газу a"forinatíva , иду az epemhetika,

_Vagy maga a’ törKzI'ökfzó nagyon meg van rorìgálva.

Csinált azonnkivül és még mos; is csinál‘hély'es ‘низу

`helytelen formatívákkal és epenthetikákkal új l’zókot

olly néma gyökerekbül is, mellyek nyelvünkben fzo

katl‘anok, és így még a’ legelevènebb formativálikal

is értelmetlenek. A’régi Írók nem voltak olly kénye

sek; разу az efl’éle salakot az aranytúl megválafz

tortzík volna, és a’ mostani könyvfzerzök közül c'sak
kevés van, a’ ki еЪЬеп а’ règiekhezl neA haso'nlítana.

Lássuk az eß'éle helytelen formátióknak eggykét pél

dájátl K _ l l

‘K а) Páriz Pápai’ Vocabuláriumjában találoiñ e’

lzó’t, (,leák signiŕi'cáturnával eggyütt: megmezge’ll': ra~r

cernat; azutáKnn mezgefrle/f: racemo, 'mellynek töKrzfö

ke tehát mezge’rel volna; azutánn mezge’rle’r: racema~

no. "_rirzr. Barea sul.; David Ш’, ki а’ fzokatlanabb

magyar fzókot azoknak k‘ijnnyelqbségére, kik valaha _ ‘

Lexicont akarnának csinálni , csak öfzvefzedni ада?‘

ta , nem pedig meg‘válafztani, КМ _tölünk çsak e’kia

mnnkájával is örök háladatossagot és ; tKifzrelete/t éta

dem'lett, Kieded Szótárána/ï' második kìadásába‘n a’

"151. oldalonn így I’zóll;` mezge, fániik e’des lève, ned@

ve. Mezge’lni: fát'hámtani ¿des levéérKt. Магда/Ми; ‚

túlf': mezgérlök. Zl'lezge’rleai: bengézni ’s а’ t. En a’-

>merge éls mezge’l I'zókot helyeseknek tartom, de azt ,

l hogy mezge’r'el és mozge’lâ eggyet ‘сей, magKamínal el

tem hitvethetemaMezge’rel tudnillik a’ köz ' népnek

helytelen formâtiója által támadt metzdege’l verbuma

bûl, mellybi'll elejénte az igen lzokott rövidí'tés ál=

tal met/Egel, azutánn pedig a’ hibás I_ìóejte’s ‚Юта!
mezgéll, lett. Siokaknak а’ dupla “рт tetfzetl; közébe',

мы ё vocálist теней, melly az utólsó I bet-livel

mezge’lël щей!‘ más formatívához hasonlítntt.~ шт az

elsö 1K helyett meg az' r is becsúfzott, c’s' így a’ köz
I y g K E 2 y Dép’

\\
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nép’ nyelvébe'n eggy új fzó támad‘r, mellyet Lexicon

rn_élkül a’ legmagyarabb tudós sem értliet, jóllehel;

gyökerét mcg/‘z minden gyermek elsö tekíntettel ál~

ne’zi. А _

b) A’ másik esetre fzolgállyanak példâk gyanánt

e’ fzavak: fürem'edilr , en_yetJkesedi/r, врага/Её], прессе],

рерас.ге1‚ mellyeknek törzl’ökei: für, (nem jûr),
en_yetslre, вреда, epee.: , pepec: tellyessëggel ösmeretI

lenck. Senkiftül sem lehet tehát kívánni, hogy füre
Ymedik alatt’elevenedz'lf, Vagy фены‘! alalt Лайма,

vagy студийный/г alatt n_ya’lawdik, .fz/MU, vagy ep( ~

wel ~alatî: gcsticulalar, vagy peper-.rel alatt gyermelre. 

Лед/г fzót értsen. ,Az efféle i'zókkal ar til'ztà'Magyar

csak akkor él, ha közön'séges fzokásban vannak,

`vagy Iegfellye’bb, ha helyettek más jDbb és fzokot

tabb l‘zókot nem »raláL медом-аист maid e’n щеке:

ЗгаЬбЮйиМи’г/я’ёай Szótárában, mine'kelôtre ki‘s Le

y’xicononnba befogadgyam; éslia benne eggy l’zót több.

féleképen találok, azt fogom közülök válalztani,

mellyet az Olvasó [,galábbetimologyiájábúl könnyen

megérthessen. I’gy e’ l'zók közül'. ge1_nberedi/f,giberc«

dik, gömböröäilr minden kétkedés nélkůl az utólsói

hoz állok, mivel gömb vagy gömbör gyökereibül

könnyebben magyarnak ösfnerlielem', mint а’ 15b.

i

bieket. ‘ /

2. На Íróinknak meg nem'lehet bocsátani, hogy'

a’ köz népnek helylelen for'matiól‘val gondailanúl él

nek, mikép bocsáthass'nk insg nekikaztvhogy maa
l gok is hasonlókra velemednek? A’ poétak kiváltkép

azok,.a’ ВЕК nyclvünköt ke'fzakartva _rongállyák; a

poéták, mondain, kiknek fö kötelességeik köz'é tar.

tozik, hogy a’ nyelvet а’ tôke’lletességnek legfîibb

pomyára’emellye’k. Se'mmiféle nyel‘vben nem áll a"

licentia poetica abbúl, hogy a’poéta barbarizmusok

kal, soloecismusokkal, syntacticusokkal, sêfitV még

' _ ‚ ' ‚ _ _ _, gram

r /
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grammatikabéli hibäkkal is élhessen. Eggyik versea’

Ritmistának jeá'zyìik I’zóval végzödik. ’Cadentiának

egéf'z nyeivìinkben nem talál mást, hanem csak .e.s‘

kigfzz'lr. De ennek hafznát nem veheti. NoÍl‘za megpii

döríti мы: Rilróti’ módgyára bajúlTzát, és odairja
e’ Í'zót шёл/5127255‘ а’ helyesen formáltt .és mindenütt ч

fzokott ‘ve’nül helyett. Vagy a’ metricus Poéta holl'zû’

“пак látván e' `l`zót,`_ magq/’zta1,_ melly közönségesen

be van ve’v'e , tetfzése fzerint megrôvidíti és magq/'zt

y verbumot. csinál belölle,`mellyet senki Sem ért. Ha

eii‘éle fol-'mátiókot minden embernek l'zabad csinálni,

. végtére mindenik,-Ir6 ko'holhat magának езду lijden-_
î

nan й] magyar nyelvet, ammint l'zâja’ Не, vagy poé

zísbéli ihletése megkívánnya.~v '

41. §. A’ verbumoknak cggyügyü formativái it

és fz ‘ищу/яиц _ `
' V (к az elötte való silabára hagy'ván a’ formati

váknak ésjnilexióknak válafztását, és mindennémü

 Прыщи ragafztathatván , valóságos eggyi'igyû forma

tiva. (28. §. 3. és 4.) Formál verbumokot ‹ ‚

а) néma gyökerekbúl, mint: tam/t, feyìz’t, és`

fzendergökbül, mint: hunyorít, fzmderit.

b) felette sok adjectivumbúl, ` mint: ba’torń‘,

.¢’pít. Az adjectivumoknak végsô vocálissai it el'ötf
стихах, 'mint: va/vró, apr/t,- /rererü , kei-erft. Küliinö

sek ó es jo’ adjectivumokbúl az ¿wir és jaul’t `fzárma

zékok. ' ' _

o) substantívumokbúl, mellyeknek értelmeitůl ‚

azonban a’ Í'zármazékok többnyire mell’ze‘ távoznak„

mint: [ай/2, öálít, mellyeknek gyökereifza’r és öböl.

_ Enevalónézve Ё: silabáva\1\eubstantívumokbúl nem

о

tanácsos, eddig I‘zokatlan verbumokot единым. '

d) egynehány verbumbúl, mint: állzr, тег-11‘,

1111613! helyett w’rít is mondatik. Egynehányirregulá

I E 3 _ _ ris
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ris.verbum in is megkívánnya' I‘zokott v epenrherikáf

iát, mint:` fait. Ama’ verbumokbúl, mellyßk g» 0g»

6g, dg formalivával vannak csinálva, it inchoatívn,

m’oko’t formal, mint: „то; vagy folrg;l [акт/„фена;

Vagyy pendít. Valamint‘az illyenekben, ûgy а‘

K -ránt ‘vKçrbumban'iâ а’ É Yégzés d betúvérváltozik;

’ игла/1.‘

е)’ PartiçulákbúL is van vele eggykét ‘гегЬишщЦ‘щ ’

mint: ámít, lfäzelít. _

' Jegyze’s, Ар egyelz’t verhumhan el нет-вранье‘

tica, hanem praefixum , melly per metathesim a’ fzÓa

kôzepébe jutott Деду!‘ helyetç. Némellyek й Ье1уец

e't formatívával élnek: ánïet, ránde’t ’a a’ t.` EKgynœ

hány _verbumban az l’t vagy ¿s_formatívában a epen‘

thetica van, mint': einelínt, e’rúit, csapz’nt, mellyek
helyectiemelít, e’rít , ampie sem roII‘z, сваи zelfún; és

tap/nt helyett nem'mernék telfít és [при УСГЬПШОВКЁЦ

élni; сайт! inivel az elsö néma'gyökérbül , a’ másik

‘рейд а’ német tappt verbumbúl f_zármazik. E’ for-`

matívában a’ j epenthetioa, mint или}: vagy .sime’jt

csak а’ kö‘z néptûl hallatik limit helyett.

fz _vagyfzi/f csak annyibûl eggyifigyü formativa,

mivel külömbfélé I'zókhoz ragafztatik. (28. §. 4.)

Sokakhan inkább' gyökérbe-tünek lehetne tartani, mint-_ `

sem. forlnatívának. Gyökérbetû ezekben: mei/z, пфъЁ/г,5

mili/zik, L_í/zi/r, vefz,mikor de_ákúl annyit tefz , mint:

perit. Változó gyokérbetûnek tartom ezekbenz'i/zilg,

‘lai/‘z ‘ада’ t, Mint formativa a’ ’többiekben- már _d he~

— lyKett а!“ mint: ala/kik, mâr 2/1це1уеЦ,‚щйшМфтЦ‘а

д ügyeÍgfzi/f, Laad ezeknek bövebb megfejtéséLGramma~

tikám. I. _Sheik XVILKjTap, а’ 124 oldaK'l. Talâlni vele _

jó és közonse’ge‘sen fzokott verbnmokot néma губ „
_rekbi_1_1, mint; Wag/zik, @cieli/„nik ; és egynehány I l_e_

ven fzóbúl, mint; ¿Illia/kil: , таза/255‘. Hogy a’ jókot

` a’ rollfzaktúl kënnyebbçn megválafzçhaßukf, f_z'úksé,

. ’ ‹ ges~ _
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gesmek Штат, magunkot e" fó reguláhbz Канат,

’ hogyy az fz beti'iv’el formáltt verbumokot helytelenek.

nek nézzük, milielyt közönse’ges fzokásban nincse

nek , ’a helyflttek más regulá‘risyerbumaink vannak.

щиты formátiók va'lóban. az eß’éiék; дуг, „(шт

fziÁ‘, mun/táÍk’o/ìilr, mw'zliál'q/zík, feje’f/zilf, ke’rkçßzlk,

tarmcïzilr, ve’nlzqfzi/ï vagy ve'n/¿L'g/zilf, dühQ/'zilf ',_fze’b

big/zik ’s a’ t. e’ l’zokottabb és helyesebb ve_rbnmok

helye'tt: ó, id_ntorodik, munÃ‘n'll‘odi/r, feje’rlilï, ke’rlte

‚т, terem, „шаг, „ив/‚дм, рады. _

` .ïegyze/s, Ezen irreguláris verbnmoknak impera

 

tivussaibúl: igydl, idd, leiggye’l, мы, 's а’ t. Vilál '

gosan kitetfzik, a' mit а‘ 27. §ban mondottám,l1ogy

a” а)’ hang à’ d betûbül ered. _

42. §. A’,. verbumoknak кайф-{штаты ezek:

, ` ad, ed, melly holtt formativa, és néma gyöke

f rekbûl csak kevés neutrumot formal, mint: „мы,

e’bred,`elevenekbül pedig még kevesebbeket, mint

a’rad, düllcd. Nekem úgy'látfzik, hogy a’ háromágú

odi/r, ¿"dilr, ödili‘formatívához штык ,I mint ennek

n_egyedìk ¿s_ötödik ága , azzal a’ külömbséggel, hogy

az il: silabát meg nem fzenvedi, Vannak vele acîivu~

mok is, mint: tagad,fogad, és ollyanoll, mellyek

eggyik értelemben activumok , a' másikban pedig

neutrnmok, mint: ragad, enged. На más foŕmatívá

val fzokottabb'verbnmaink vannak , ad,`ed silabával

mellynek értelme` nem уйдёт, újjakOt ne csinállyunkl

Roll'zak az eil'éle verbumok: avad, Мила, Лфраа’,

en_yhed, feled, görbed, cröpped, ha mindgyárt régi

könyvekben laláltatnak is , a’kövelkezendök helyett,

'mellyek jobbak és I‘zokottabbak : mail, Iríxúl` Шут,

mylrül, jì'lfy't, 'görbi2`l, csöppen. Némellyekben а’ lL

'epenthetica a' lgyökfirbetû helyett nagyon helytelen ,

min; ezekben‘: рог/дай, raslzad,fzelh_ed, mellyek imígy `

' — tör»
J
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l ‘t'çirve'nyesebbekz рации’; гфд’аа’, _ßelzgaammim az

analogyia ,vilgigosan me¿muta.ttya.` ’Némellyek csak‘

,Iöviditett verbumok látfzanak lennì , mint: luíllad,

__omZad,_ gyu’llad, mellyekben az ad sílaba inkább csak

epenthetika ,_ melly a’ Ízúll ,_ omlik , ‘Куй! gyöke'rekhez

а’ következendö fzármazékokbúl: `/zu’lùza’o/u'k, omlœ.

dazi/f , gyúlladozz'k , h'elytelenül ragadt.

,l di, в‘! «holtt_formativa, és csak kevés fzárma. l

‘zëkai vannak néma gyökerekbül, mint: „га/1141, йеЪ

.és elevenekbül, mint; мы‘. Meg kell e’ formaiívát

kûlömböztetni az ötágú l formatívátúl,inikor ez vo~

câlis nélki'ilv az а és, e végze'si'l substantivuinokhoz

ragafztatik mint; trefçíl, were?, mellyekben a’ veg.

zések az l elött accentuer kívánnak. Némellyekben`

a’ll és e'll'formatívát találunk'; mellynek más értelme

is van, mint: ócrzílß, dnígfíil. Vannak illyenek néma

gyökerèkbm is, mim; [se/zeil, faire; Kulömbséget kel

lene tennünk Izq/ana?, ада: hqfz/zot /1o.z,_és_ /zqfzna’ll

vagy Афон’)! кбиёш , а’ mi annyiç lefz , n int a’ deák

utz'tur. Efztnéll a’fzokatlan т epenthetika rniatt roll'z

fZÓ; de fzükise’gftekn is, mivel n_álánál I_'zòkottabh

fzawaink vannak , úgynjint. : y elme’lófedik , meggondol', .

„тайме! ’s a' t. .

Jegyze’r. Nyelviinkben nagyo'n különös az, Воду

azonban, me’g magyar fzavainkot Izoxjosan fzabjuk

az eufoniának reguláihoz ‘,_rnellyeket a’ 28. §ban elö.

adtazn , af deák verbumokoc, akár rompa akár élés

vocális legyen végsö silabájokban, mind çsak а! for- '

matívával~fzoktuk megrnagyarosítani: dz'áta'l, lrepetál,

Igy bánunk a’ francziákkal is , ha a’ deákbúl ered,

" nek. A’ ñémeteket ellenben és az eredeti francziákox

_oz silabával nemzetes'ittyük meg, ismét a’ nélkül,

hogy az eufoniának reguláira vigyáiznz’mk,_»i mint: me.

‚ h’roz; тыс’. JegyZÈ/Sßm nélkül átláttya 'az\,"/Olva‘§ó,

hogy'az illyen formátiókcsak. akkor Ищете!‘ àhelye'

‘ `. sek:

ß.

\
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eek, mikor a’ (МЫ: , franczia és nénlct verbllmokot
vtijkélletésen éslröviden 'nem l'ellet magyarra fordítani.

l an, Yen holtt formativa, és majdnem csak az

'eggy g, og, Её’, ög yégzésü'peutrumokbúl formal

imminutívumokot , mellyek llasonloképen Ileutrumok,

_K_mint: ‘найду, eeattarz, retteg, reuen. A’ néma gyö-v

kérnek végsö beti'lit, h1 g elòtty nem dupla is, több

nyire megduplázza, mint: zo/fog, zalf/ran; [дБ/#3‘,

fzi/fzen, rë/ög, ngi/en. Csak mozog verbumbl’ll 1261‘

mazik mocozaa. Más verbumokbúl csak az eggy _fo

вал látfzik járatos lenni.l N

Jegyzeß‘. Az fín, e’n, ö'n áilabák csupa végzések,

_mintz'lr/va’n, {диет/г, щит. Az on ós ën silabKák

pedig paragogikák a’ k’óvetkez'endö 1чегЬитоКЪгш:
I¿má-yon , le’fzzïn , _mú'gyú'n`, lli/zeil, 11i/zeri, tq’fze'iz , _vej'zé’m i

mellyek neural а’ v'erbumok ellehemek'; plm', /e/ì‘z,

‚лёд‘, lli/'21, vif: , Дог/2 , 12e/z , _’s mellyek tölök azon

nal elesnek, n_iillelyt hozzájoìx conlugálióbéli inllexio

руды-2111.11, mint : o_agyolr, lefzel, me'gyün'if,' /Lifznelï

’Ks a’ t. Illyen az i/f sílaba ifs‘, mellyet még az ollyan

' 1"егЬишоЪкЬгщ is, mellyeìk nella nëlkül fzokatlanok,

vêgzésnek venni soho. s‘êm lehet, Valallányfzor tchat

,a’K yferbumok’ formátióìárúl Vagy conjugátiójokrúl

шишки , a’ '_verbumpk’ végzése’t elnlítem, annyil'zor

az il: elott’lévö betl'it kell az. igazfvégzésnek‘vennkf

lígy e"\;erbuml1a_n törte'ni/i az n betü a’ vegzés,melly .'

hez а’ forinatívá'k, mint: törte’n/iet, és az_ inflexiók,

mint: [дне-ш‘, ra-gafzlatni fzoktak.' Es eggy illyen si

labára epíthetnek Grammatikussaink a" c0njugatió_.
ban eggy harr’n'adik formátvnnelly az inflexióknak ép

Jelmeit, _ és így_ _Dy‘îlvünköt is _rendetlenül mçgza~

varia ? _ f ‘ _ f

_ ont, _ent az elöbbenitůl csak a’ t betüv'el _kü

1ömbözík , inelly belöle actívilmokot formal: csattan,

' ‘ ст:

" _
\ ‘

I ' ß
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\c.rattrmt, retten, _relie/zt. Némellyekkelosak reciproca

lehet‘elni , mint: c_ll/'ziß'zenti magali; elrf'g'ßènti maga?.`

\ ¿_i/i, holtt formativa, és csak kevés [aar-_
mazékai’vannak egynehány eleven fzóbûl, mint:y van

dq’fz, egerqfz. Formál substantívurnokor is,fmirenézve_

nagyon’hihetö, hogy a’ verbumok’ formatívája Яп

kább a’z, e’z, mintsem ф, vada’z',Í едете}. На

ezeket így akarjuk îrni, akkor meg kell a’z, ей: for.
matívájokot az öïágû.~ z formatívátúl külômb'öztetni , l

mikor ez vocális mélkül az ¿tés в végze’sü snbslanti~

vumokhoz ragafzt‘atik , mint‘: dç/’z/níz, /ge’z , mellyek

ben az a és e végzések a’ z formatí’va elôtt accen
шаг kívánnak. _ I

a/îzt, q/zt lloltt formatíva,' e's 'többnyir’e csak

ad, ed végzésü neutrnmokbúl '_csinál aetívumokot,

mint: a’rad, dra/2t, ered, ere/zt. ре még ezek Кб

zen; is vannak , mellyek activumaikot má‘ílormatß

vákkal jobban formállyaîk, mint: llama', lzasz't; en.

`Íged, спад/мед Némellyeknekke’tfe'le activumaik van~

nak, mint»:_fzaÍmd,ßalra/`zt ‘(аду fz’akajif

_ at, et,_és tat , tet eleven formatívák, mellyelbI

nek járását nagyon fzükséges шашлык.”

_El(_î/'zör neùtrumokbńl‘aclívîimokot formálnak ,

\ ha egyébaránt az activitást felvenni _képesek Ezt

azonban' nem ûgyfkell érteni, mintha. neutrumokbúl

activumokot csak ezen formatíväk által' lehetne csi
nálni. Vannak errevaló több ‘мышцами is ,l mint:

hal, hat, 'wi/f, @jt ’s а’ _1.

a) Az at, et silaba esak egynehány monosila. _

bumbúkformál áctí-vumokot, mint: lóg, lógat, e’g,
egel. _. I ’_ t’ l '

' _ ь) А’ [rodi/e, lads/f, kaal/g, és 1min/fail., la.

zílf v_e'gzësü neutrumokbúl tat, tet silabával activu-V

mok támadnak , mint: lfáromkpdik, lsa’romlr'ozllat, ¿grü

mölcsözilr, gyümölcsöztet. — ` f‘
r
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_ c) Sok eleven gyökerekbül és `[найтигпаё1‘ю1фй1;

mint: диету, Íraczagtat, /l':üm'Á~,fzüntet, _

d) A’ g, og, e'g, ög végzésü neutrumokbûl ,`
u_niint: тату, morogtat, z_¿f/zg, zè'ngtet,

Jegyzeír, .Iól él'zre kell venni, hogy a’frequem

tatívumok formativája gat, gef , vagy ogat,ëget,öget

ugyanazbnnéma gyökerekbül sok actívunnot` csinál,

mellyekliûl a’ g formativa imitativu'mokot formál,

mellyek többnyire neutrumok. Az illyen frequentatí- ~

1vumok’ értelme na'gyon közelít amaz actívumoke’hoz,

mellyek a’ g végzésü vcrbumokbńl tat, tet silabával

forma’iltatnak;4 de csak van még is közttök külömbség,

mellyet a'nyelvnek zavarása ne'lki'il el nem mellöz

hetünk. Példának ckáértfA’néma moz e's a’ fzenf

dergö Ízempe/_yr gyökerekbiil nem Csak а’ neutrumOk

4lá1r1adnak:,mozg vagy mozog, és hempelyeg, hanem

e’ frequentatívumok is: шагам, és hempelyget, mel

lyektůl meg ikell a’ tat, tet silabával {ох-1115111 activu

mokot: mozagtat, és hempebfegtet külömböztetni.

мдшфог, Ugyanezen formatívák majdnem va

lamennyi actívumbúl faotitivumokot csiná'lnak, mint:

z’r , z'rat ,~ один, olizastat; ke’r, ke’ret g here», lrerertet.

Neutrurnbûl factitivumot csinálni nem'lehet,I ha csak

elöbb activummá nem tell‘zük, mint: e’g, egel, душ.

На a’ factitivumokhoz ik silaba ~ragafztatik, passivu

mokká lefznek ,I mint: [гад]: ‚ o_fanarìlf, ,Iren-tik, ke.
гений. А’ passivumok’ conjuga Vója a’ factitivumokéç»

túl csak kevésben .kiilömbözik ugyan, ammint Gram.

matikámban a’ 115. oldal. megmutattam.; de a’ be

fze'dben könnyü ôköt mégis egymástûl megkûlömböh

. terni, A’ factitivumoknak és igy a’ passivumoknak

fò‘rmátiója Ais г.’ következendö reguilrik4 fzerint vitetik

, „вы; ’ "

v
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_ l) Az eggy'sllabábúl álló actiir'umok at“, et si

labát kívánnak, hogy factitivumokk’á legyenek,mint:

wig, идут, ke’r, Ife’ret. Kivévén: _ _

` а) a.' követke’zendö irregulárisokot: Юга: , ro

vat, _fw/vet, n_yövet , 'ló'vet,_/'zfvat, бит‘, hitet, vitet,

шт’! , te'tet vagy némellyek I‘zerínt тег, тег.

ь) А’ kövelkezendö at ravie ve’rbum mi, fee

ailabát kíván: vet, денег , n_yit', n_yittat, Éöt, Ítöttet,
gia, Janet, т, шт‘. . _ ч _

` 2) A’ több silabábûlálló verbumok tat, tet

formatívát kívánnak, mint: olvas, „малы, üldöz,

illdů'zfe’f.
1

Kivévén az ant, ont, ont, e'nt, дн’, qßzt, ‘

ад, emt, e’fìt, e’rt végze’seket ,_ mellyekhez oda lehlot

vìenhi az l't formatívát is, mint: шахмат, oeattantat,

_ ’e'l‘refzt , e’áre/ìtet , ford/t ,_fordítal.

Jegyzeír. Sokactivum van, mellyekbûl factiti

lvlimokot és pal‘sivumokot csinálni nem lehet. »lllye

nek мои, mellyek а’ ‘ют, мы, мы, ‘мы/г, 15e».

ail", Ãîòzil", azi/r, e'zi/f, özilr,g, og, eg, ög neutrllmokbúl

lforme'lltatnak, mint: àara’tkòztat, lfüzl‘ödtet, oríóztat.

"A’ doga'l, dé’ge'l, (Май-“1326511 activnmokbûl sem

'lehet'egyébkép factitivllmekot csinálni, ha csak e’

formativájok meg nem мишень, mint _/`zár’doga’l',

_»fzurka'l, jkurhíltat, _]ìurhíltatik. `

‘ъ ‚ ati/f, с!!!‘ és tatik, tetik a’ passivu'mokot for-_

mállyák, lamrnínt csak ilnént at, et és tat, tet alatt

y`Axnegírtam. Legrégiebb könyveink’és kézí’rásaink sok~

kal, ifìabbak, hogysem рыбы meg. lehetne mutata

ni, позу nemzetünk a’ passivumot nem а’ deáktú-l

, »vagy {бит tanúlta. В; ha bizonyos is, hogy tölök

«_ Jtanúlta, eznyelvünknek kisebbsége're semnlikép sem

válhaf. Bár hajlandóbbak volnánk «штат fzom~

I'zédgyailrktúl'több jót Íanûlni, míntsem гаишник!

at,K_ et'vagy tat , tet formatívát a’ passivumokban

` me g
Ч

»
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megd11plázni,~_~felette nagy hafzonralanság, жён“:

 

е’ közönségesen bewzetr passivu_'rnokbûl: ’mandati/f, /ml- .

lati/f _az anmlogyia is világosan megmutattya." Azok

pedig, a’ kik azt vélik , hogy annyiagens causa Гей

l'zik a’ `passivumban, valahány at, et, vagy tat, tet

штат; benne, mint: {машин/г, ‘he’retzetterez-t ’s _

a’ t. [rati/ï ésV lie’reŕett helyett, Vnevetségesebbeknek

tefzik magok0t,`, hogysem czáfolást érdemélhetnének,

gat', get, melly a’ keméuyebb hangú consonák

'utánn epenthetikál kívánván, _háromágúvá lell’z: сваи,

¿gel ,

kérbül , mintzlŕa’ngal, ‚её/идей; fzámtalan verbum'nûl,

f

mint: ‘bontogòh integer, Íu’vogat, mollyben a’_ v az

irregulárisok’ ep’enthetikája ; egynehány Substantívum

búl és 'adjectívumbûl, mint: vsz’lzogat , _ti/'z_lagat, 112

tèget. Neurrumokbûl e’ formativa nemesinálfrequen

tatívnmokot; ha csak azokot elöbb act’rvpmokká nem

változtat‘tyuk. Errevalónézve húllogat~ v»nagyon roll’z.

öget , frequentativumokot formal _sok néma gyö- А

на; А’ húll gyökérbm eiöbb maza/'f actívumot kan _ ‹

csiaálni, és ebbül azutánn húllajtgat frequentatívul —

»mon A"l1úll neutrumbúl más formativákkàl kell e’

frequentativumokot вашим; lzúlldog/íl, kúllog ищу`

húllong. _Némelly néma és eleven gyökerekben a’ vég

sö lf e’ formaríva elött g betúvé változik, mint: [а

had , alfad , faggat, aggat. ___ _l

«hat ,~ het potentialis verbumok'ot» formal min

dennémü verbumbúl, az eggy van verbumot kivévén.

Regulái’ezek; _ ___ _ '

_ а) А’ /zat , het sílaba minden egyéb formativa

utánn tetelik ,_ mint : fojtogattatlzat. _ '

' b) _Az м paragogioát_eltöri, mint.' esi/f, eflzet ,

'faízik,_fázlzat, nem pedig идей/г ,_fázhatik. Kívévén

a’ passivurnokot, mint: лилий/14115‘‚устают/лай.

'à f _ ‹ A\' С)
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c) Azfz es fzz'r'r formatívák is elesnek 121611:- 2115`

. irregillárisokbúl', mint: Маг, ог/геЪ, пух/5111111, сддЁе

lied/zet , ¿1l/zat; fsk/1er, 11e/1e , ¿te/Leí'. I

ódik, öa’ilr formatívárûl fzûkséges éfzre venni

a’ következendö igazságokot. ` `
a) Többnyire ollyan neuîrumokot formál, mel`~

I_yek Izenvedést tefzneknde nem ollyat, melly killsö

ágenstül fzármazik. Ez által külömböz'nek a' de..l§
passivrumoktûl, mellyekkel kifejéztetni'l'zoktákl: [rá-_

dik, ütödz'h. Illyen neutrumokot majdnem vala‘mennyi

activumbûl leher csinálni. ` ‘ i

b) Formál'actívumokbûl egyneiiány ollyan new

trumot is; mellyek cselekvést jelentenck, mint: , 111:

lrozódiń‘, fzegö‘dz'lr'. Az шум neutrumok többnyire

melIze távoznak törzlökeiknek értelmétül, mirenézve

formátióikot követni nem tanácsos. `

.6) Ne'ma. gyökerekbül , súi1stantívumokbúl és

adjectivumokbúl csak kevés verbum van, .melly köa

‘ zönséges fzokásban és helycsen formálŕt volna: toë=

zo’dì'll” vagy dobzúdik, talán a’ dab/26 törzi‘ökbi'il; Irún

Iódz'7ï, bajlódikfmellyekben ha az l epenthetikaße?

vagy a’ I’zokatlan lu’nol verbumna‘k formatív/ája ŕlz’naa

helyett? nehëz meghatározni. Az ollyanokot tehát,

meIlyek helyettjobbakkal és fzokottabbakkal élhetiink,

méltán megvethettyiiik,` mint: dolgolódílr, mwzha’leif

‘di/f, zwaai/f, me'nyeknél sommi _heu'yesebbem шт

g'ozi/ï , тип/кидай”; ‚, ZaJ‘Jù'Z. ‹

_ d) Egynehány I‘zokott verbumban,m'ellyek mo-`

nosilabum verbumokbûl fzármaznak, 0l, el, löl epenl

thetikát találok , mint: forgolódilr, köteló‘dik, .ridlfigöJ

lütlik, mellyeknek törzl'ökei,forg, köt, Jürg, hacsak

itt' is formatívának nem akarjuk nézni , mint a’vkínlódz‘ls

verbumban. A’ h vagy g epentika е: verbumban тег ‘

Íu'idìlr vagy vergödi/r nagyon hal'zontalan, a’ térméfzei `

les verö'di/r helyett. ‘ _

. _ ‹ nl,



____-.___K-’l' . _l l `lil, й! felette sok verbumot formál, és többnyire

heutrumokot.~ ' 'l '

l _ a) néma gyökerekb'l'll, mint: borúhffzükegy

¢ hehány substantívumbûl, mint: a'rúlhfajlíl, dücrûl

‘ладу diiésöül, üdül`; egynehány Verbumbúl, mint:

ja’ru’l, te’rül; egynehány particulâbûl, mint: a’mu’l és
per prothesim даёт”, és a’ju’l, az Ia’m !_ és dh! inter-_

jectiókKbl'll. Hódu’l vagy мыл nem` a’ hold` fzóbúl

ered, hanem e’ német fzókbúl: bulb , bulb! bulbígen.

A’ g V'égzésûverbumokbúl imminutivumok támadnak

általa, mellyekben a’ g formativa d_betüvé Változik:

‘Тата, fordúl, neng, zendül. Ezeket kfo'vetl' мыши is, i

иди‘ verbumbûl.

b) Sok ollyan adjectivumbúl, mellyek adVer~
biumaikonnem u’I, ü] silabával formállyá_k,l’s те!’

.lyekbül verbumokot odi/î, è‘dilf, дам formatívával

csinálni nem lehet,_mipt: bu’eúl, bolondúl, e’pûl. E’

regulának vannak> ugyan c_xceplió'i; de ан ellenben

{б tôrvénynek tehettyük , hogy adjecti~umokbú1 ne

esinállyunk úl, й! silabával ncutrnmokot, mihelyt

illyeneket lîelölök a’ közönséges fzokás odi/r, è'dik,

бей/Ё‘ silabával örömosl'ebb formal. Roíl’zak valóban

а: efféle Verbumok, parlagúl, hajasúl, büdörûl, e’def

л?! ’s a’ t. ezek helyelt: parlagodil: vagy par/agora

им, Аа/ахоёй1{‚йд‹1дгд‹1Е/с ‚ даты. Ellenben pedia az

ollyan verbumok h_elyett, mellyek ,úl, i2! silabával

fzoká'sban vannak, ne csinállyunk üdôtleneket odilf,

edil", ó'zlll‘ for-matívával, mint: aggodilf , avoa'ils, la:

.f‘odi/l‘, elegyedz'lf, ve’nedi/l", vagy’fzokatlan lz epenthe

tikával гей/май]: ’ а.’ и lezek helyett: aggzíl, avu’l,la.r

„и, elegyül, ‘идти, Az a és e Vég’zések az úl_,'ûlfor

'matív'a elött elenyéfznek ,' mint; дата, àarmíl; görbe, ‘

göráül.

43. S. A’ verbumoknak háromágú formatíváí`

ezeke

' da»
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' doga’l, Ádè‘ge’i, döge'l‘, melly egyńehány activum

búl és neutrumbúl, kivált` ha monosilabumok, -»Í'r6~

quentatív'ùm'okoç csinál, rhint: fílldoga’l, fzegdége’l,

üldöge’l. Azjtœgulárisokbûl kiïlönösek а’ fzármazé-y

kokt'hiddëge’l, viddëgél, tëddëgdl, vëddëge'l, _'ëddëg e7,Y

iddoga’l, игл/1140541, fekdé'ge'l. Е’ formatívának meg-_

rövridítésébül támadnak а’ következenâô végSilabák-e
в lm’l, Ire’l, mint: ИМЯ, me'rke’Í.

` gdl, ge’l, mint: vakargu'l, Aermge’l, melly elötç ‚

nêmeìly an‘yafzókbúl még а’ t betü.v is elesik, mint a

hngyigdz, www?, elek helyert'; @gy/ign?, murga.

az accentust is elvefztik: vafgdqglíl , fúrdogál. Van da’l

végzés is , mint: hàrapd'ál. ' `
l ‹ zíl, e’l, mint: ug'fáz,fzdm1á1,„mefél, иен?! elek.

`bül': ugordoga’l, fza’moldoga’l, тег/ищете], vetdé'ge’l."
Ezeknél sokkal fzokatlańabb a’ rövidítésfmelrly

bül az‘g'wrdè'lrël'és ‘ми/{64:61 ’Vagy L'Jdë/f il: verbumok 1:5

madtak `ezek helyçtt 1 e’rdège'l, és „деда. А’ többi ШИ

dítések alacsonyabbak ¿s4 helytleienebbek ‚ hogysem

azoknak cu'ltiváltt nyelvberi helytadni leh'etne. Il»
lyenekf" n_jfz'rba’l, имидж, va/îaram’l, Yhol a’ хш‘ а”

зиЬЫаЩПитоК diminutívumábúl felette üdötlenül.

áll;jövefl, пей‘?! ’s а’ t. mellyek az imperfectumuák

második fzeméllyei lév`én ì frequentat'ivumok .nem is \

le‘hçtnek. Eg‘gy áhallyában inég a’ {'zokott -röyidité

sekre nézve is jó, megt'artani azt a’ vtörwëxpyt, фазу

а’ melly verbumokbúl közöusé'geàen fzokott és helyes

forma‘tívával csínálhatunk frequentativumokot, azok- ›

‘nil az efi'éle rövidítésekkel nq éllyůrnkî. A2 efféle- üdötf‘*

len `frequen'tativu'mok yhelyett \ tehát ‚ mint’: ‘НМ/1:61,

tc/fz'ntge’! ,` fzölfe’l , y vagy‘fzökel vagy _ßçö/röll, .rege’l vagy

зад/[564, ó'rz'gëll, me'rwiń'e'l, Úzqritge’l, Á‘övç'tge’l,' vakar. ‚

щй!‚’л!йг!‚%‹1!_‚ rrínczigáß /fanaz'wál ’s а?!‘ 'mondgyuk

és kiváltjrjuk е’ jobbakot'és` fzèbbekçt; ‘ей/шаг‘,

\ . y I ‚136‘. _.

dal, del, mint: vagdaì,_/ìudal, mellyek még'l
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_fzöì’îdäu _vagy fzökdöge’l, örz’zget; me'rêget, тайге‘,

Éöveíget, valiargat, жажда: , ra’ntogat, lrandítguti ’ _

dos, der, dö-.r светь égynehány frequentativumot

‘csin'ál -, пиши/651104‘, cajpde’s, pö/rdör, és ném‘a дуб

kérbülŕ repde'r. A’ Íi'ormativának d betüje' vagy elma

rad vagy l: bètüvé változik a’futw vagyfat'lro-.f verà

bumban. Csupa ve’gz‘és ebben; tapar. Holtt formativa

léve’n,.a1hmint ezen jegyzéïsekbi'il látfzik,jo`bb, ha fre;

quentativumokot'màsokkal csinálunk, azoko: Ещё

_ з"‘5|1‚_1т|е11уе1‹ közönse'ges, fzokásban vannak. ì

daz, der., döz hasonlóßz elöbbenihez: Írende‘r,

‘Фонда: , üldöz , most már ‚мы, inellyeknek gyökerei:
»fe/z, boil, Öl. ` " “ l'

 

irodilf», дай; k-ödilr штамп neutromot fora.

мёд-шашек cselekvést jelentenek. . _

a) egynehàny ne’ma gyökérbük'mint: фиг/{04213

Ã'üzŕöa’z'k, ha сваи ezt .a’ /föz I_z'obúl nem akarjuk

lfzárma’ztatni: Vannak egynehái'iy Izokotr verbumaink,

inellyek l'zokatl’an törzl'ökökb’úl, ‘газу 1е3а1АЬЬ 0Цуа—'

tiokbůl eredrek, mellyek helytelen vagy fonák epe"

thetikákkal úgy meg типах rongálva, lxögy allig

tenet ökörimegöámemi; mimi ázm'llradzlf,f„h¢i,elw.

' dik, ázällwdzlf„me11yeknek anyafzavai hihetöképen:

elme, a’ ['zokatlan imitativum foház, éso’l. A: efféle

formátiókot követni nem tanácsos. '

b) Számtalan substautivvumbúl, mint: Миши)‘;

frodi/c, emb'e'rkedik, [тела/‘042%, ¿zgyarkodi/ï, elme’íkëi _

iii/r. Az опуащша mellyeknek Végsö betûik keményeb

bek, hogysem alformativának elsô lr betûjévelkön;
hyen] ölizveolvaclhassanak,l az д formativa által elöbb

adjectivumokká változnak, mint: штаммы‘; pa.

"уйду/‘0451:‚[зет‘ётд’еЩ/г , a’ következök liel‘ygtìg buf;

ìwŕkodz'lf, parafztkodi/r, 'zentife'dz'ln _ _ _ _ x _

c). Egynehá'ny verbur'nbnl, 'mint à 'ůa'nk'odi/r, ¿met

'Èe'dik,_"/röltözködik. Az img; eng, ¿ing v_égzésůek _ël _

F _ _’ van.
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1 vefztik а’ g betůt, az (фиг, e/'zt végzésûek pedig a’

t betüt, mint: bo/fzong, bq/fzonkodl/f , еде/м, ere z/îe‘

dik. Nédlellyekben az q/ìz és e/z sílaba az , oz , ez, _

l öz llelyett‘áll, mint: Írapafzkodik , '/mellyeknek fol*

mátióját követnl nem tanacsos. A" vocälissal végzödo

f_zókban kettö az epenthetica, ‘úgymint az irregulá.

risoké, mel1y`11, és'a’ jelenlévö’ formatíváé, mint:

if, маг/ют, „а ‚ nevelke’di/î , »be ,— гашиша/г. l

l . d) Számtalan adjectivunrbûl, mint: ba’torÍrodi/l‘, `

fényesliedilr,dühö.rködilï , és igen kevés particulábúl,

_' ‘_ mint: dtallrodi/r , vagy\ l emfatikával ъ ‚сйгдйодй‘ ,

“ _' vWzál/ïodilï. _ i ‹

_ _ _Találtatnakitt is sok helytelgn formátiók, rél'z

' fzerínt, mivel ад ÍrSSk némelly verîliumokot, mellyek

kozi/r, Ífe‘zik', Írözi/ï foi'matívával‘iáratosabbah mint:

_ _ madame/f, maw/mik ,_ „linden 0k neural мы,

[l ’ ‘мы, ‚мы formativával так: „наш/ют, férz

’ fzerlnt pedig, mivel-helytelen epenthetikákkal élnek,

mellyekrüljó lellz a’K követke'zö jegyzéseket/rneg

fontolni. _

‚ a)Ta1a'lok eggy Silabábúl áll'ó verblimokot,

_ _ _ mellyekhez e’ formativa minden epenthetika ne'lkůl

ik ` l ragäl'ztatik, mixxtz‘bdnkodi/ï , ra’z/fodik, ke‘rÈëdi/í,mí

' ` ` vel végsö betûik a’ _formativának elsô l2 betüjével
_ f könnyen öfzveolvadnak." Az ellenkezö. ohra nézve

mások а vagy _e epenthetihát kivánnak, mint: Ива‘ ’

[rodi/r, беге/‘кий. A.’ voeálissal Végzödökben az vl ‘

epe'nt-hetikát I'zükségtelennek, és az a vagy evocálist

elegendönekltartom, mint: .rivali-edili, rivakodi/r, ne

’ îlßliëdílŕ; de aze'rt а’ 'Jivalltodik, 'rtoalkodilr , перейд

dill1 verbumoko't meg nem verein. Csak az e az epen

  

Г ~ théetika gÁürZe-(lredik verbumban, mìvela’ päröl Чад)’

me‘gfövidítve а’ perl anyarzóbńl fzármazik.; í
~ b) A’ substantivumok és adjectivurnok ut'ánn, mel“l Y

_ __ lyek ¿Sak eggy’ silabábúl ’a’lllanak, majdnem _mindenüjo

"j r ’ у _ ` al

‘1! _ ` _ “_ K
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а! vagy el epenthetikát tal-álok , mint: ‘шли/‘0421; ,

ЬйЁшсЛсЁ'а’М. А’УЬйЁдЫ’даЕ/г Verbumban Ö1 ugyan az

epenthetîka; de a’ többi középfz'erü'ekben az el fzo

ko’ttabb,A mint: `röstß'lÃ-ëdz'lr, nMivel [es verbum `is, né'íf

is , 16 belöle mind lesellië'dik,mind Zesékë'dilï. A’gya

na/todík verbumban az' a epénthetika az ú gyökérbe- '

‘(Ш е’ fzóbûl gyalzú elütî. Hala’ név а’ plurâlisbah v

epenthetikát Иуда‘, azt itt is megtartya, mint: bö

velkëdikê söt feltalálni ezt többekben is , mellyek vo

cálìssal Végzödnek , mint: Ízivalkodiít. ‚ ‘А
с) ‚А: а vagy в végzësû печей ~csak l epenthe- i

tiká`t, és ez elött magokra accentust kivánnak, mint:

alamizfna’Z/ïbdik, elme’lń'ŕ‘di/r.’ A’ köz ember ézen I epen

theiikát többnyire elhaggya, a’ mìbül csak emfatiká~

пак lehetne gyanítani. Azoríban hihetösebbnek tarl

tom,hogy Valamint а’ топоз11а1шп1о1шь11, úgy, itt

is az al, el, Öl 'silabáknak az a’ hivatallya , 1105;г а’

>substantivumokb"1 és adjectivumokbûl‘ eìöbb fzokat

1an verbumokot csinállyon, mellyekhezy azutánn a’

#odi/f, мы , ‘едим formativa sokkal fermérzeteseb.

ben lehessen ràgafztani. Így ё’ 1`261\Ъ111: gazda, cime

elöbb e"fzokatlan verbumok támadnak :. gazdzíl', г!

l

I me?, az‘utánn pedíg e’ Pzokottak: gaidfílko'dilr, e/me’L

` Май’. Ez annyival'hihetösebb , mivel L betüve1já~

ratos verbuínáink is Vannak, mint: day'ka, dajń‘a’l,
Jajlrdllrodik. Az eíféle V'erbunëokoç l epenthetillçával

jól meg kell ki'lìömböztetni azoktûl, mellyek k‘odik,

hdi/“kwik forma'rivával s végzésa adjectivumok.

ьы támadpak. мамы: тип/„том, és высшим;

és megm‘eg mást ‘лишай/тайм‘ és elmeírìsëaïz'll‘.` `

d) Az 9m é‘s ain epenthetikák itt fzökatlanok;

„én e’ verbumokot /fámmkodih fés ¿fmmlfàdik inkább

Еду from: Iîáronïrodí/'ì ‚ ¿drong flzokatian anyaízó'b’ńl',

ës‘ffzamodils. ‘ ’ ` ` ›

` \
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kozi/f, mit, 1ra-zii. hasonióképçn ¿nyan neu

trumokot formál , mellyek cselekvést jelentenek,

csak hogy n__em olly termékeny, mint az elöbbeni.

Vannak. Vele verbumaink egynehány substan'tívum~
búl, mint: {идёт/(0217‘,хцвуъ’егййй; verbumokbûl;

mint :_ ima’d/f'ozi/f, nevetké'zih, ütÍfQ/zi/f; i egynehány

particulábůl, mint : ellenkëzìk. A’ monosilabu

mok utánn , mellyeknek Végsö. beti'ilök e’ formaiívgi

nak elsö kbetüjével könnyen öfzveolvad, nem га

lálni epenthetíkát, mint: zárlrozi/f ‚ _fel-kë‘zilf; kivévén

eggykettöt, mint‘: vrírakozzfk; egyébkép. pedig a Vagy

e utánnok az epenthetica , _mintz ada/foul", gyüle/l‘é‘

ifi/r. Találni egynehány fzokott verbumqt at `és б’:
epenthetikával ,I mellyeknek formátióját követni nem

тайное, mint: craIat/wzi/r, душ/“1211:, zgyz'lal/"w

zi/t’, és .r/rong, botrong verbumokbúl: .ríra’n/i‘ozí/i,

botra’rzkozi/f. _

_ odi/r, ¿dí/r., fidi/i olly neutrumokot formal, mel

Iyek a’ tulajdonságok „алмазы jelentik, sok néma

és I’ze’ndergö gyökérbül, mint: .romp'qbfodilf , telepe'

dilr; adjectivumokbûf, mint: blítórodik, fe’rgëse'di/ls,

böröso'fdz'k; egynehány substantívumbûl, mellyeknèrk

fzármazékai már cselekvést jelentenek , mintI :‹ Штоа’й‘,

ад’опушйй; egynehány verbumbúl, mint: zavarodüf.,

штат. Az ú, végzés az adjectivumokbúl elesik,

mint _; domború, dqmlwrodik, keserü, kerel-¿dik Az

epentlietikák itt többnyire régiek , de olly томаты, _

liogy új formátiókban allig. lehet Velek bizodalmasan

élni, ammint a’ következô jegyzésekbûl az Oli'aiió

könnyen átláthattya. _ _ l

am., em , epenthetika gyanánt, némelly'gyöke»

' rek’utánn I‘zolgál, mint: [платой/“65 egynehány

verbum utánn, mintzfoßfamodik, e’lemëdz'lr. Némel-

lyekben ezen epentetika accentussal találtatik, mir t:

m’llámodi/f, vl’da’modz'k. Ezekbül támadt à’ >helytèlm

- `vil- ’
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villa’m és уйдёт‘, mellyek közül az’utól’só járatosabb

fzó az elsönél. Én e’ vel-bumok helyett ezeket javas

lom: villanodikl, v/damodí/r., mellyek közi'll az :elst'l

1li/_lari verbumbúl tárnad, a’ másik ред]; ат epente’n

tiká'val `„й! a‘djectivumbûl. I/'illa’mv helyett villanat;

„там; jobb substantivumok.' "

ap, _ep csak e’ két fzóban talâltatik: dllapodik

ц

ё$‚й!врё‹1б1г‚ mellyekhez t'alán ‘Играй/г is tal’t'ozhat.`

Ulep ugyan járatos név; de afl/ap és telep'nem; mire

mïzvebi‘zonytalan , ha az ap, ep silab'a epe‘ntetika-e,

vagy régi formativa Í’

al., el silabát ezekben találok: efyele'dilr, „nap-P

plz/odia, ej'f'elêdil", e'stelgdi/f, Vagy eatveleîlik ; de az
elsô per metathcsim mondatik дадут/1: helyett, a’l

’_többiek рейд à’ nappal, «9j/"el, еле! adverbiumokbl’ll. '

I‘zármaznak. _Az urólsó helyett'regulárisabb volna

ug'yan eettel, de most már ertoe sokkal járatosabb. ’ . ‚

f lz roITzepentet-ika, melly csak‘ ama’ helytelen

Af_ormátiókban találtatik, _rnellyekkel nyelvünköt a’

köz'nép, vagy а’ poéták befzèmetezték. Micsoda

monstrumok ezek: hz’rhé‘eIi/r, ve’n/ië'diß‘, bürzhödihbûm

hörii/f vagy âafzhöçlik e’ reguláris verbumok helyett: '

птица/г , penal, banömjdi/r, 'büzöeödilf ? Substánliyu

mokbúl e’ formatívával csak cselekve'st jeléntö neuf

trumokot lehet csinálpi,` mint: a’lmodik; a’monosi'la

bum adjectivumokbúl pedig tulajdonság változáét ie

lentö neutrumok nem evve‘l, hanem az '117, й! forma~J

‘там fámadnali, mim; za'gyiiz, fiumi, dfdgúaz'aá

„и, ‚или, mert_1dgy0dilf,frzmdik, ¿regnet/f, allie.’
dik, .rûrödilf nagyon üdötlen штанах. A’ fèllyebh

megirtt Verbumok гена: lz epentetikával az analogyia~

fzerínt nem tehetne'nek e'gy‘ebet, hanem birre’ ‘lef/‘z ,'~

дате’ lqß'z, Миф-[г z vagy va’ltozilr, a’ mit ‚диет

ёП`2е1 az ollyan tárgyakrûl nem mondhatní, mellyek '

csak Штат/детей, òünöeödlzetriel”, büzëJöd/zetaek.

F 3 Ha
l

\
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Ha az adjectivumokh‘oz `v’forr‘lrlativa. függe'fzte

tik, ki’seöbedést jelent, ammiïlt tudgyuk. Ezen érte

lem tehát megrtnarad a’ belölök fzármozó verbumQk

ban is, mint: ba/'ncíJodi/f,_fì'iJJeJ-êdi/f. Sze’l/Lüdik nem

рай. a’ h miatt, hanem még gyökere mià'tt is, balon

du’l helyett, a’poéták’ ñlolqgyi-ájának böcsül‘ete’re ép
реп nem válik. .ůIercvëdi/f, melly a’- marö fzóbúl cv

helytelen epentekivával támadr, mered‘hçlyett ńagy on

«l

dik csak az eggy moa‘di/r verbumbanl igaz for

matíva; a"többiek dik végzéssel többnyire helytelen

verbumokl Olrádl’ń‘ helyett jobb oka’d ; hazudz'lf helyett

\pedig ‚ниш! is jó. Huddz'lr r.) nagyon he ytelen

hugyazi/r vagy huggygzik helyetl, mellyek ik nélkûl

_ is heiyesek. Sza’gzzldik vagy /ìa’gúdi/r nem csak nem

járatos I‘zó, hanem még bizonytalan «eredetü’ is. Va

judik „душ/‚ум h'elyett jobb а’ bajlódi/r verbum,

>mellybůl fzármazott. Уфу/0111211 kitekertt nyakû Ízó

vfígyódz'k helyett. Ugordik minden ok és regula 1161

‚1Щ11хо1ю1ы csinálmány agri/f ьыуец. А’ _'többìeket _ x

dik silabával könnyen helyteleneknek ösmerheti, a’

— ` ki a’ foljmátiórúl eddig tett jegyzéseinlet fìgyelmqté

‚ `@en olvasta. ' ‘ „

og, eg, ög so/k цепи-итог Гогшёд és`többnyire _

imitatìvqmokot. Ha a’ törzf'ökpek végsö betü§ë `a’ -g
betüvel könnyen öfzveolvad,y akkor ez utánnà vocá

1' nélkül áu; mim: ‘bof/yg, zang, pöfg. Némeuyek.

'bennedig még a’lformatíva is_ a cpentetikát kíván,

mint :'fza'llong ‚ esè‘ng. Vannak vele verbumok $011` né
та gyökérbül, 'llnintz дающая, ffca'eg ‚‘ ròfò'g; ‘50k

’fzendergö gyökérbül, mint: роты-05, fzë'ndérég, könyö
r’ög; egynehány svubstantívumbúl, mint: zajog, ver

Jë‘Ilg; egyne'hány adjeètivumbúl , mint: búsong, pel]

pëgî‘; egyneháqy` verbumbúl, mint: caf/zog, (nem

"‘lffz‘toäù ÍC/íßfâg, шагу, melly heiyett jág'átolsb az

.- l .‚ ;. ._ »new ‚

f», d



‘.verbu’mok támadnak., mint: javal, lrevese'l.
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диету. Van' Cgynßhány verbumunk ag és ang vég

zéssel‘; mintsf‘arag, lappang; de mivel schol sem

talált’am eg és eng ve'gzést, melly ezeknek me'gfe

lelne, e’ formativát az ötágúakközé nem teh'ettem.

I 44. §. A’ verbumoknak ötágû formatívái a’ kô~

vetkezendôk : _ f

‹ ol, ël, öl, al, el és vocális nélkül l sok ver..

bumot formál, mellyek töblinyire activumok, néma

gyöke-rekbül , mint: apol , „тред fzürcröl ; sok s_ub-Í

stantívum'bûl, mint; a’mol, ingërè‘l, bò‘j'töl, és egy«

nehány adjectivumbúl , тащит, tarol. E’ forma

маты fzükséges a’ következo igazságokot jól megh

fontolni. _ ` _

a) A’ substantivumok, míellyek a’ plurálist ak

vagy с!‘ silabával formállyák, itt al vagy el forma

tívát kívánnak , mint: ta’lal, ölel. Ne'mellyek dupla

l betüvel Vannak formálva , mint: .rar/fall, kedvell.

’ b) Egynehá'ny„¿\adjectivumlaúl különös értelmü

Назов

lók 'ezek azoklioz , mellyek a’ll, e’ll silabával formal

tatnak. Laird a’ 42. §._a’l, с’! alatt. Dupla l betüvel.

is van/nali adjectivumokbûl , mint: räirtöll. ‘ _

c) Epentetikákot itt nem találni. Ezekben: _mü

1;el,`bi2völ, nevel ’s a’ t. a’ v beti'ì [az _irregulárisokï

epentetikája. Laird Gmmman'ka’n‘z'. 32. ё: 128. old. Az

eggy lovngol v_er‘bumlîan lelni ag epentetikát, és erre

n'ézve ’lóvaà roll'z Fzó lava: helyett.

d) Némellyek lal, le] vagy tol, tel silabával

танца!‘ formálva, mellyekben, hogyha nem-különös

formatívák, ¿z l és t дат/‘д! epentetikáknak kell

nézni , mint : ‘мы , Ire’rlel, душам, „шаги. Ezek

nek formatióiátkövétnì nem tanácsos. ‘ Rova’tol helyetn

jobb a’ fova’sol.

e?

\
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‹ e) Egy-nehány ум, e/zt végzé's'l'l járatlan vor-_

>bumbúl al, el-újjakot csinál, mint: mega/zml', еп

ge/ztel. Járatosokbúl az eŕféle'k helytelenek, mint:

’ akafztal a2 fzokottabb és jqbb аду/ига: vagy aggat

helyett. Eggyáltallyában nemjó , l formativáYa1ve`r~

burnokbûl újiakot c-sinál-ni, ésfzökell, Моё, ne'zel,

`voazol ’s a’ t. nagyon helytelenek a’fzölík, hat,_neì,_
von: törzfökökhelyett. Aziok, a’ melly-ek ‘стишок:

bûl »látfzanak fzármazni , csak romlott frequentatívus

mok, mint: falda/lol vagy falda/dik, e’rdeÃ-ël, njels

Heftel, fzö/mleere‘l, lföromç/‘öla’ hel‘yes: _faldoga’ß ¿ne

деда, nyelde'ge’l ,_ fzökdöge’l, e's körmů'l helyett.'
'Az ollyan substantivumok, mellyek Avocáll'i‘sslll;

hoz , mintzfonma,jìlrm¢íl ;_ were, шт; [33:13, fe'Jûl',

toffee, iii/pel. sokaliban alformafiva’ vQCál-issa ‚не;

consonans utánn is elle’nyéfzik, mintzfzidyé'nl, 'ajánl

не!‘ helyett, _fzz’gye'nël', ajáflol, mellyekrûl' lásè

Gramman'lfám I. î'ßell. XVI. Ёар. а‘ 12o. old: l

\

' vé'gzödnek, az l betüt vocálisxnélkül vefzik magoki '

g) Vannak a’- régi és mostani könyvekben ver-_ i

bumokl , mellyek más formatí‘vákkal sokkal helyeseb:

bek és _járatosabbaln I’gy ещё!‘ Ь‘е1ует 6010}, hengel,

tsöve’nye‘l , "vilzígol, _'friue'l, "s ‘а’ t._ én inkaibb ma'l'adok

дикий} z botoz, kangziń‘, .röve’nyè'z;_ vilzígit , _fries/t.

lik sok impersonálls verburnot forrnál.'_Ha ‘vo-_

cális áll elötlse, akkor а; l gyökérbetü, és a’verbum.

regu'lakôvetö neutrum, mint, múlilf , teli/i.' На pedirg

' lili elôtt consonants áll, akkor az lI formativa, és a’

verbum többnyìre imp/ersonale. V'annak il-lyenek _né-_

ma gyökerekbül, mintz'bomli/f, ne’mli‘lr; egynehány

substantívumbúl éKs ad‘yectivumbúl , mint: hajrzallz'ìt,

döglilr; egynehány verbumbúl, mint: nyilnmJi/r ,"'Ífflllil” , am és 'em 'epentetikaval;y és" legglykét particu-_

lábúl, mint; h_anyatlil‘. E’ verbumokban: iramlill,

’,Íw'ramlilî , osillamlilg az am epentetika, (пену n_émeh

 дует

l
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villa'mliÃ". -Ha’ram/ilf hel‘y`ett iobb kríru’l, a’ha'r gyökéŕ~

bü1,` melly helyett most már incr aphaeresìm çz’r vagy

a'rvl’z mondatik. Vdsll'lr 'rofl‘z -I'zó , misil helyett. На

,ranlik verbumbah az оп Гзокайап epentetika, Va/flik

' és pilzíglilf a’ járatosb z‘gzlroJkodiÃ" e's ИЩЕМ/10421‘ helyett

nagyon helytelenek. De a’ regul‘áris vet/"ik he1`yett já

;’atosabb ellenbengl’ wdìüf. Halli/f сваи impersopali

ter járatos ezenl eggy fzemélyben , hallaïz'lf helyëtt.

Szá'mtalan egye'baránt itt is a’ roH'z formatio, mint:
l деда/1 , bujdalflîik, buÃ‘doÃ'Zl'l/É‘, ‚МИД‘, Ã‘e'síil‘, vonagh'k

’s a’ tfe’ jobbak és já'ratosabbak _helyettt дшег‘ёддй

a’ogcíl vagy bújdogríl, vagy bu’jdos, buln'logfíll vagy

_ „bu/idas., hat, lre’s, vorlag ’s à’ t._,

‚ oz, Y¿"z , öz , az, ez., és vocáli§ n'e'lk'ûl z sok

aetívumot és egynehány qentrumot formál Aném'a gyö

kerekbůlr, r'rpnìnt': шагами)“; sok s‘ubstantivumbûl',

mint: aranyoz, hé'gyè‘z, çzüxtöz, душ, fzögez; egy

nehány' verbumbúl ‚ mint: (‘Мог ‚ `e/rè‘z ‚ Ä'ò'töz; egy.

nehányvparticulábú'l‘, mint: ala’z és per prothesim

gvïahíz, elle‘nëz vagy'fßllenz. Az olylyan neifek, me‘llyek

l а’ plurálisf ak, ek’ silabával formállyák, itt az, ez

formatívát' kívánnak, mint: (тайная, Л’еа’иед, Ãövez,

j‘ejez. A’ vocálissal végzödôkhöz többnyire csak az

газу z ragafztatik, mint: m’z, 'e/ö'z. A’ franczìa és

német vvrsl‘burńok’l magyarosîtásárúl oz' silàbaval Ми!

а’ ‘42. §. (Н, e’l alatt а’ jegyze’st. ‹ "
czz‘k, é'zit, lözilï, azi/r, вы}: sok neutrumot~ for

mál egyn'ehány néma'gyökérbül, mint: távozihfzdr

:magi/g;` substantívumokbúl , mint: dvh'ányozik, gyö

„Ifèrezí/Vt; sok verbumbůl, mint: àkadozik; repedëzik,

öltc'g‘zz'Ã”. Az ollyan цепей, mellyek a’ plurálist ak, el:

Silabával formállyák, itt azi/f, ezilr formalívát kin

f vánnak', mint; a’gazilf , gynökerezi/f. Azoïmak, af kik

az ik paragogyikával v_égzödöî verbuxnok’v 'íflámálfif`

" ‚ har
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harmadik conjugatióbéli formát akarnak nyelvünkben

`lábra állítani, hafznos volna itt meggondolni , hogy

sok neutrumunk van , kivált e’ formatívával, mellyek

ik nélkůl olly jók, hogyha nem jobbak , mint ik pa

ragogyikával. Illyenek: ttívoz, doha’nfoz, дуб/сета,

akadoz, repede'z, 'ölto'Á/z, dgaz ’s a’ Epentetikát e’

‘formativa elött keveset és töbßnyire csak helytelent

ltalálni, minhka’r/zozilr , fzomju’hazìl', mellyek kelyett

'lnírozik jobbffzomjazik pedig még járatosabb is.

Мадрид/г verbumban a’ va epentetika I‘zükségtelen,

тег: m'agzik helyes és járatos verbum. Azokrúl,mel

lyeklaen a’ formativa’ {voçálissa elenyéfzik, mint:

virzígzilf, Izabal/l“, la’sd Gra_mmatz°lfa'm. I. îbell. XVI.

Кар. а’ 116. 6.9 köb. old.. _ _

zik egyneliányimpersonális verbumot és sok

neutrumot formal. _Itt is , .ha a’ zik elött vocális АН,‘

а’ z gyökérbetü, és a’ verbum a’ regulát koveti, mint:

a’zz'lf; а’ többiekben a.’ z ’betü formativa. Formál ver- .А ‘ bumokot egynehány substantivumbúl, minç a’gzik,

.fzëmzi/ï, rögzílr. A’ fzenvedési jelentö neutr'umokbúl,

mellyek ddl/r, бай/г silabákkal forináltatnak, Ac‘.`selekvést

.jelentö neutrnmokot csinál, mint: talraródik, ta/rnródzi/i',

dörgölö'dik , Vd_örgälödru'lr. Nagyon hibáznak гена: _nés

melly Grammaticusok, a’ kik az efi'éle verbu'm'okban’

a’ dz betûköt, mellyek doz, dëz, döz silabák helyet!

állanak, öfzvetett betûnek vel‘zik. Az eggy övodzi/C

verbumban találunk ed fzokatlan epenteticát. `
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VI. Értckezefs.

A’ 'particlllák" formálásárúl. ’
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dököt:

Eggyügyû formatíváknak lehet nézni а’ közetkezeni'

' ё? а’ kérdés ’jele , mellynémellyektül accentus-l

_sal fzokott megélesíttetni. А’ rövid e' fzebb és- jobb.

A’ musikána‘k principiumai fzerínt tudnillik‘annál

kellemetesebb a”hang, mennél alacsonyabb; mivel

ebben többfélék az oscillátiók, mellyek ugyanannyi

fe'le accordokot okoznak. Eggy nagy harang’ hangià~

ban értelmesen meg lehet külömböztetni a’ sextát,

octávát, tertiát, duodecimát ’s a’ t. Едва Sulzert:

Qlllgemeine îbeorl'e ber fdyônen ‘.Wůńñc Машу. De azon

kivül а’ sok holI'zú sílaba. csúfzónak máfzónak is te

I‘zi а’ nyelvet; mire nézvemár` a’ régi/ üdökben ja

vasolta eggy deák ñlologns, hogy valahányfzor vala

mellyik silaháyûl kélelked'ünk, ha. hoIIzú-e‘? гад)’
rövid? vegyíik azt inkább rövidnek, mint hofl'zúnak.

[rép vagy paragogyikával lre’pen többnyire _pro

nomenekhez ragafztatik, mint: aklrépenfillylre’pen;

adjectivumokho'z , mint: hasonlóke'pen, híketö/le’pen;

c's egynehány adverbiumhoz , .mintz >#ivdlltl‘é/ír.

/mr substantívumokbûl -Kformál adverbiumokot,

mint: eifel/for, pünl'ördkor; és prlonómenekbûl „minn _

ollyanlror, штат/юг. Némellykor a"paragogyikát is

megfzenvedi, mint : аЫ‘огол.

6ta vagy emfaticával olta csak eggykét prono~

’ men lxtánn találtatik, mint: azóta, mio’ta. Az egyéb»

féle formátiók e’ ne'ma ['zóval járatlanok , mert те‘;

1‘121/о5ш1‚ `tegnaptúlfogva1s a’_t. fzokottabb, mint:

re’góta, tegnapóz'a. ‘ "

I taf/’
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` туда’: csak az üdôrůl mondatikfmìnt: de’lta’j~

ban. A’ helyrül :.‘a'jéá járatosabb.

46. §. A’ particuláknak> kétágú lformatívái

ezek: ` А . `

a', e', melly eg'ynehány postpositiór formál,

mint: al¢í,feZe/; eggykét pronoment, mint; Izozzzí,

réa’ ‘ладу rà", òelä; egynehány ac_ìverbium'ot, mint:
‘1201111, .ro/rá, többe’, „мы А’ három utóláô helyett ŕ

járatosäk ezek is: .rońfz’ig‘, többet, keveset шагу Ье`
vefrig. l . \

*‘ d, ’ e’ a.’ l'zónak utólsó consonáját imegdupláz`

za , Г"осг111ззгёт’рес115 magátúl v epentetikávaì elkülö“

nözi, mint: porní tört;‘ рейс’ Vált; hatorçlívzí left;

¿'öve’ Változotp. Míkor a’ fzó Её: conso-nával “$516

dik, akkor az utólsóngk а’ duplázása az veleven lbe`

fzédben nem igen értelmes. Innen ‘днём, hogy Стар-а

maticussaink е’ mondásban: föld ‘аду és ./ïn'ldde’ le,

fzel ,\a’_földde’ fzót hibásan deák genití'vussal fotjdíto‘t-v

l ták. Lehet némellykor helyette nominatívússal vagy

datíůussal is élni , mint: A¿mfom/1 lett; bolondna/î tet‘t‘è..V

."Némellyekben más;l értelmet fzül, mirit: 'örök/re’

* ql, " с! дес11пг11161зё11 inüexióval sok >advçr`

biumunk van, inim: 'regáßh дуг}, парра1, àizonnyal'.

Az eggy'L-özel‘fzóbań nem dppliçáltatik meg a’ végsö

betû. A’ régi esttelvagy wtvel'és дна! helyett most

már wwe és ‘Шаг járatosabb. I '

М’ még az a-dverbiumokban is comparativuso`

kot csinál, mint: alcíáb, tova’bb, ulóòb. Az \eggy in

Íïa’bb eredeti comparati'vuà'. '

' ba, be, дан‘, ben declinátióbéli inflexìók, mel

' lyekkel sok adverbiumunk van, mint: hia'ban, el‘äem

ben; ja’rtomban , mëntün/rben. .

` lag , leg csak egynehány adverbiumot formáf ,

mint: ú/jolag, va’ltólag, vegyerleg, L‘özödeg.

‘ ' А Y mil,

X

‘д



— `l`zókbúl, mint', Iza’túl, ńelûl,_lrörül; a’nemzetek’ne

—————’—* ~ :1b-x..‚,‹_—_

2161, „n es m, fe déclin-.adminiinsexisnmïnm

пила? , mè'nne'l vagy mine'l g ада, атап‘а, tó'bbnyire ,

ve’gte’re. ` — у _ ' ’

Judge inkább csak expletiva sílaba, és csak

_ az imp_:erativusokhoz ragafztatik, mint: шли/ум! r

hadd _neuem/'ze meg! kívévén a’ noßäa interjectiót,

melly nem verbumbůl tâmad: _ i _ '

tu, te egynehány eleven fzóbúl is formál afl

v'e-rbiumokot, mint: lßantq, gynßortn , eley'énte,`/2inte ,f ‘
fzè'rte. A’ fam", fze'r, fzör Végzésû adverbiumok utánn V I

Paragogyikának tartom: [ай/крона, г/фётг. l \

‚ ‚ 61, ül sok és többféle particular formál egyne’« i 1

llány. néma gyökérbül , mint: tn’vúl, mel/ill; eleven ' t'

v

veibül; mint: ‘наш/6161,; „атгш; a_z állatok’ne- 'УейЬйД‘тйЩ: lrutya’úl, e'bül; egyéb substantivumok- ' ‚ "

búl, mint: ajdnde’lrzll, вышла/3121; sok aoljectivumî l

búlfmint: cralzírdu’l, rëndetlenül.. .Aîlîectivumokbúl _
e’ formatívával sok roll'z adverbiiunot 'találunk a" "Q5 ’

könyvekben, mirenézve magunkot a’ követ‘kezendö

regulákhoz tartani , taná'csosnak ite’lein. ' ‘ ._ . .
_ A’ nyelvnek Нигде; Ггсд‘ёпг sub’stanrívumokbúl. ` i ` r.

adverbiumokot úl, i2] sìlabával kellene formálnunk, ` __

adjectivumokbúlpedig az ötägû n formatívával. Ámde _ __ i..

mivel sok substańtivummal adjective , és sok adiecti- _ f «A

vuminal substantive is élünk, e’ Её rçgulát az .ellen- l il?

kezö l’zokás lsokakban megsérti. Szükséges ‘вы, _ i

hogy regulákért a’ végzésekhez folyamodgyunk. ' _ 'îfgi

l) AZ a’evç’s’çz’dfgy’ ’g’lhal’ll-‘Yv 11У‚ ’iii

ó, ö, p, r, s, u, ü, z, zl1 Végze'sek n formatívát ь!

kívánnak, mint: tyàta’n, „гида, Лайцйощ/ёёдйещ Щ

áprón, keírön , me’lyen, nagyan. _ ,_ '

4 Kíve’ve’n az a, e végzésü trisilabumokot,` mint.' " _

goromba’úh/_azutánn .‘ arúnya’úl, vg‘ßza’úl, vadúl, mor- _« :jy

‚ I_iúl, bolomlúl, gala’dúl, cfála’rdúl, bglgatag‘u’l, bal. ‚ 'i _ ` 'l

l я‘ ’ da. im*

.,  _, ‘1
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‚ (105111,!211111111, és a’ participiumnak flllůrumaìl : a'l#

landóúl, [Лет/6121‘, mellyek helyett azonban jobbak

ezelh~ a’llandóke'pen, [Делай/‘фен, _`

а) Az f,k,1, l‘z, i, ii végzések az ‚21,111

fotmatívát I'zeretik, mint: cnífu’l, álnokúL/fancmlúl,

gemyzu’z, naar, утюг, ol'talanu’l, rendetafiizz.

’ Kivévén а’ l: végzësü éleseket, mint: _here/ieri,

mellyekhez vallon is tartozik; azutánn killo'n, és az

n végzésíl éleseket, mint: едут”; úgy I'zínte e’ket~

tôt is: rò'sten ,_ .rë‘te’teri. ‚ ' ' ‘ц

i А» Jegyze’s. Az i végzés adverbinlnokért a’ ke’perz`

formatívâhoz folyamodik , mint zföldiképen, vagyß

módon és módra postpositiókhoz , mintzföldi módon.

Va’n, va, és ve’n, ve gerundiumokot formálnak,

fmellyekrůl'lásd Grammatikám. I. îbeUfXIV.' Rap.

д a’ 89. old. és II. Щи“. XIII. Rap. a’ 256.«`old.'

у‘ _ në/zä v~én menyecske, ammint Fallrdi momlgya. ¿Y ‚„ —

_ Х

_ штаты. Illyen adverbiumok csak substantívnmok- ’

' biumokot, mint: Íiáror’rßor,

O .

47., S. A’ particuláknak háromágû Бог-‘ШИНЫ
ezek: I l `

оды/11‘, é'nl‘ilzt, önńz'zzt , és vOcá1is` nélkûl ultim“,

mint: tagan/fiat, z'lte’zërzl'i/zt , börön/îint ,Ñ/ alma'n/rint ,

búl támadnak.

_ _fzorh/zër, _fzör a’ l‘zámnevekbül csinál adver~

11e/yur, «lg/zer, ieee.
_]zör, negyelyzër. _ _ — _ _l _

ton, te'rz, tòlnl csak némelly Verbumoklloz ra- _

gafztatik, mint: adton> adm', _fo/¿fion folyt, zalf/hör;

48. §. A’ particuláknak ötágú'formatívái ezek:

mi , ën, ön, an, en, és‘ 'vocális nélkül /i,imelly.

ri'll már fellyebbK a’ 46 Sban úl, ůl Маг: I'zóllottam.'V

A’ plurálisbúl legkönnyebben lehet az efféle adverï

`biumokot formálni, mikoi az adjectivum vocálíssal

végaôdik; mert 'ezekben csaka’ »t hely'ett kel-l n be

_ _ la:
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n Юг tenui , mîntÈ tompa’à’tompa’n, bövelr, bö‘vcn. De_ f д ` \

_mikor a’ fzó consonával végzödik, akkor e’ forma

tívát а’ singularis nominativushozA kell yfüggefzteni;

g’ tompákhoz tudnillik an,` а’ többiekhez pedig en'

sila’bát ‚ kivévén a’ kövelkezendököt; mellyek e’ for-`

matívf'at ötágúnak teI'zik. ` e

nagyon, mohon, titkon, fzabadon, vastagon, ` ‘ /

fzárazon, hideg'e'n , melegën, réfz'e'gën, özvegyën, éhën,

külön( "s' mind azok ,v mellyekbe'u a’ ded fzó kQzbe- '_ ` ’ :1

vetés gyanánf самими, mint':y gyëngédedën.

' A’ fzámnevekbúl а’ kétágû any, eífplurális ad

vel‘biumokot formál , mint: дамп, heten, ôte/z.

ЛИ, .ftül a’ vocálisok utánn, egyébkép pedig ~

огни, élrtül, дши, amil, та! а.’ _ substantivumok- . ’ -‚

búl „мы аш’егыишоьоь, ‚пишущих, ‚тети,

ha’zastúl, egerestûl, `jlzürästül,l’öröu‘û'l ’s а’ t. mel

lyek helyett ).íŕa’tosabb már most а’ postpositio

ffggjütt az instrumentalis cásussal , mint: fával

едут‘, az elme'uel, а’ Iza’zlzal eggyütt-’s а’ t. mivel
`az elöbbeniek a’rfa’x, elmeír, lza’zru, едет-1‘, _/2дгб.г, `f

börör adjectivumoknak ablativussai is lehetuek. ~ _ .l ` n ‘д.

t és и; akár' magány‘osan, akár a’ fzokott o,

ë;l 6,' a, e vocálisokkál sok adverbiumot formálnak

néma és eleven gyökerekbûl , mint: жгут, mel- ` ‘ :|

lett , hanyazft, alatt,` mi/zelyt , eggyütt, (_eggyött '
helyett) lfè'nt , ’s à’ t. l \‘ `

Jegyzeîr. Az adverbïumóknál*paragogyìkák gya

náut fzolgálnak.’ an, en, és lan, len, mint: ‘попал, l

túrzan, itten, addiglan, meÈle/z, "s а’; t. ‚„ \ ~ щ

A
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VII. Értelzeze's. '_

А“ magyar c’onjugátiónak pretendáltt harmadik.

formájárúl. _' .

\ `

_, ' ' `49- S.

‚ ’ _.

А magyar litteratúrának régiségeibül ищем“ Ш:

` tetl'zik, hogy nyelvünknek formativáiban, flecliná`

'tióbéli inllexióiban, és conjugátióbéli suffixurraiban sok

e's nagy változások tö/rténtekßmmint már a’ 9..§ban

emlitettem. »Az ott elöadottpéldákhoz ragall’zuk itt e’

verbumokot is: terumteve ‚ jelc'deve, tilu all , ballava,

z’rna’ja, {má/"ak, l'e’rnej'e, Áe'rneîek, mellyek helyett

már most közönse’gesen ezekkel élünk: тема, je:

lede’ , tíltaf , halla’ , l’rna’, {rnd/î, _Íre'rne',» ke’rne’k. Né:

melly Grammati‘cussaink, bármelly csalliatatlanoknak

‘tartyák is a’ regi magyar Írókot, ’s bármelly til'ztá.

Dak imádgyák а’ régi magyarságot, helyben haggyák

még is az eil’éle Változásokot, egynehanyat‘kive'vén,

mellyek a’ conjugátiónak kétféle formáját ’s ‘a’ har

madik és elsö_ ['zemélyeknek suffìxuinait öfzvezava’r#

ják, ’s mellyekre öka’ magyar conjugátiónak harinaâ `

dik formáját építik. Iñú koromban engem’ is elraga‘ ‚

dott példájok; de minekutánna е’ harmadik formaban

az irás között f_zámtalanl’zor megütközteni, a’ _régi

és ûjjabb könyvekben az irántavaló. té‘továzást'éfzre

‘тает, ’s eggy általlyában magomat a’ filologyia;

béli fnyomozásokra adtam , úgy néztem e’ prerendáltt

liarmadik formát, mint a’ közönségesen uralkodo апа

logy'iánakméltatlan sérelmét, melly hihetöképen a’

tót nemzetteV’va'ló kö‘zlödésbûl` mar regen támadt,

és a’ könyvfzerzöknek gondatlansága által nagyozi

Clterjedt. A’ tótoknál tudnillik az elsö singuláris fze~

mélyek'többnyire fn betůvel formáltatnak. Mink ezeI

ke:

\'
—

' I

\
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het az egyenes formában l: beti'lvel formállyuk, az

eggy praeterítumot' kivévc'n , mint; голод‘ , Дети?!‘ ,

vone’ńn ,‘ /zerete’k , vorme'k ,"_fzeretne’lt , vonnyalr, „liefen

.re/r; а’ mutató formában pedig тьмы, mintz'uo~

nom, Летит , полёт, _/`zerete'm, vonmír’r'z, _,lkeretne'm,

vonnyain, fzereuem. А’ tótok meg nem tudván ele»

gendöképen e’ két magyar fol-mât külömbö'ztetni, in

kább 'válal‘ztottäk még az egyenes formaban is,' mikel-_

magyarúl befzéllett'ek, az m betüt, melly ‘Шок az
elsö fzemélyt forrnállya, mint a’ ~törvényes Á“ i’nfle- I

xiót. Ígyrbefzéllenek 6k magyarúl többnyire még most

is: én is radom magyarúltadmím én az Úrnak eggy

lovat; én Úy‘em az Итак levelet? tudok, adrze’k, ir

jak helyett. Ногу az ell’éle hibákot a’ velek ¿lili> ma

gyarok könnyen felkaphattäk, kiki átláttya, kivált

ha meggondollya azt is, а’ mit yez мы а’ lo. Sban

mondol-tam. lNem"csllda'tehát, hogy még a’ régi

könyvekben i's elterjedtek, mel‘lyeknek fzerzöi, aml

'mim az 5ml. és lili-veil.. §§bfil kileirzik, lilologusok

nem lehettek.'Á’ most‘aniak Кбит sokan még etimo

logyiabéli enyelgésekhez is folyamodnak, hogy e’
harm‘adik nformait lábra állíthassák; mintha efféle

enyelgésekkel meg nem lehetne még' ama"suffìxumok~

пак helyességét is_mutatni , mellyekkel rnár most

senki sem él, mint ‘пишите, ballava, ìrmíja, lrérne’.

j_ek; söt azokot, a’ kik а’ régi könyveknek tekintetét,

>mellyti'll ök minden egyéb esetben мазок is ‘el- ’

állanak, a’ harm'adik formára nézve megvetik, .ir-_

tóztató hevességgel, melly maga elegendö volna Vé

lekedéseket abba a’ gyanúba hOzni , hogy nincsenek4

a’ józán éfzre épitve, melly a’ csendes nybmozást

mieu, páituiaknel., háborgó ищешь >malty-.11.,

тйпфа az ö kezekbe _tette volna a’Nemzet a’ nyelv

irán; való souvetenitásn» _ `

G _ ‚ 5o.
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' 5o. §. Az eggyik hiba a’ másìkot I‘zokta наша.

Öfzvezavgrván egyfzer az eloö Ifzemélyekben a’ két

féle formát, k’önnyü~volt a.’ régi magyaroknak, kik'

idegeny nemzelekkel öfzvevegyültek, a’ narmadik fzef

- mélyeket is k ,be'tûvel megrontani, melly az egyenes

formában az elsököt formá1lya.`Az Írók,\1egalább

némelly verbumokban , mellyekkel a’ köz néyp gyaka

` rábban élt, e’ hìbát Ё könn en elterjefzt'hetté'k _csak'

y a

~ e

hírérûl sem ösmervén a’ ñlologyiát, melly az efl‘élel

fogyatkozásokot ‘а’ /még akkor mindenkép idom'atlan

anyànye'lvben meggátolhatta volna. Az 'újiabb kô‘nyv.
fzerzök ,_ hogy a’ harmadik fomflátI lábra állith’assák ,

'l ` e’ hibát is befogadgyák ,_és azzal fzépitik f 'hogy az

"Ч

ik paragögyika miatt sok verbumban a’ harmadik

fzemélyeket úgy kell formálni, amrnint а’ regulárís

verbumokban az elsököt az egéfz nemzet formállya.

Deaßármikép támadtak' e’ hibák,> la'ìssuk elöbb e’

harmadik formánaix külömbségeit ‘а’ reguláris'oktúl;

mert az Olvasónak nehéz megitélni az efI-’éie veteixe

` déseket, ha сваи elöbb а’ kér'désben lévö tárgyat дм;

УоЦаКёреп át nem láttya. a ‚

5:.”5. ЕЕтецрёЫёЪЬап е’ Ьй1бтЪзёЁёКе;1—е1б

ёхдпй, legjobbnak itélem azért, mivel így a.’ hanna.

~ dik formának rél‘z'ofz'erínt tótos , réfz fzerínt'pedig

logica-sé'rtö 4hi-ìpái` annyival jobban fzembe tünnek.

Ízözöme’gesen úràllfodó А" preteŕzdáltt harmadí/ï

analogyiafgy bçfze'll: ‘ Jorma ¿gy дед/3:6”: '

Én errül sokat gondol` Én errïìl` 50km: ygondal‘

‚ йога/г; és` a’ mutató for’.áozom;`és а’ matató for.

_ 'mábauz ha agyon gondob mában._; ha agyon gondol

Íroz'om is magamot. ` /îozbm is niagamot.

En errûl ` вода: gondol- En err-üb sokat gondol
ч "haze/k; ‘és a’ mutató for- lfozafm; és а’ mutató for

f ` má.- _ -. má

,_ .x
l
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mában: majd agyon gon- imában: llnajd agyon gam:

dol'kozd’m magamot. ,dollrozcím magamot. .\
Ó errül sokat gondól- Y О errül'sokät gondolko

‚года; és a’ mutató-formá

baur: шаг! agyon gondol

‘года magat. A ' \Y l

> Ha én errül sokat gon

dolkoznék; és a’ mutató

formában: lra e’n errûl
agyon-gondolkoznál]: ins ma

‚ gamet. _ ’

На ö errül sokat gondol.

ze'lr; és a’ mutató formá

ban: majd agyon gondol

kozá magát. _

На én errül sokat gon

dolkozna’m; és a" mutató

formában: ha én errül

agyon gondolkozna”!!! is ma

xgamotf l

Ha ô errül sokat gondal.

kozna„ és а’ mutató for- ‘Юлий; és a’ mutató for

mában: ha>ô errül agyon

gondqlkozntí is magát.“

Hogy kívánhatod , hogy

én errül sokat gondol/tuz.

' zal: ; és а’ ìnutató formé»

han: ne kívánd , Ahogy én

errül-magamm agyon gon

dolkozzam. ’ —

Ne kívánd, hogy ö er»
xrül sokat gondolkozzon; és

a’ mùtató'formában; ne

kívánd, hogy ö errûl ma

gát, agyon gondolkozza.

, ’En nála [zép-fejét keny‘e

ret çfzelr; és а’ mutató for

- mában; én saját kenyere

met ç/kcm.

Én nála fzép kenyeret

evő/5, és a’ mutató formál~

ban: én akkor saját kenye

remet eve’m. Y

Ö otthon I‘zép kenyeret

eve; és а’ mutató formé

b'an: ő akkor saját kenye

Ha 'én nála fzép kenye

fret enne/k; és a’ mutató

formában: ha én saját

kenyeremet спле’т.

n

y\Ha.

  

mában: ha ô errül agyon

'gondolkoznrí is magát.

Hogy“ kívánhatod, hogy

én errül sokat. gondolkoz.

zam; és а’ тщагб formá

ban: ne kívánd, hogy én

errül magamot agyon gon

dolkozzam. _ ‘ l

' Ne kívand, hdgy ö 'uw'

rül sokat gondolkozzék,- és

a’ mutató formában: ne

kívánd , hegy ö errül ma;

gát, agyon дома/‘шла.

En nála fz'e'p fejér‘kenye

:ret çfzem; és а’ mutató `

íformában: én saját kenye,

rernet феи. ' 1

‘En nála [zép kenyeret

epém; és a’ mutató for

mában; én akkor ‘задай:

kenyeremet epém. `
tÓ otthon fzép kenyeret

evő/t; és d, mutató formá

han: ö akkor saját kenye

rét ew“.

Ha én nála fzép kenye

ret efzne’m; és a’ lmutató

formában: ha én saját

kenyeremet‘en/ze’m.

G2 Ha

ля"



i Iét' enne’.

loo i“

Ha .ö K otthon I'zép kenye

1‘et` enne; és а’ mutato for

mában :fha ö saját kenye

Hadd egyel‘ газу kevés

kenyeret ; és' a’ mutató‘for

»mábam ne kívánd, позу

kenyeredet „дует. _

Hadd едут eggy kevés

kenyeret; és a’ _mutató

formaban:` ne kívánd, hogy

Y kenyeredet egye. ’

 

o

Ha ö otthon Í‘zép kenye

ret enne'lr; és a’ mutato

formaban: ha ò Бай: ke

nyerét enne/._ _

Hadd egyem eggy kevés

kenyeret; és a’ mutató foi'

mábań: ne kivánd, hogy

kenyeredet egyem.

Hadd egye’lr eggy kevés

kenyeret ; és a’ mutató for

mában : ne kívánd, hogy

kenyeredet едут ' ’ „

l

A’ futúrumokban, mellyek а’ nélkül isnem

igen járatosak, h_asonlók a’ külömbsëgek. A’ regula

ris: én habzandok, if) habzand; ¿n_habzandanék, ö

habzandana ; én habzandgyak , ö habzandgyon helyett

а’ h'armadik forma Еду bel'zéll: én habzandom, ‘ö

habzandik; en_habzandanám, _ö _habzandanék; én

habzandgyam , ö ~habzandgylík.

`52.- §. Látni е’ példákbúl nem csak aztelsö és

llarmadik fzemél‘yeknek felcserélését, hanem me’g a’

ke'tféle formának öfzvezavarását is. Аж mondgyák

y ugyan erre ‘а’ harmadik formának pártfogói, hogy-a’

fzemélyeknek és formáknak öf'zvezavarásában nem

Akell`Izörfzlîlhasogatóknak vlenniink,4 mivel a’ fzemélye

Вы és a’ forìnákot az eleven belzédnek öf'zvefüggé

' sébül könŕlyenfmeg leh'erkülömböztetni; de én e’ fe.

lelettel meg nem elégedhetek. Воду a’ perfectum’

elsö fzeméllye'nek ìnflcxiója mind a.’ ykét formában

\ni :. monta/n , leltem; _é’s hogy-az él“ sílaba a’ reguláris

yerbumokban nem csak elsö singuláris fzemélyt je

lent,.1nint; с}: lele'lt, hanem harmadik plurálist is ,

mint: öl: lele’lrrcsak azért tartom lürhetônek, mivel4

e’ vegyítés közönséges l'zokâsban van7 a’ mit ¿shan

madik formárûl mondani nem lehet. Amazoknak

_ ~ _ eggyike`
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eggyike helyett ûj inflexiót kellene válafztanl'unk, а’

mi már most hatalmnnkban nincsen, mivel nyelvünk

férjfikorára рта“, megállapodott; de arrn,«hogy a’

harmadik formában „járafos vegyite'seket eltávoztas

suk, nem _fzükse’ges, hogy ûj inflexiókot kigondrol-`

lyunk. Egyébaránt , ha fzabad volna_ az I’rók’ kedvé

~ért; vagy me’g а’ három kö‘zül két eg‘éfz magyar diá

` ‚ leßtus’1kedve’ért is egynehány inflexióban a’ kétfélc

lformait vagy két kiílömbféle fzernélyt öí'zvievegyíteni,

méltán kívánhatnák végtére tölůnk az európai nem

шею!‘ azt is, hogy az ö kedveke’rt a’ mutató- formát

egéfzen elhaggyufky’s nyelvünköt a’napnyugoti nyel

vekhez alkalmaztassuk; méltán kívánhatnák meg azt

is Эта: Anglusokkal , a’ kik Universalis nyefvrül ál

modozúak, Ногу а’ conjugátióbéli inflexi'ókot nyel
vünkbûl vkiirtvám, és csak` _segitö íge’kkel conjugálván,

mint ök , ì'mígy befzéllyünk: в‘п bagyolr mond, le иду);

mónd, ö van mond, min/f vagyunń" тли! ’s а’ t.ezek

hely‘ëtt: mondo’l‘, manda/ì', filoni, mandan/ï "Ё а’ t.'

Nagyon fzép ìtulajdonsá'g az a’ rni nyelvůnkben, hogy

а’ сощпдёйбьап minden módnak, üdönek, fzám

nak , fzeme’lynek, eggyetkettöt kivévén, kíilönös in

flexiója van, mint- а’ deákban , görögben , és nagy

r_él`zént az olafzban is. Ezt a’ fzëpséget tehát nem kell

az ifnflexióknak öfzvezavarásával megrontanunk. Szép

tulajdonsá‘g benne, söt mivoltához tartozó паркет‘!

characteristica az`ís, hogy а’ conjugál'iókan kétféle `

formával é] .‚ mellyek közül ~a’ mutatónak olly Идё

nös ereje van, hogy а’ verbumnak accusat‘ivussát ma

gában foglallya , ammint Grammatlkámban (П. ЁЬЩ

Х. S'Cap. Qîon Der ‘Berbcllung Всё Accusatìvs ‚ ажёте
249.) megmutattam, és az említetr Au'ctor is meg

vallya in Antiqu. Litt. hùng. S. 9x. A’ neutrumok te

hát, ha csak yelek active vagy reciproce nem élünk,

а’дтщаъб formait` meg sem fzenvedik , mivel accusa
_ ` ’ j G 3' v l Н

i .
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tlvussok nep-1 мм; és а’` mútató formávál neutrali

ter élni , mint а’ lharmaçlik> formának pçírtfogói a;

l

1

_elsö fzemélyekben [штык y гиды/года”; , gondolko- >

da'm ‚ gondollrodna’m , Банды/‘афиши, annyi bizon‘nyá

’ ra , 'mint nyelvünköt eggy'ìk fö I‘zépségéti'z'l ésnapkeleti

tulajdohsâgátúl megfofztani, és a’ tótos mtagyarok’

Íkedvée’rt а’ napnyugoti nyelvekhez hasonlóbbá tenui.

53..§. A’ kétfél’e ‘Гоп-ты nyelvünkbül ki nem

irthatván, külömböztessük> meg azokot hüven nem

` csak az activumokbań hanem még a’ neutrumokban

Ё, akár ik parag/ogyikáyal vé'gzödgyçnek, akár nem.

Mert у ~ ` ` ¥

~ 1) Sok neutrurpaink vannak, még il:> silabával

is , mellyekkel , ДНИ: ha elejekbe prœñxumpkot те.

‚ fzüpk, activ‘e'is é-lhetünk, és valóban élünjk isf Mi

helyt pedig velek active élün'k», fzintúgy á’ ,ké'tféle

formának törvénnyei alá чаша]: Yetve, mi‘nt az acri-l

“так. Illyenek: ‚ум, шд, деЦЕ/Цйфй, „мы,

fzopik, ja'gßzilt, 'm4/(zik, пула/ВЫ‘, Lgf/zik, cJcleÉ/zik,

nöfzik, ve’rzik, g’là’ozik, doZgozi/ï ’s а’ t. A' többi
I neúßrumok Dközött, mellyek ik paragogyikával vég

zödnek , I'zámtalan van, mellyekkel гес1ргосе,'ёз írgy
egyfzÀQrsmind act'ive is élhetü'nk, mellyxesetbenI ezek

is megmeg а’ kétféle fòì‘mának töpvén'nyci alatt van.

пак. Iuyeńek: fohdfzlmdi/f, мютвшлг, ‚мамы

’в\а’ t. Lássuk ¿zt egynehány' elèven példában; te az

én kenyeremet-çfzed; rylaponkint megyfza ö, a’ mit

‘ пшпвщйуаГГъегег; еЁа1ш1шЁ az ebédè't; ~e'z't ё}: `nem

` мы ; felmú/{ya báttyát; тек/Егора: tehenét a.’ lgígyó;

mègja’g/iottad-ellenslégedet; mÉgmIÍ/Tm ö a’ lçgmago

sabb fát is; 'Z/z'nyugodtad magadot; átaf’fz‘ta a’ dunát;
ezt mink nem qwleá‘edt’äkI ;`lmegve’rzette as bátt‘yáu‘jäl

давят mindenét; jól kidolgozta poémáját; ‚(Кайф

Ífodmd magadot; elluíromlfodta magât; elsiìzqlkpdtál.

magokot ’s a’ t. A2 elôitéletektül éxá‘f az indûlatoktúl

' ` тем:

‹l
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тыс Olvasó könnyen' átlattya, hogy az illyen ver.>
bumoknál a’ kétf‘éle lforma’nak felcs'erélése a’ nyelv

ben nagy zavarodást okoz, és hogy a’ harmadikfor

'mának pártfogói b_efzemetezik inkább nyelvünköt, a’

helye'tt `hogy tif'ztogatnak és tökélletességre seg'itenék.

2) Magok a’ harmadik formának vbajnoki nem

tíldgyák fzámtalan vel-bum iránt meghatározni, ha ik

paragogyikával kell-e azokot mondani , газу n_élküle? '

_a’_ mi ököt még nevetségesekké is tel‘zi. .Az, imént
említe‘tt verbumok közt'll il: nélkül is Vjáu‘atosak ezek:

rnegefz, _fell/‘Z , „zegt/‘z , felmúl, [гор , mayz, lê/Iz, ha

zud, nqfz, ve’rz, a’ldoz.` A’ яд!‘ végzésü verbumok

‘Кбит: sok van , melly ik nélkül ellehet, mint: ha

boz, rajoz , ágaz , .rarnyaz, rlzagvaz, fzomjaz, года/ц
t. dohdnyoz, pfp‘a’z, bara’tlsoz, ta’voz, q/ztoz, ÍLadakoz,

tajte'lfoz, crira’z, oirdgoz , мы: ‚ ellen/rez , e’rteke'z,

душе/‘ё: , navet/feliz@ erede'z“, meredè'z , Ízûtöz, ïlröltöz ,

_ gyümölcräz ’s a’ t. A’ Ízat, liet formativa utánn ‘а’

neulrumokban némellyek -tefznek, némellyek nem tel’z

nek ¿lí silabát, mikor ík-Vé'gzésü verbumokbúl poten

- riálisolwt formál. Ад eggyik féleke‘zet кем: igy be

’fzélrelzetih ihatik,\ alkali/r, barátkozliatik, (1556:!

mi, waage/war, Mza/wilhelm ’s a’ t. а’ másil. _

pedig l’gy,:_el1et, Маг, alliat, bareítkozlzat, 225564

hat, _incid/fadila, kwaad/wf. Micsoda' zavarodások.

па!‘ kell tehát nyelvünkben támadni, ha némellyek

az ei’féle verbumokot a’lregula I‘zerínt, a’többiek pe

di'g a’ Rretendáltt harmadik forma fzerínt conjugal

5 lyák? Es nem jobb-e, az éil‘éle ké'tsége's végzé'sü

verbumokot már i/r para’gogyikával irni és mondani , ’_

_ már штате, ammint a’ külömbfële környülállások

‘сайт: megkivánhatnák, valamennyieket, mindei

`kivétel nélk'l'll, ûgy conjugálni azokkal, a’ kik a’

harmadik formárûl várxnegyéikben méltán semmit

' ’ f ' ` sem
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sem tudnak , mint a’ regulárisokot az egéfz пешие!

conjugálni fzokta ? \ -

54. §. Megmutattam máx' az elsö Értekezésben,

hogy bíronak а’ пуе1ЧЬё11 vetekedésekben sem a"

dialectusokot nem lehet ösmernünk,`sem a’ régi és

ауры) könyvfzerzöknek egymással a’ nélkûl is ellen-A

.'kqzöv csopo-rtyát. Ámde hogy az oll'yan “166501:а

gyengeségének is engedgyek "давай, a’ kík‘e’ véltt

biróknak tekíntetégůl el nem tudnak távozni, megmul

тают én ritt rövideden azt is, hogy а’ harmadik fon

rnát sem a’ 'dialectqsokra nem xlehet építeni, siem a"

régi ykönyvekrç.

а) Mondgyák ugy’an Magyarorfzágnak, n'émelhy

réfzeiben a’ harma‘dik forma fzerínt: tene’k 113111111;

ne aggádâye’k. kend ezenn; iggye’k kend eggy poháb

bort, ’s a’ At. de más helyekenn ezeket így mondgyák;

teuën, aggáa’gyon, igyon. Születesem’ helyénn а’ Ti-A '
Iza" mellett, Szoìnokban, és egéfz környékében neml

hallani a’. джипе-$161: чел-‘01111101, hançm dÁcsL/rtenfem

a’ .lézns Krifztus ; jóllehet e’ veçbumnak, mivel pas

‘ si'vum ,nme'g nagyobb jussa volna4 . но!‘ Fzerínt , а"

kikkel itt vetekedek ‚ а’ Падший)‘ Еогшг11101.„ На11ал1 _
hasonlóképen némell'y videlkekben, kiválkt a" hol tó..C

tokgis laknnk , zz efféle mondásokot э sokat efzem»,

sokatgfzam', закат дуют, senkivel sem. bára’tkazom,

века: gondollrodom ’s а’ t. de több` vid'ékekben hal

lani elek5 helyett az egyenes formát :_ çfzck, 971011, aL,

‘До/г, òardtÃ-ozolr , `gemdollìmo/s, _kivé‘vén , a". re`

gula megkívánnya, hogy а’ mutató formgîban legye

Чек, mint: az ô kenyerét едет , a’ te box-@dot g'j'zom.

Efzre kell azonnkîvůl'itt venni azt is, hogy a’ hol

az ik végzésü> verbumoknak imperatívu-ssait a’ har- '

madík fzemélyben а‘): silabával lfoŕmáHyák, ou e’

helytelen suffixummal még a’ reguláris verbumokban

is



 vid/zalf , _fa’raa'azoÃ , [ада/г, futa’rozolf, ‚шло/г, ’s a t.

t/,` r

is élńek, mint: vigya'zzék kend, ’hojgy a.’ -kerék a’,_

‘ fába meg ne akadgye’lr; adgye’k kend eggy kis kenya
ret; ülÃye’Íï le kend nálunk; а’ mit még la1’ harmddxkl

formának bájnoki semhagynak helyben. А’ (1йа1ёсш

sok’ te'kimet‘ége tehát a’ harmadik formát nem lehet

építeni. ¥ ' ‘ ‚ `
Ь) На mindgyárt igaznak engednénklis, rö’vid

sëgnek (ждём, а’ /mit a’ legrégi‘ebb kézírásoknals

e'S nyomtatott` könyveknek ,imádói hirdetnek, / hogy

ezekhenfaïharmadikrv forma pońtosan és állandókéf.

pen feltaláltatik; `¿lz legglább bizonyos, hogy a’ kö~ ‹

zépüdôbéliek e’ régi nyelvtül, valamint `sok egyéb

forînátivára és inflexióra nézve; úgy e’ ha‘rmadìk/

formára nézve is qltávoztakf. А’ harmadik forma fze~

‘Ям az i/r vé'gzésü verbumqknakr elsô l'zemé/llye az f

indicativas praesensnek singulárissában soha sem\le`

het k' betüvel, ammint е’ formáhak bajnoki vítattyák,

f Ъапет mindég m suffìxummal.l Ámde Molnár’ I_Íexi»

óonnyába'n, melly Norinbergában 1`7o8, bocsáttatott

-közrefés Páriz ' Pfápaif Dictionáriumjában, melly

Nagyíîzoxpbatban 1762, jött ki, fzámtalan il: végzés‘ü

lVe'rbumokot talál az ember a; eml’ített els'ö I'zemély.v

ben' Ь betûve1,`mint= „мышь alá 11a/101i., 'am „fm/f,

álmodoì , a’lmodozolf ,` (“дадут/г, a/ko/ï, (Будда/в,

bemqfzok, betqzfzok, bomlqk, dagaldozok ‚ еу‘щуо/г ‚

11/10/10!‘ , eloml'oZ^, elo/klok, elromlo/î, ст! uyzuk, elö'l‘

З

15а2`1л3уап, hógy ök-ezen elsö fz'emélyt sok más il:

végzésü verbumqkban т Ъе’пйуе! formállyák, még is

mét másoknak сад}: infinitivussaitjegyzik fel; ámde

ebbm az legalább vnágosan катит, hogy а’ ‚вы;

és` 17dik fzázadbéli könyvekben ,’ melkyekbül а.’ lexi

connyaikba való Fzókot` öfzvefzèdték; a’ harmàdik,
lforma pem volt már olly 'állandó , >a’ minönek párt`

fngöi a’ llegrégiebb halotti befzédékben és imádskágos
` ' V könyvek
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`könyvekben taláini akarják. Szintazon çkokra pézve

‘ tehát, mellyekèt а’ 3. és követk. I§§ban az 'Oivasó’

wlejébe terjefztettem , a’ „régi könyvekre sem lehet

a’ harmadikformát `építeni. ‚

` l

‘‚ 55, §. De ezt mohdgyák ök ezekre , hogy а’ leg

régìebb harmadik formát a’ középüdöbélieknek sem
kellett vplna elhagyni, mivel az etimologyiára vlan

épave. А: i@ sílaba шашлык, az ö vérekedések’rze.

rínt, pronomen le’vén, és штук tévén, mint ö, megV

Vkell ан tartani а’ többi harmadik‘fzeméìyekben‘ is.

Ámde hifzçn az ö vélekedések fzerínt, a’ régi végzé'- —

sek ezekbeń: terumteve, ‚мат, tilutva,' mundoa,

`ballava, Ife’rne'je, ke’mej'ek, irna’ja,_z’ma’joí: ’s alg. ha.

sonlóképen pronomenek voltak, ammint'a’ Magyar

Literatura’ Régíse’geinek Auctora az 5|. és követ,

§§ban nagy ¿tüzzel vítattya , és a’ Grammatika I'zerínt

' igen is heiyes conjugátióbéli inflexiókQammint ugyan

azonl Auctor а‘ 43. Sbàn ‘mondgyan Ha мы; ezeket

és'a’ hozzájok hasonl'ó suffixumokot az',_újjabb üdök

megváltoztatták; és а’ .harmadik formának pártfogói
а.’ velék történtt változásokot helyben haggyák .és

követik, mi okra nézve vetheik meg nyelvünkben

ат: a’ jobbitást, melly az említett i/r silabá-ra nem

vigyázván , az ik végzésú Verbumokot а.’ .regulár'js

conju'gátiónak közönséges' tö‘rvénnyei alá >vetik? 4De

lássukvazonban sükeretlenségét is ama’vé’lekedésnek,

Vnnelly ai ik paragogyikât prop_omenek акта серий.

56. S. Megmutattam már én’a’ |2dik és követk.

S'Sban, hogy a’ gyökérfzóknak eredeteit nyomozni, és

а’ formatíváknak vagy inflexióknak I'zármazásait fe

fzegetni; nernfegyéb etimologyliabé‘liv înyelgésnél,

`me'lly csupán csak tétovázó hypothesiseket, és tud.

hatatla-n dolgokrńlj való hafzontalap #etçkedéàekçt

` ` ^ fzü1~
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шипы." Megemlékeztettem ez Olvas/ót a’A 15dik §ban `

arra is, hogy az ell'e'le enyelgéseknek’ bqjnoki' min

den törvény nélkül fnánnyák, так és мешают-112111

lyák, `arnmint efzekbe jut ,— а’ betüköt , hogy a’ Ш:

bill vizet, a’ tevébûl-lovat deriválhassanak. Ide tar- " I

mik kivánkép, à’ „ht а’ так és 15am §§ban QZ

e’lr inflexiónak fzármazásárúl mondottarn , mellyet а’

Magyar Litteratúraf Régise'gcinek Auctora. már az й

$11аЬг1Ьй1‘, те11у az ö vélekedése 'fzerínt‘ valaha e’n

helyett vagyïevve‘l eggyüt'l:` mint pronomen’ primae

‘personne `l`zolgált, már az М pronomenbül fz'ârmaztat,

'mivel vannak vele'çonjugátiónkban nem csak singu-l '

,láris elsö, hanernx plnralis harmadik l'zemélyek is, _

mint: е‘п [alé/f, ö lele'k , e'n lelne’k, o_‘lr lelne'lf; ’s mel

. lyet végtére , mlkor ‘a’ ‘harmadik formátAakar'jalábra

r

> mind p'ronomenek , vagy legalább схеме!‘ réfzeì; a

állítani , kénytelen még az Ля paragogyikábúlis fzár

' maztatni , hogy vele az ik végzésg'l verburvnokban'még

singuláris hafmadik I'zemélyeket is foŕmálhäss'on, mint:

Ádám almát eve’k; ö almát ennék; Éva is almát едут. ‘

i Сад!‘ az’marad tehát me’g папа; a’ mi nevezet I'ze

rínly lnz ik vsilabá'c illeti ‚ melly а’ harmadik formának

fö fu'ndamentuma. ' 4 ‘

_57. ’§Ã Errül az ik ‘s-ilabárúl a’ fellyebb фишек:

Au'cw‘r in Antiq. Litter. hung. §. 84. világosan meg

vallya, hogy paragogyika. Én e’ v_allással mege‘leï

gedhetnék; mert ki látott val'aha akárrnelly nyelvben

e’ vílágonn paragogyikát , melly .Cgyfzersmind’fpro

nöníen is volna? ki штата‘, nem mondom, 'pro-v

noment, hanern два}: eggy vcseke'ly adverbiumot is ,"

mellyel ú‘gy lehetne bánn'i, mint paragogyikával? De `

lássuk toválib ,melly lappangva jár czéllyá'felé, hog‘y

efzünköt vélekedési‘êvel’meglephessm Azt állíttya ö

tùdnillik meréfze’n, hogy a’~ conjugátiónak ve’gzései

f. ` 1 mit

l l
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mit érì ma’r a"14dik és 15dik §§ban untig megczáfob

tam , ’s a’ mit ö` az etimologyiabéli enyelgéaeknek

átnézhçtetlen teugerével sem tehet soha olly hihetös.

nek, hogy bizonytalan sôt sükerellen hypothesis ne

maradgyon. E’ fzemfényvefztö ál világoc‘skával fél'rç`

akarván vezetni bennünköt,e1ejénte сваи azt mondgya:

in compertoest, idem ik pariter pronomcn mirare;

‚ azutánn рейда véletlenül akarván af nyüäöt nyakunk

ba Vetni , ezt tefzi utánna: imo ipsum pronomen Wise;

mintha a’ .rpirare és еле között semmi külömbség

sem volna. Erre a’ fundamentumra bátran `felépíti

vazupánn a" tótos дышат-готы , és diadalmat {й}.

De úgy látfzik azopban, hogy Elaboratior Gram'ma.

ytikájálban (Voluminis primi pag. 299.) csak elfelejti

még is képzeltt diadalmát, mikor ezekrûl a’ preten
V dáltt pronomenekìûl: e’ls, dl, ik, ük ан mondgya:

olim verosimiliteç‘etiam separata; mert e’ fzó van»

.rimiliter ай mutatt'ya, hogy ai mit annyi munkával

` fö igazságy gyanánx feláll/ított, `manga is csa-k Минута

lan hypothesisnek nézi.

58. §.2Kivá1tkép diadalmaskodik'ö a’ Magyar

Litterat. Régiség. ßó’dik §ában az ázi/f verbum iránt,
‘l ‘теща-111, ha azt, а’ ‘mit Proludiumomban mondot

taŕm,\jó1_átlátta volna, úgy Valóban nem befzéllhet

ne , ammint beI'zéll. Jól meg kell tudnillik külömböz

Itetni mindenne'mü nyelvben а’ foŕmatívâkot az in~

flexiókvtúl. A; formatívák а’ gyökerekb'úl csinálnak. ’

fzármaz'ékífzókot, az'inflexiók рейд‘ а’ gyökereket és,

fzármazékokot declinállyák és conjugállyák. Lásd ezt

bg‘veàìen a’ 29. §ban 6. „мы. Mikor‘többfzör сти

tent Auctorunk Аж vitattya, hogy az il: sílaba az ef

fé1e`vèrbumokb_an= ‚ум, ум, ¿zi/f, @ardt/mik ’s

a’ t. valóságos pronomen, e’s ан kíyánnya, hogy

miatta az imperfectumnak„ optaçívùsńak, és impe

' ra
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Yrmivus'mlk мы“ rz‘emënyei ¿if silabáva; forínál;

tassànak, akkor ô ausy ik silabát a” gyökér vagyfzár

mazék'verbumnak mivoltához tartozni állíttya., és

ollyan formatívának vallya, a’ mínôk azok, mellye

‚Же: az V. „Érteke‘zéèben a’ verbumok’ formálásárúl

' elöadtam, úgymint: ft, ad, ed, dl, Л, an, en ’s a’

t. Mert Valarhint ö az( pretendállya, hogy dzi/f non

est solum madwcit, verum amplius >isto, madescít

ille; (Antiqu. Lim-hung. pag. 174.) _úgy én mélt‘án

и: állithatom, hogy ezen ígék:fze’pít, gyullaaßerled

nem csak annyit tefznek, mint :" decorat, (нашей,` »ori

tur, hàńem amp'lius isto: decorat ille, ardescit ille,4r

от“ ille; а’ mi a’ Verbumoknak mindennémü egyéb
formatívá‘ira is illik, mellyeket az Éil'tekezésben`

elòadtam. Ámde ebbül az ö principiumai I'zeríńt két

irtóztaíó képtelenség köveikezik.

Шаг/яд’, hogy a" verbumoknak valamennyî

"‘egyéb formatívái is: ít, ad, ed, dl, ё! {в ê’jt. am

mint az V. Értekezésben rendre` fekfzenek, mind van

lóságQs harmadik singulan's fzemélyt jelentö p‘rono

menek, és hogy valahß hihetöképen még Yerbumalk

nélkůl is mint illyen pronomenek I'zolgáltakgvalamint

az ö víiaxása fzerínt а}: ik végzés vaìóságos prono

men , és val‘aha hihetöképen, ammint Gìamniatiká~

jában mondgya; mahányosan is, mint pronomeń
fzolgált. y l i

Követkeiik ma’sozl/‘zor az is, hogy valami‘nt à.’~

többi formátívákhoz ragafztyuk а’ conjugátióbélì in~

Ílexiókot': _/1е7л’!ф,‘_/2е’р/2ё!г, "/äe’pítenek, fze’pltè'tëk,

fzejvítürz/r , gyullazlfz, gyulladolp, gyulladpalr; Юн!

laa'tolf, g‘yulladgza/r ’s a’ t. ûgy az ik silab‘ál‘ sem kel

lene fa’ conjugátióban elvetnünk, hanem inkább az

inflengiökot hozzá ragafztanunk; mintpronoment je<

lentö formatívához :f` бай/уз, a’zilrolf , Найди/г, áz'iÃ-tok,

’ ‘ a’zì

A.v‘J_1;

`‚‘|
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a'zilrunlf ’s а’ t. ezek helyett: ázol, ázak,‘áznak, (12
tok, ázurzk, 's а,’ t. I , ‚ .

Elhültem, mikor Auc‘torunke’ 86dik §ban а’

x74. .oldal. azt’veti felelete utánn fomtos` okoskodás

q gyanánt: adak terminatio est, ergo, analogia poseen-3if

te,‘etiamne adol‘r/ì, adokok, ado/mali, афиша/чадо.

hun/f? Ha ö a’ magyarÃ fìlologyiában olly járai‘lan,

` hogy a’_conjugátióbéli inflexiókot az elsö l'zemélybûl

formállya, mint a’ 'deákok, nem csuclálom, hogy

mindentiöl'zvezavar, és elmefuttatásait nem tartom

méltóknak arra, hogy velek próbakôre ш: és állan

dó principiumok fzerínt Qndolkodó ember c_záfolás-f

`n‘ak okáért sokat bajlódgyon. Micsoda gnalogyiát

érty ö lenni az ado/l els'ö l‘zemély köztt, és az egyenes

formabéli indicativusnak singularis harmadik fzemél

lye Кбит? Azr ta1án,'hogy mind a’ kettô termi~

natio? Illyen analogyiálja még akkor sem építhettex'n
volna Proludiumomban I( §. 100.) о1‹оз1‹од.г1ёошог, ha.

oskolagyerrneknélsemmi egy_éb nem voltam volna.
Ha e’ deák munkácskámot ŕìgyelmetesen ‘oivasta rvol#

vna az említett Auctor, könnyen átlátta volna., hogy

én már akkor az1 adok elsö l'zemélyn’ek végzését nem

egyébnek tartottam inflexiónál, az egyenes formabéli

indicativusnak sìnguláris harmadikl‘zemellyét pedià

gyökérnek vagy anyafzónak, meilyhez mindennemü

' cónjugátióbéli inflexiók ragarzfamak. Igy rzóuak én

ott'a’ 65. Sbap. Illa denique praeceptorum latini ser.
y monis imitatio`, quae in conjugatio'ne tertiarh perso#

nam singula'rem Vltimo, loco рощи, pari ratione ni~l
A mis erronea est. Nam x)'tertia,persona singularis ín

indicativo ipsa radix, et Omnium reliquarum inflexio-`

num mater est.V 2) In reliquis`m`odis solun t'e'mporis __
et modihfßrmativam reeipit, alque omnesd alias sui

патрона personas gignit, Vt adco respectu haru'rn

primigenea, ac mater non immeritoßici possit. Ordo

. ‘ — f per
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kpersor'xau'um , qui tertiam primo,'_.et ‘prin'xam ~vltimo

"lofso‘ponit,` orientalis- est, atque, nonv 50111111 in con?

jugatione, зе‹1‚1п5рз1в etiam Lexicis, vbi radiceâ

гс шанса, non vero derivationes outinflexion'es pri

mo collocëlri recta ratio po-stu‘lat, vSancte obseryari

deb'et. Mikor tehát az említert Aucior az ado/r elsö

I‘zemvélyrûl az egyenes formabéli4 indicativusnak sin-V

gullári‘s harmadik I'zeméllyére következtetést сайта“,

ha agi> hominem akart okoskodnìl а’ czél mellettl

lött 'eig ha рейд; saját priricipiumai fzerint 0kosko~

dott, а’ ŕìlologyiában irtóztató nagy bakot ügött.`

‚59. §, De végezzük ezen unalmas vetèkedf’est!

мёда: lk silab? nélkül is harmadik PLem'élyt” гей

a’kármellyik 8561161‘ vagy fzármazék verbum. Valla

mint Ízz’doga’l és (ее! nem csak annyi, mint: vocitat ,
cremat, h'anem ,~ hogy ad hominem I‘zóllyak; ‘annyi y

is ‚ mint voc-itat ille, cremat ille; úgy valóban e’ Ver

búmok is : ‘5/2, lz, й: , allg/l'. , allruzf, ‚ешь, hazud,

«яд-аул, bara’t/wz ’s а‘ ‘с; akár hozzájok ragalztatik

az ik sílaba, akárnem, ànnyit tefznek , mint, come
dLt ille , Abibil“ ills ‚ mallescit 'ille , dormit ille' , Contra- l

Ílit ille, jacçtille, ment'itur ille, ßoret’ille, conuer-l

@am ше fs а’ f. Az egérz knlömbség csak abbúl ан,

hogy ezekkel a’ közönséges fzokás némelly elsetekbcñ

ik sílaba n'élkfu nem él. Némehy esetekbfm1 топ

Vdom; >meŕt egynehányhoz, míkor velek active éliink,
‚ й’ silabát nem fûggefztrünk, mint: sokat4 hazud; so

kal'túl áz vì/g silabát .elvettyük ,y mihelyt elejekbe рта: ’

fìxumokot-tei'züuk, mint: fialadgy', mert megfyz а’

farkas: a’ föld sok éssôvizet fell/ì; eggyzîltallyábamk

рейд az ¿It verbumokot g? silabáiúl azonnal meg.
fofztyuk, mihelyt hozzájok "formatívát függçfz- о

tůnk , mintá идей ‚ alhat, a’zhat. Az i/r iehát pui'zta. „

paragogyika, mellymagálbancsupáo.csak imperso.
„s \ _ « ,l _ "y v na.-V

A-`

AArp-Q-„m-.r--ì-¿u-`4„--f-„f-r‘‚



Щ 

[I2 ‚ ‘r

‘nalitástjelenß ’sl m‘elly'el már most a’ Í'zokás sok

neu'lrumban még akkor is él, mikor personaliter. be»

fzéll. El kell аж Vetni mindennémü inflex'io utánn

és mindennémû ûj formativa yutánń, kivévén a; eggy 

passiv’uinoknak törzl'ökfzavait. Azv inflexiók utánh

még_ a’ passivumokfûl is elesik. Töke’lletresen hasonlô
elg'gy fz‘óval e’ silaba az ¿In és on pz‘arágogyikákhoz,

mellyek e’ Verbumok’ Végén találtatnak: Луи: ‚ le’

.fuml tç’fzën ‚ vifzè‘n, vagyon. Elesnek - ezek` minden

inilexioés miriden formativa lutánn: lili/zäh, (‚г/т ’s

a’ t. ё; senkihek mindeddig efzébe nem мои, hogy

e’ verbumoknak harmadik fzelriéllyeir ai imperfectum
ban és Optativusban a’ paragogyika miatt n b\e'tüvei1

kell formálni: Щит, Ízinnc'n a’ fzokott hive, hin/ze

helyett. Ногу ай imperativuslian a’ harmadik fze

mély е’ verbumokban é'n silabáyal formáltat'ik , — ez

valóban nem а’ paragogyilia’ kedvéért történik; mert

az ën még az ollyan vçrbumokbaxi is közönâe’gesén
formállya e’ fzemélyt,mqllyek paragovgyikával soha

sem mondimxakp mint: fzereNën, lellyën. Mikép М
vánhattyák tehát azt {Шали а’ harmadik ,formánakk

Pártfogói , hogy mink az ik paragògyika miatt az ini

perfèctumnak, optqtivusnak és imperativusnak har

madik fzeméllyét в?‘ silabával forïnállyuk: ö alava/k ,

д aludne’lr, ö aludgj'e’lt e’ règuláris inflexiók helyett:

aluva, ö aludna, ö aludgyoh? Elhagyoni e'n azt,
lhogyy ha az ils sílaba miatt az `«f_mlítvet‘t~ harmadik fzge

mélyeket lr bctůvel kellene formállni ‚ erre a’» рейд.

ctum harmadik l'zeméllyének is tökéllete§¢en hasonló

jussa volna, а’ mibül véglére` az következne, ho'gy

az ik végzésü verbumokbanßz ваши, а1ш1д, felrädt,

vira’gzott perfectumok is helytçleneli, mivel végze'

_ 'lseik k ne'lkül fzûkölködnek. ‚

. v“
\ ‚ 'if'

l ` ‚ ›"_‘ ‚\ ` l 6o*l
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60.5; Azokbûl, a’ miket a’ ielenvaló munká

ban az ort'ogŕaliárûl, és a’ magygr fzóknak formálá.

sárûl> mondottam, a’ tifzta magyarsk'gnak csa-k cle

mentomát lehet megtanûlni. Sziikséges ezekenn kivûl
anunak, а’ ki magyarûl 11Г2гёпа1‘еаг írni és befze'lle

nî,'Grammatikámbûl nem csak az ег1т0108у1ёпга1‚

azaz: a’ declinátiókkal és 'cónjugátiókkah hanem

még а’ syntaxìssal is jól megösmçrkedni. -Ezeknekf

figyelrnetes olvasása Юта! képessé teheti magát а’

magyar lr6 arl-a, hogy ama’__nye1vbéli»hibákòt, mel»

lyekhez talán‘gyerrnekkoráfúl fogva'il‘zokott , lassan

На: mind megjobbíthassa.'1tt még csak Её: fb regu
lát akarok elöaldni,l mellyeknek eggyike а’ виШхш

molriot', a’ másika Pedig a’ syntaxist illeti. ' l

a) A’ suffìxumoknak , akár formatívák legye

nek, akár inflexiók; ollyanoknak kell  lenni, .hogy

azokot ne csak a’ ~fül kónnyen rnegválalkthassa, ha-`

nem az éfzv is tifztán megérthesse. Hif‘z a.’ nyelv t|.i«

lajdonké‘pen nem arravaló, hogy Írjnk, hanem hogy

belfzéllyük; írnunk azt csak azokhoz kell, a’ kikkel

ne'm bel'zéllhetünk. Képçelenůl vétenek e’ törvény el»

len., а’ kik a’»conjugátióbán azindicativ'us prœsens'
singuláris _második I'zemellyéńek, még lakker isß in~ I y

flexiót adnak , mikor a’lverbum fzífzegö betüvelvégï
zöd‘ikr, mint: áç/z, Миф, razfz a’ reguláris a’sol, al»

мы, ra’zol he‘ly'ett. Az fz beth мышь .r иду ¿s

uránnlehetetlen a’ fulnek`megválafztani, és igy az ’

él'znek is megêrteni. Az fr_ás'ban а’ тезиЦаГцёё és a.’ ‚.

megértés könny'ebli ugyan, de nem гигант, ¿nivel ‚

ha egyébaránt Olvaxsóink` nem némák, nem csak Не’

-meiknek hanem nyelveiknekis írunk. ПЗУ kell тем:

_ îmunk,A hogy azt, a’ mit fzemeikkel látnak, путеш

kel is' til'zthâñ és ërtélmesen kimonclhass'ák. Ide tatto»

_Zik az i8, Ia’ mit a’ 29. §ban 3. alatt а.’ harmadík

‚датами; holtt formatívákrûl, és вып VII. Érte

_ ‚ H ' ke»

\
\
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kezésben a" két conjugátióbëli formának és а’ I‘ze

mélyeknck felcserélésérûl mondottám. ` _

‘Ь) A’ syhtaxisra nézve tegyük azt fö tür

"`vényüuknek, hogy ne vessük meg 'azonnal а’ magyar

’ idiotizmus’oko't, mihelyt aiokot a’ deák vagy más

egyéb nyelvnek'befzédmódgyaival ellenkezni láttyuk.

A’ syntaxisbéli'fìgúrákkäl és kivált az е11р$13зе1›а’

‘ nyelvek-külömbféleképen e'lnek. Elliptical befzéd az’

а’ mi nyélvünkbÍenfa’ mit a’ Magyar Litterat. Régi‘
Vségein'ek- Auctora,' a’ régi deákos magyar Íróknak

nyomdokaA utánn iridl’iìván,l так azél‘t vet meg, mi

v'el a.’ deákban hasonlót nem talál. Helytelen synthJi

xisnak kiáltya ö ezt: mngyaro/r’ liira’llya,l és ЕЩЕ М

vánnya, hogy ezt imígy inondgyuk: a’ mêzgjfarok’

kira’llyó/z, mivella.’ két fzónak, az ö litélete fzerínt,

`4:1,’ литегпзьац meg kell eggyezni. Amde mink {у

befzéllvén: a’ magy‘arolr’ ltirzíllya, elhaggyukper

ellipsim e’ ['zót nemzete’nek, és me'g csińosan is` fzól

lunk. Lásd Grammatikám. П. ïíbetl. IV. `Wap. iBom

Gebrauchtes Dauptmôrter, îîúnftenů, Seite :74.Száma

talan` az eíféle elliptica befzéd а’ n_y'elvekben, fzámi

шт még az ollyan is, mellyekben a? humains, а’

nélkül talán, hogy a’ I‘zokásonnI МИН egyéb ОМ:

adhatnánk, fzembetünöképen discordâl, mint e1> fran*
cz'ia. mondásokban: lil` arriva 'hièr сет cinquante Íiomi.

me.: de reorues; il а e'te’ tue’plus de dix- huit' cents

hommes; il)r а des difficultés; il peut m‘ourir béau,

coup de gens; ф ее álle; qui le disent ?‘ ф-се vos

livres? ’s a’ t. газу emez anglus' propositiókbang

there are périple that.Y say; the .feriale are afsémbled;

the mob were got together: the q/.ienlzbly were very'

numerous , `’s a’` t. A’ deák, ha е’ mondásokot hyel‘

vére fordíttyà, a’ numerust pontoson concordállya':

heri centum quinqua‘xgiiita nouiti-i milite.: adlwrwrzmt>

’s a’ t. ' ‘ l

/

‹

А!
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А’_Шо165и5 е’ 1аЁ5п‘От п611хй1 -a’magyaŕ'ny'elv’

ìärását а’ {Шина}: _Г0гт61656та, а’ declinátiókra és

a’ 'con`júgáti‘ókr`à hé'zve sohà 'voltakëpèn ki‘nem тары;
Y ‘haityáa Mivel az i/r vélgzéêû Èvçrbumòklìoz úgy Шв

_'gefztyükë a" formativákot 65 af conjugát'ióbëli inflexió

‚ kot, vmin'vllà nélkülé fz'ûkölködnénekk azaz: mìvel

_ vés-amm 'az il: siiabát ,' akár conjugállyuk e’ v‘er'b‘u»

‘ maker, akár а; rzóka'f csinállyuhk’belölök, ‘minden

korelvettyük, mint: на‘; ¿sich èsel‘, едет; gef/let“,
’1r/'t5 'e4-6167i, eàedëiìk ’s a’ t. ’Ish 'mivel toifább а’: eifé'lè

’Verlbumiiok aina" betûk l’ze'rínt ofz‘lanak fel külömbféie

maasisbkra, meuìfak ьемек az ik sílaba alam vama

'nakjáza‘zf~ inivel alà dik, lili, zii: ve'giésü verbumok‘

ban a’ d», l 65 `z beti'ikkel [Найду bâqunk , mińt ai"

`» d, 'lla z vëgzësůel‘ib‘en: takaŕodgyuńlrä villà'mllyùir,

Y ůardtYkozz'a/r , mellyebken ‘a’ d és l I'zintůgy in'eglá'gyúl;

65 а’ дгышйгу megduplâzta'tilx, 'mirit 'ezekbenì alud;

ai‘lrdgyuïzlr', a'll, a’lß'on, rà’z, га’ыадд jöllehet шт

ìokuak ànyal‘zavai il* silabâval vég'zôdgyexi’ëk; ta‘

îrarorIi/I”, vilïlímliir, b’ára’tì'cozi'lr; leggyáitallyábanl'zükL

” S‘ég‘esnek tarrorìam, ‘az i7: silab’ät e" lïaì'sfromban is
A ńem i’igy xiézni’a mint végzést. A’ poétakt'èháì ménag

bocsá‘sson, hogy az il: tèrminátiót a’ d, l , fz, z v’égä

zésekré felofzwa talállya. A3 többi yëg'zésé'k Маг!

fcsak fzemérik'm’t állának. Egyébái‘án’t ‘а’ po'étá
Vis, kivévén ай az еды’ èset'et,mikor>.ás gyökqrelxbül `

ï'agy‘anyafzt'âk‘bûl akaì- единый сэШЫпЗ; áZ ígyrel‘- ‹

rendeltŕ laiïstromnak „вы aag‘yobb hafznät ушей,

mintsem ha az _ik vé'gzëá ‘a’ i t‘erminatio alat't Анапа.

Sìixite а’ Б10105ц5оВ’ХесН665‘г felis kelileft a’r‘nág'yaŕ

Tzókpt e’ lajstromban a’ `nevekrç, verbumòkra, 65

partikulákra ofz‘tanom , а’ mi a’ Poét-ának isméty csak

' ` H 2 \ ` a \V ke:
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kevés alkalmatlanságot ekozhat a’ cadentiáknak 'fel->

ketesés’ében. ,

l

l A

végze's.

aba.v

baba.'

bába..

bOmbla‘.

` gomba.

„ gubà.

hiba. `

kaba.

‘ kába.

li'ba.

proba.

suba.

fzob'a.

csaba. :

turba.

Zaba. _

ЪатЬа.‘ ’

csába.

osorba.

goroml a,

otr‘omLa.v

galiba.
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kalmál'âá'g. b_oldogság. sokaság. ч ‘ЁГЫ‘ЩЁЗ’. _ _ ` lkomaság- h_olondság. Àsawgânyyság öfl‘ltYeS/¿g’1 ` `_

kórság. bujaság. "` fzabgzdság'. PUSPÖkSeSt.lators'ág. huzgóság. _ torkosság._'_ ‘ IÉMU’éfU’YSéSg . 'All

_ magyarsäg. -drággság._ ‘_ уйСщотаёзаз зеёцзеё. ‘_majorság- hamisság. vzítsottság. ‘ floì'eïséâî — ‘ mi

orság. v furcsaság". lbirsàg.` i lUSég l f. -_papság. gazdagság. általság. ‘ kîä‘ï'ff'tsf‘fg"l ›'orvosság. gonofzsá'g. bád’gyadsá8-~ këìßfms’ég- _ . Ь‘ ‘_y

pajtásság. gorom‘basâg. fáradság. Xlteïsßgf ' ‚щ;

pogányság. _gya’rlósá\5._ fogság. ' I_idvozseg. _

pórs'ág.' " gyorsaság. imádság. uressêg. _ _ “а

rabság'. ' hajlandósà-g.` izzadság; Zöldâég- \ Х"

rokonysá-g. l házassâg. ‘ kívánság. I‘zèfgeny’ség.figgság» ` ` 'hazugságl _ lankadság._ fzèlítìseg.

parafçtság. hiúság.. mulá'tság.' fzél'esség. '_ ' _

alság. hitxzánxsáÃ. nyilyfmsa'ig.` fzelesfég‘

undokság. _ jà'rnboŕsâôg.' ` ‘l fzëůl`fl§5ß§gn

ůiság. ifiúság. fumes..

fzép»
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t

ëßâyßnlößég. gënnypdség.

щ 

fze’pség. illetlénséfzüzessé . ` ’ 'l g’ ’ ' азы-5.118.

telhetetlän

iî'lîns'eg’ Канада?‘ l

ség.. kedvetleâ: f `xr?ëtseg" ILIH'ráng"
termékëny- ‘ ség meâ‘ìseesîg u ц y

sé `. kè' î ‘ ' ' bo  `
vakr'neröségg. kéäì'gäenseg nevetse’g. ЪОЁЗ‘ОЁ

" ‘süketség. keménys' ` nye’res’eg. dolog’

testè'sség. kényësséeg. sçguseg' SYaIÓg

tifzlè'sség. keserûsëgg. sletség. А fog" 1

“ЁЁ’эёз- ‚ ‘kéfzség. ` *___-‘_ hály°g° А

Г22гпуй5г5‚ kevélvség vasmg’ hol-og' f

csend‘e'sség. kiessëg. '. agyag. ’ tályog.

bet‘îssës» kiaèbbaég.` asag- ' " 161%
ьёвеь’. ‘ ` kicsinység ‘was’ i halos’ \

‚ ‘301043868. kövérsé ’ balgßtagl. ['zûnyo ` Y

büdÖSÉég. melegség. ga'zdag' gl',

. dölfösség». me’lysé g. erztrag‘

. düllösség. meréfzsgè harag’ ' dol-Ong”

édèl'sséë. ner'ivesséê: hólyag'x l I k..`____omng

eg€f2§ ы nehézsé . fzalag’ i

Ísggyu'gyîìiség -nyerseseg madzag’ islóg'

Éiìs‘îssŕg' ’ öfegsés- ' mag’ ` —
`ose.. f- ‘ar . `~55:35’ жelevenség.. réfzëg‘sèg tag’ sç'ŕ'eg’"

éPség- i rövidsé 'n tar-ag’ ëq'mbolyeg.

el‘zesség. › ‚_5е1урё5Ёё_ csiílag' bzfmyeg.

' fSÍérség~ sërénysé g. általag‘ n ануса.

félénkség. sët' é g. gombol beteg'ì".

l n “A ets g, Y, _ yag' fell '
l felsoség.  fzükség hézag- "eg- `

fényësség.r ellense’gt u kalPag' l' y cs'orgete‘g.

1”ё5"ё’‹‘›’$ёз`‚ гёйесзёё: -——-—-_ fermes'

gyëngeség. lëherség. liar] 'v _l hçâczeg.

gyanyörüségítömöttség. -bit ang. ‘дева

höség. L vereség'. f ang. l eg. I

hidçgség. v’ePztesé i harsang’ kefzeg. Y'

hìnelenség. ~ vétség. s. »hémg i “паста.

hüség'. Y eleség. arângé I' ‘lepenyeg‘

ideg'e’nség. . érè'ttség ‘ст rang. indes. 'l i

üdöuaaaég. fëlaég. ’ sa ang' I Ч?‘ A

'egyenesség feslëttség. ‘ Í*- Sugg:

lang. `zfineg.

511

gyülölse’g.

 



‚итак ‹ `

üveg.'

üreg.

dögönyeg.

...___-.__

meteng.

„___-___..

vefzt'e'g.

délczëg. `

kérëg.

mérëg.
_nyerëg. A \

rél'zëg.

{сны-58.

férëg.

___-.ld

dög. ’

görög.

_hörcsög.

köcsög.

kög. t

mög. _

ôrdög.

rög.

fzög.

" ümög.

ül'zög.~ __

w l b ~

‚ H
. n

vegze’x. `

doh. `

)ih.i

juh.

kob.

moli.

'olál'n

реп-011.

roh. ‹

tarh'.

láh.

 

 

`

 

I_í-v l \

i l'. .'

e'h. ` i form. l

keh. ’

‹ méh. _

pléh. l angyah.

pill. anyai,

rih. a'ratási.

мы. _ ,aÍIZODyL

cseh. afzyali.

cze’h.- ~ atyafìûi.

____-____ atyai.
_ _, i bajnokì.

Íëä' {душу}.
budai. ‘ l

РЕЧЬ: hán.

mh' х ¿_e'_gyházi._

eggynapl.

_ I 611231“.

N ' _ hainali.

‘ _1’ё5“’" falusi.

ii. ' férjñúi. ‘ «
hi.>`l fìúi. ‚‘ `

kocsi. _ . hadì.

Карт. havi.

— havasi.

’ . ‚ házi.

ini’- 'höhe-11i..

.. holnapî.

sînk". ` karácsonyi.

királyi.
.. '4 mail' y

tCpSl' › mina i

akárki. ‚ „Р“

akármi. Egggali _

valalut nyá

valaml. Paph

hk" ` páfzrori.

‘er-.___- tábori.

fiform.mint: várasî.'

atyaíì. udvari.

baromíi. világi. ’

ëgyházf'i» l'lri.

ГёгШ. (Illa

...nali-m .akëońf

. mos’tani‘.  l,

l efztend‘ei. _ _„ ' _ _

‘ ÉZéI/ila/ ' к ` i з ` I*

- fami. . __ _ ‚

‘ rëggeli.

‘ tölíbi.

__'Vrl‘h

'__' 125‘

‚мы. _

délutánni, ‚\

másfzori. _ „.

 

)

bécsi. __

egri. ' ` ' ' ,_

üdei. ‘

böjti. .~ ` " ' ‘

déli. _ ‚ '

délesti. ‘ ‘

égi. 

éji.

éjjeli. 

elöbbi. i ï / ‹ '

emb'e'ri.- '

erdeí.

erdélyi.

er'edeti.

‚ esti.

„мы. ~ ^— _ — ' ‚ ii

НЕЁ. _ _ _ 1`

héni.

isteni. `

kerti.

ké-zi.

lelki.

m‘e’nnyei.

тетей; r; ._ w

ôfzi. ‘ ' ‚7 Д

régi.

I'zigeti. _

tengë‘ri,

testi.

_vidékbß

u.'
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d_é___1_î1__a_ni. J ' kéj. ‘ húuadék. K

ls _ ‘д í É

zlöbbeni. "д'е’" ffy’._ik -— ‘.- fogyadék.

. a). f Llék.
nyu format: d¿_v__lj_ K fgïadéká

:Tf-f ía); › vägzeír. fúrsdék.

un 1. _ а ь‘ ‘ ‚ ` "ull dék.

‹ _a__nyán_`yi. ganai~ ‚ gfúrâdék.

lúebnyn 11:3). _ _ bublo‘réix habarék.

)ny1. _' amp.A .. ‚ ° hajlék.

é „_ _ _ ._ derek. _.

г l’îaìîäßl." ЁЁЪЁЁ‘“ fm’k» ÈÉÃÍÉJÈ‘
morzlányi. _ {Тата}. ‚ kankal‘ik‘ hasítéln ~

. _ - martalek. ‚ '‚
.lf-___' l_ __ rai. _ puzdarek. а,“

erm 1.  t rzurdék. ma” e ’
у i I'zlla). - f lé

»I_(étenny/i. саму _ ~I`zúl`zék. morzda,kk‘

@tine-.yg- „из; ‚ ММ‘ ЁЁЁЁЫ ‘
menu . Ё — - ,°valan'ìiï‘e'nnyi. csa‘ialî э‘ nyíradek‘

ö_kölńyi_ gliel. fenek‘. nyomadék.

ölnyi va_]. _tn_ellék. ‘ olvadék.

akarmënnyì_ ze); pöfzlék. . omladék.

_ А); pribék. _ possadék.

“д_ _ bei; I‘zerdek. romladék. _

b_elx format; ha_]. terjék. ‚ Ггайадёш
- maj. ` ' _vidék- i A_I‘zárnyék

akkorbe’li.  а)?" w bék‘ ~ takarék“

falubéli. hay’ _ l l а“ tálék' '

ñzikabéli. {Íl‘ __ Её!“ toldalékn

me“ bé1i.î Elba» Как‘ mradék.

rzigetéii. ‘ ЁЧ‘ ‘Ш? ' “ka‘fék‘

Pokolbéli *s ¿è ~ flîk‘

a, L _ is csek» __ ¿___

_ or). _ __ et ы

:-—4-"""—-"—=——'—’ I'zij. _ ` Кбгпуёй;

ai formati ůj. _ j'áték. ‘гейши

sarj. . ny’omorék; esôle'k.

_ házaí. ` fZOmís а5ёш161ы èselëks

írásai ,s а,‘ _ aPl-ólékô_ __ ’ éj._ ágalék. feste-k.

férj. borítélu _ fityölék; _

` ‘ fìtyel

l ‚



 

 

_’ ‘М’ \ P .l‘ __ 127 ' ‚ _ `.

_ ñtyelék. _ gyak. niarok. féí’zëk. I

fözelék. ‘ Ihak. (balk) inocsok. gyermè'k “
kötelék. hézak. трюк. pintëk. 0lepedék. kopotnyak. poczok. pëczëk‘ L“

m‘e'nedék. kutak. sok. теща‘, г:

mérték. _ lak. `‚ ‚ _ sulyok. retëk. »neyedék. lazfnak. ' Iìarándok. fzilindëk. ‘nyíredék. nyak. l‘zitok. д‘ temérdëka j im

_ pöffeêlék. pataka l‘zulok. ‘ vicz'e‘k.sennyedék. ваты fiurdok. _ étëk. 4 Ё

söppedék. Sisak. fzurok. гены“1 ` ‘t

fzi'iredcŕk. gzala'k. titok. vétëk, 'só relek, zak. tok, ' vfel-Pmék.l csutak; теток. шишек‘. _csöppedék. vak. \ tulok».  ._ _4i

töltele’k. Vakondaka tůzok. bifirqk' l i

töl‘èiîéka eröflak» v czirok. kodak'îrezerék. i éjfzak.- ‹ undok. шуб?“ '4feliyílîélh ' heledfßak. ` hurgk, koflyok’ 'Шума‘. 'zamora “РЕ: -

z'llno‘k.v fÓllák-s 0k' fzë " ` " i

putnok. il_"zál§.` гонок’ csülçliiî'lt‘äâ‘ `

rozfuòk. _ lák. nyomdqk' n `ШК. у"

eaám'ok. ‘так. ' török. f

.csornok Её!“ _ csók‘. tôrök» ‚

csónok. ‘ Zl'ák- '_ pók. 'törzlöka

_afztalnolm Ták- fîÓk‘ 't'özölm ' i

bajnok. dák» _ inp'ölì- ‘так.

_ komornolîx. fzulák‘ ....__._` .___-...1am
ohárńo , tubák. ï ' ‘ a, I '

{так zrobn'akt l‘îflnèkâ Sîökf'vffïly —

_:.dárnolga ’ ____-__#- zïetlìlç ‘_ f_ZáSnOk-_k arzqk‘. are-1e. ‹ babuk' Í' ` ‘

“что ‘ áwk. jéleh ‚ kakuk.

“-‘*“ burok. fzövë'thek; 1yих‘

' ablaka áu'okav te'lek. _ —————‘""""' ‘—

anbrzaxk.V «_ îolhl ‘к у czöŕek.' тут‘! ’

aiak. om 0 n ‚ ._ _ а I` 1 ` Í
alak. homòk. _ ` d

bakv Вова)‘. ber‘e'k. ‚ _ biìk.

hicsak. )Lulyoka él’ßëk‘ “i ik.

` kìil.

. ‘д

  



‚
.

и

 

 

  

 

 

  

l128 :e:

kuk. dik format: fájok. hivatal.
— nyolczadik. börök. lviadnl.

_ hetedik. " s elméjëk ’s _;_
[Luk' ötödik’sa’ t. a’ t. Ы '

_ _  bál.

‚ îâ‘â'ik ik formalin ink format. in.“

штык __ másik. _ házaink. _ nyál.

oczik ° _ jobbik. ` fáink. fzál.
P ‚ ' __ fze’keink’ ’sI _ tál.r

y l

. . rzëbbik. ‘F f' van'

.1br1k. .. . там
mellylk. _

` __ ëggyik. '_ it0k,it_ëk for» ìînâl'

slk. mindenik ’S met. ` k mil'

Буй. _ a’ t. házaitok. ’ foïfl'l

csík.  rzékenëk ’s hzâgìlůl

k pluralis: a ~t‘ _ csanál.

ibaral‘zk. фазой. "`“"" ` щит.

raraczk. fzék'e'k. aik, eik for- '__-_

fark. börök. > mat. _b l

шпал. \ házak. házaik, ` .
Í gyilk. legyek. ' fzékeik’sa’t. Leyèp

А balk» Щ ‘

csel.`‚— mîlâäi‘ nk format:l L еды. '

’ ' pâlafzk‘ házunk. и, “o kebel;` , _

Р k ' fánk. ` g _ ‘ 4kengyel _.

sai mezôllk. al». lengyel,`

Íl‘î‘l‘lflk ’ ' fzékünk’s a’t bal. иглы.

I ‚ ’ \ dal. létel.
wml-1k» .. _. fai. ‚а e1.

tok, tek, tok hal а‘? —‚

ьёёгтаёша: апзуаъ — ¿HCL

навык: armi’ ‘ “еде” `

шок. lff‘ëyall‘ / мы‘

bôrötök. ’s из“ ’ — . ‘mel’ ’\
l 9 ' ' '~ ‚ ` u t lo

a t' kancsal. - îggrîeîel.

*_T-*T muskatal. {дед `. _

ok, ek, bk_o1dal. vétel, _

_ format. _ sandal. vëtel.  Í

Èrkalngyah tëtel. `

z _é o l .l ÍЩ

, — fgi f, з

‚’ х «l ` i



_

Ш

‘и'

 

 

 

 

 

'a

 

f_e'l. b

këczël. ö ÖL Y

Pëudël, _ ököl- heb’. .k 129sintlël. l ' . Pösöl'> meuy.' “это”.

héhël, . _ lilly' "абиту

уёпаёд’ kul ` ` Wely. ou y.

вы} l ¿c_sely. sonyk

¿___ __ írêetely. fzi olly.'J .

"___ n l csrarely. fzupgoly‘

,bélt ryul. cz-rmely' tébol y.

(‘а ___L ___ ikkely.y sám у.

“___ _ z_ekely. Gly.

_[_Zé . _ nyll‘. l

aczél. nl’. mëlly.
atracz'él. ` ЁЁЬЁЬЦ súly.

‘ РЁпсЪЫ. Y LY ` Cheb'. y

levél. Нарва)’. bö ölhasonféL _ шаги}. _n_e_míe_'l1y. görgx bäh

шла. _ ____ _ Рамы _ .. Í. 0ly. .

‚ , _ y. mè "y gobol{n_aâféL вашу. _ _Ilzely. ‘ köpögr ' ' .l

utfel'. ‘alzalyt f И Рбгыу:

_ b1__aly‘ _ ltoll. 'Sullaly . ońfely- tönköly. " I

. akol. даты)’; er_dely. töŕkölys `
apostol. найму. Esp/dy. :___-_: I

fátyol. homuy” ему. l sin ‘l

_ _ Q Г!’ fortél у.

gyamoL azally. k `даты. kamìnely. \
.Pï’lŕaOL Àrzály r kîîtâgy. _ M

1 z ъ у. и
ЕРШЁЁ} ёазыу. roste'ly. vegze’s.

‚_L_Mгамму. seïegély’ ___-_.
‘Ё!’ harkály. Izemély. ,Vv/h,- ч l

o1: _homály_ csekély. Г a’m‘

utol. kiríly'. verzély.- шат

_ _ krist'ály‘. ' *___* Een?.

____L mordály. ba ‘учат.

Sönczöl nadály~ b goly. fzllnlam. __

köbëi, ’ Ofïâly» {Машу- I “шт.

akadály, g‘oïëo'l С Ч

I ys 611363101?‘

if:

'\
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irgalo’m. " '

oltalbm. `

fzorgalom.

tilalom.

czirkalom.

czim‘balom.

fájdaloi‘n.

birod'alom.

bizodalom.

hatal'om.

jutalom.

lakadalom.

nyugodnlom

rágalom. «

siralom.

fzfdalom. '

únalom.

viadalom.__

ártalom.

„___L-__.

figyelëm. _

fërtelëm.

gyötrelëm. '

segedelëm.

'I'iei'eIëm.

töredelëm.

tilredelëm.`

engedelëm.

értelëm.

éreflëm.

fejcdelëm. ‚

ЕубиёйеЫ m.

h‘iedelëm.

këgyelëm.

kérelëm.

sérelëm. .

_ védelëm.

jövedelëm'.

késedé'l‘e‘ì-n. ‚

УЁГЁЁЫЁШН'

fe'lelëm.

нм

‹

 

а1от.

álom. '

barom.

fínom'.' '

Ílastrom.

gyom.'

gyalom.

halom. `

Ьётгот.

járom. _

klastrom.

korom.

lajstrom.

líliom.

majom.

malom.

nyom.

orom.

ostrom.`

paradicsom.

pástétom.

piom.

salitrom. ‚‹

561уот.

som. _

sulyol-n.

fzirom.

temPlOm. _

czltrópl.

czirom.

thëátŕom.

‘Шансы.

`——-ц——:'-_

érdem.

tetem.

„__-.___-ìqf

gëin.

kém.

prém.'

‚ 'f `^‚

nëm.y

\

pûtatl’an‘.

i l

*.I'zëm.

sclyëm. ' _

pçàtrëzfelyëm

l'zëmérëm.

czintërëm.`

" ëgyetëm.A

vehëm.

Verëm.

 

köröm. \

öröm. _ 1
iîlröm.v `

csöcsöm.'

 

hin’.

tim.

 

mlformat:

házam. `

tagom.

fzékëm.’

kezem. "

börôm.

mçzöm.

fám.

 

_im‘ for’inat.'

házaim.

tagjaim.

fzékeii'n ’s_
'7

«21 Í.

 

N'

veígze'x.

_csínaftlanu

csodtaìt‘la’n.

uratla'n.

ûjatlana__

'\

I'zakállàtlan.

fzorgalmatf`

' 1an.

tollatlatn.`

módatlan.

1äbadan._

magvatlau.

mélmatla'n.

határarlan.

fogatlan. .

inatlan.

álmatlan...

 

tudatlan.`

vallatl'au.

váratlan.
fzokàtlan. ц

csinâlallan.

hallatlan.

híva'tlan.

jáŕatlap.

áll'hata'tlan.

годами“.

líontatlau.

nyughatat

' 1an.

faragatlan.

gyakorlatlan

íratlan.

 

' к.

csintalan. _

sajtalan.

Vsótalan.

fzámtalan.

_fzótalam `_

шпагат. "

- oktalah.

magtalan.

hal‘z'ontalan.

hafztalan.

álbmta‘lan.

' _ ’ bizoxlyta‘lzl'n.`

b 0,1



___-___.

boldogtalan. _gyözhetetlen káptalan.

 

 
 

 

úntalan. éretlen.

illetlen.

kötetlen.
_ „formáflan' engedetlen.

zaboidtlan' födetlen.

hihetetlen.

"63%"- i i‘ëïfífiîïle”

‘ЁЁш‘еп' v fzërtelen.

rendellen. fzínteleu

kedvetlen. fzëmtelel’l

nevetlen. nëmtglemf/

4nyelvetlen. 'nötelem

këgyetlen'r" ké'nytelen. ‹‚

kezetlen. ké

‚. ptelen. ,
keletlen. ‚ _ éktelem

цитат’ meztelen.

ite-leden' ` hìrtelen.

Emmen' `{мыть

egyeneden' böcstelen.

intimi ’büntelem

(Íggyeft. en"` embërtelen.

erdemevlen. Г t len

feneketlen. Ё e °

zuntelen.
tellyetlen. fötelem

töltetlen. üdötlen.y

türhetetlen. elmétlen.

véletlen. erötlen. '_

veretlen. fe'lhötlen. _

— tökélletlen.

sületlen.

müveletlen. kan.

neveletlen. ollyan.

f telhetetlen. hajdan.

ekvetetlen. ‘убив. _

këlletlen. kappan.

_ ken’etlen. katlan.

_ ‚ lëhete‘tlen. paplan.

fövetle'n. Ífznppam‘

_ orofzlyán.

fzígyën.

I'zelemën.

l'zerecsën.

ezën.

van “ form.

hatvan. |

nyolczva/n.

.__-...__

lylán.

bán.

dán.

kán.

fzán. _

gyërtyán. ‘

boròstyán.

гейши-1511.

tulipán.

 

illyen.

versen.

eleven.

ellen.`

jelen..' _

isten.

len.

 

ven form.

nëgyven.

ötven.

hetven. \

 

mindën.

ëgy'e'n.

idegën.

‚ ‹
 

I2

_ ködmön.

_ öl‘ztön.

131 —

ёп.

fén. ‘ _

kén. ` à"

niën.

fzén. _

vén. l‘î

tehén.

 
_—\-———`

vagyon. 11’

vil_`z 0n.

sohon.

balaton.

gordon. _ _

haja‘don. L 'l \

’ ЬаГгош _

hon. f ‚

putton.

tulajdon. . . ,31.

vál`z0n.“ д _

zordon. ~_ _ ‘Ё
I zuboh. ' ~ Y “

Vazon.

.__-...___

ón. -

hón. _ ‘_ ‚ ‘

____-__...

özön.

börzlön.

kölcsön.`
külön. f __ f

ön. Í ` `

_önnöm

‚«тутЧМ"f"l

»__-__-páv-.q

`kim

csín.

karmazl’ín.

rubin.

' 1oz-1

—-та

—«Eat,”

l
Il

l
i
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м _

rozmarín. ' morvány.

ue'hány.

sin. ocsmány»

[zin párkiïlny.

tèrpetín. Раки-У’

delfín. Pf’gzfny‘

repcsín; — `Sëffa9y~

`sarmanya

*__-____ sárkány. „

lll/10° _sáŕâny. ’

'kum 'sovány.

--‘à fzakmányl

bün. fziváliváŕxya

csobánya `

czîgány.

NY ` ‘ zfákmány.

-‚ adomán .
“дш' аПюппаёу’

y arány. ~~ëgynëhány2

/ártány. \hagyomány

bálvány“ hallomány.

y bárán‘y. __ l:hallâlvállyá

doháúy. irtomány.

bojtorvány. тех/дну.

ЬрЕ‘тгВёпу. íromány.

b'uzogány. maradvány.

dékány. oltifány
dolmány. Ч ragadomány

>fázczány. takarmány.

fofztány. tàlálmány.

‹ halàván'y. tanítvány.

hány‘? / tartomány.

Vhirvámy. ' csinálmány.

ìngováßy. tudomány.<

ispány. vány.
kapitán'y'.' fi'ágány'.I

káplány. „

îkármány. '_

kordovány. 'bölény`.

k91rmány.'_y bösövény'.

lëány. edény.

magány. ‘ ` erfzény.
mz’n‘v'ány.v À fény. j*

 

fösvény.

fövény.

gâl'rény.

gyékény.'

gödény.

kéméńys

kemény;

kény.`

kökény.4

köméńy.

köfzvény. ‘

'legény.

lepény. ‚

meny.

östörmény.

örmény.

ösvény.l

örvény.

remény;

repcsény.

sereny.

fzëkrény.

fzëgêny.

sövény. ‚

'remény.Y

cserény.

törvény.

vôfény.

demény.

ény.

érzem-e'ny.

gyüjtemény.

jövevény;

kelève'lny.

kéremény.

keresmény. l

„ kè'rël'ztény.

kökörcsény¢

költemény.

kötemény.

lelemény.

пёзгёпуз

nyes-emeny.

I

`_ sü'temény. ‚

fzövevény.

sëvény. `

I'ziíìemény.

tekervény. `

фе1стёпуд

` tétemény.

vélemény.

vçtemény.

 

шахту;

savany.

 

fzárny.

Samy.

 

föveny.

вашу.

Гдеппу. А

Verseny

heveny..

vize‘ny.'

 

börtöny.

dögöny. '

köny.

göny.

vöröny.Í

köŕny. —

fzörńy:

___..__.-â

alabsony.

alkòny.

bársony‘ ‘

bizpny.

aII`z0ny.

‘ karácsony.

kOnya

"Нину. _

.p_o 

 



f

_\

poronyf

i'okony.

fzigony.

fzirony.

школу,

tárkony.

torony.

v'ékony.

zubony.

âluí‘zékony`

fáqékuny. _

gyúladékpny

îyûradékony

‘ ‘ajlékony

ifi’zfmy.

olvadékony.

_omlékony.

I_Omlékòny.

romladé

' ‘ Воду.

 

,gerebëlßnn

keskëny. ч

шёпу. '

m‘e'nny.

êënny'.

I`zerec.sëny._ _

érzékëny.

' ,feledékfe'njn

félékëny.__

kérkëdélxëny

ńèvede‘këhy.

‚ termékëny.'

töredékësy. _ `

lep,_¿ny._‘ .

 

` `81311)’.

 

\ 9511:)’:

` Q

 

 

_*

Яну1 folyosó.

kics'iny. mankó.

mélté.

‘ то oró.ó ó. gy

Ócsó.
'-’e'g‘e'f’f 0116.

айбЁ o_ndô.

akó. orsó.>

apró. ргпёа

bakó. patkó.

békfä- porolfzló.

bimbÓ_ pofztó.' a

boborcsó; ráró.

SaVÓ. 1186.- \_

bOrdó.. дат. ~

bmfsó. _ ваш. l

burdó. v só. _

dió. fzajkń.

дшщэ. » _ fzó.

ГаКб.Ъ — тар16.
fjczkó. tacsvkó.

fuljkóf tiló. ‚

gamó'. _ tinó.` ‘ `

_gyarhí fó.- '

bajó. _ _c_si_l§ó._ ‚

hálló._’ ` _ csobolyó.

11егпу62 çsomó.älntó. tûró. i

o.Y ` _ czi .
holló._ _ 'cz-originó. A

ÍÓ- i  _ 1Гас51‹6.

isfá11ó._ aái‘zló. `

karó. ’ zfidó.

kígyó._ \ `

komlê.

х kopó. ' ó formar.

koporsFó. bíró.

kóró. ` `l‘lasonló.

korsó. :s_zirló.` _
kuayóÀÍf rail-ó.

1_'éh_ó._V taillé.

,xmlf’bL

Í 3
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vonó.

adó. _

alkotó,

altató1

arató.
l f l

arulo.

› hiábavalé. ‘

ásó.

búdosó.

bugyogó.

fogó. '

Ей vó.

fûró.'

hordó.

lëányzó`

nyakravaló. `

porcini@A ‹

fzóifóa.

________.__.

andó fçrm."

állangl-ó.

bánandó. '

bocsánfjamdó~` _,

_mulandói

l‘omlándó.

forg'audó.

hajlandó. ‘

halandó. _

siratandó.

_Uu-___*

só format.

alsó.. a

hátúlsó,

t‘ûlsó.

utó1só,_
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beczö.

bölcsö.

bötkö.

dücsö.

elö.

emlö.

` erdö.

ernyö,

erô.

el‘ztendö.

f’e'lhö.

fentö.

Í'ërtö.

syëplö

SYÜTÖ

gyül'zö.'

himlö.

hö. _ ,_

_ kö. “

küllô.

meddö.

_ merö.

mezö.

nö.

nemtö.

redö. v

sërpenyö.

fzellö.

Í'zè'plö.
I‘zérô. `

I’zöllö.

l'zöcskô.

sûdô.

süllô..

_teknö.

tetö.

csö.

czipô.

tö.

tömlö.

fönkö. a '

_îüdô.

~1

____-____

 

vö. hiendö.

velô. illendö.

veÍTzö. tifztëlendö.

üdö. vel'zendö.

iinó.
ürzö: i sö format

ken_eso_. изд

52%. ‚ шт“
kénkö. .. s?"

вена fClSû.

_ ` középsö.

lepedö._ /külsö_

’ végsö.

ö format.

Sapri» {б format. l

“то; ö harmadfô».

m r ’ nëgyedfô.

четы ötödfö.

déliö. МН’:

ëggyenlö. P

élô. fevezö. ' 'peigne'

fökölö. holnap.

függö~ il`zap.

hamve'vö. kalap. ‚'
hilìetô. l lap. I

honülö. minap.

këllö. ‚ nap.

késö. pap.

kefzkenö. ‚ tëgnap.

(kézkendöycsap,
mfe'nyvegzö- csélcsap.

regö. vasárnap.

T'Ckëgö. ` clap.

l‘zülö. ______„_____

_ csengetö. i'stáp

láp.

kezdendô.

elegendö.

esendô. '

_ слаб format. “др.

záp.
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talp. pohár. k'e'nyér. ótvar.

__.,v polgár. kövé‘r. A ugar. Г

gyöp pozfár. ‚ ledér. ‚ zavar.

.. ' ['étár. ' "fztövén ' at rCSOPP- z, ‚ f?. ‚ ZW а ‘

sxkar. ‚ o_izver. ‚ pazar.

Ä sopár. pëlënëér. sanyar.

R,> fzan’fnár. — рёГ2ёг. т ' y

` , ‚ sú ar. » ` íntér. ' ' _
'wgzé‘r‘ ` tatgálj‘ f Efëllér. bátor.. \

ár.’ ‚ tímár. fzekér. У bájor.

hár. ` trágár. sìigér. Ч bíbor.

kár. csaplár. _ sükér,A bokor.

nyár. csáfzár. tenyér. bor.

sár. `czinczár. ‚ ,czégén bowl't

I‘z'ár. csifzár. «тег. _ bocskor.

tár. — ásár. tündér. bûtyOI"

pár. ’ foltár. l vezé-r. fodor.

Vár. kádár. vinczellér. iáV0T

zár. . kulcsár. fûzér. fondor.
agár. ‚ — 'sáfán haskér. _ gâter.

boc’lnár. ' _____________ agykér, вуз-Кот. ‘

abar. uér tòlcsér. ` gyomor.

bogár.l ,‘_ klifznér. ` gyapm‘
bo lár. - Melel’ ’ hámor.

и g ’ ~ y

jgancsár. Ralley' kar. y > kántor,

határ. À ищут" tar. _ ‚Карт‘.

hínáî‘. var. kaczor.

‚ hufzár. ér. ’ agyar. kóbor._ y

kalmár. v bér. _ ihar. komondor. ;

kantár. ` ` dér. шт. komor.

kafznár. kér. 'fuvan kor. `

komplár. `, sér. llamar. ‚ lator.

kopár. ` tér. — juhhr. major.

korçntár. vér. magyár. mon`0`st0r.'

kosár. deneve’r. ‚ muhar. nádor.

madár. dévér. p'atvar. odor.

molnár. egér. pitvar. L or.

mocsár. feie’r. sódar. ostor.

\ m0zfár._ ,'fillér. tatar. páfztor. ‘ ‚

l ‘ mustár. , gyökér‘. czitvar. por. „af

шаг. _ . gyömbér. udvar. potor. `

p1'6



 

 

 

 

w
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prókátor.' fegyver.' S lovas.

sátor. iker. ,_ _ ludas." ‚
sógor. sükelj. шаге” magvas..

sor. ` ` csiger. avas. nádas.

fzatyor. Ковер  lugas. f pyakas.

tábor. ` I_xyájas. _ .nyá1as.`

ïompol. embër_ sagas. nyolczas.

or. égën agyas. odàigs.

csopor._ _epër‘ Ègyfxs. _ ril as.

csup0r._ fzëdër ogas. siralmas.

tutor. c_zër "_ alkalmas. I‘zálas.

czubor. ' . ártalmas. fzá'rnyas.
hevedèr. ._ _

czukor. _'.  bornyas. _ fzarvas.

zápór. ‘ keêls‘îëï' bar_zas. ‚ I‘Zilas.

dombor. geit ‘ dërëkas. f fzíjas.

homo'r. [.Zë; _ diadalmas. fzorgalmas.

nYOmOlîg j teng’ër lakadährias- váuas. ‚'. '

cS-ër fagëya‘s.' rágas. f#

gór: 'czímën fai? as? » ‘фраз’

ó . _ __ faldalmas. ulalmas. .
k r. mger. f „k s .

\ órr.` , fzëntfër. ‘ne а ’ tollas‘

Pór; f „‹ ‚ fìas. vadas.

‚ sór. Y a- _. ..‘ = gyaplfis’ А "alas"

Г , godor. ‘hajas. ` váras.’
21u01'. ,.  — l. g

 vodor. halaS: varas.

„_ balas. ~ Vasas".

(и? _ _ `ökor. halottas. v'iadalmas.

hin'. _ pör. `hïnva5 ’unalmas.` '
tur. › sömör. h mas.v ú’v

‚ __ n _ las.

z_u_r!. çsobor: ‚ hatalmas. inas.

laìzat. 1 csömör. _ fiátas. Ван-‚115.

‚ zerzur-v för. "Í phavats.V _ ` nyugod'al» R _

.___-___.. tükör. házr-ts.' ~ д r'n‘as. `
zrír. L l i Í hidasu ' ч

«in —' i _ gy_önyö__r. \" horgas. __..

,lg holl'zasJ» dettes.

5*? “ ——‹— h’faf-a k' " '
záÍír.. öl.. _ u Z a IES. _ l

_ . kön lrgalmas. " ke1es.

_ "'l ' Гид‘. ittas. - tellyes.

_ lut. ` _. _ jutalmas. üres.
í _ tor. ‚. ‚

ny L_ l ъбг — цаз. фГгез.

.« __ __ _ f‘_- ' lábas. ékes. "

r _ __ f _ °._ lyukàâ. ëggyesfv

' ëgyënes.

.l 1 y



è'gyënes.

enyvës.

ërtelmes.

èf'zes.

>eves.` ‘

„ v»f¢ëie`s.

Teles;

' fQnyves.

 fërtelmes.

ŕìgyelmes.

fiïldes. `

füles. '

Í'lúzès.

gyökeres.

'gyözedelmes

betes. ’

hev‘es.

ièg'es.

j'egyes.

îles. '

kedves.

k'e‘gyelmes.

ìk'e'gyes. `

f kékes. y

k'è'nyeres.

` vképes..

késedelmes.

kesernyeS'. `

Reserves. '

kétes.

kezes.

kilenczes.

könyes. "'

köteles.

köves. `

1_épes.`

leveles.

leves. `

më‘ggyes

I'néhes. `

шеНуез.

mefzes. ` ’

'11nézes.

»___-____

 

müves. papi-ros.

nedves. lustos.

négyes. Piros.

népes. plébáuos.

nyeles. fzámos`

nyelves. vánkos.

öves. ‘ab`1akos.

réfzés. abrakçs.

rçzçs. afgyagos.

rüg'yes. знаков.

sükeres. t akaratos.

sérelme's. ' álm'os.'

fz‘öges. alakós.

fzekar'els. alázatos.

fzeles. ‘ дышат.

fzenes. ’alkalmèrom
' ' / l

fìennyes. x'nefzai'os.

fzerelmes. (101105

fzívès’. ' dohos.

I'zügyes. dolgos‘,

tejes‘. dòmbos.

tízes. khárpitos,

cs‘öves. fagyos.

tölgyes.. fakadékqg

töredelmes. fáradságos.

töves. fáczányos.

tüzes. habas.

vefzëdelmes. Готов.

véfzes. ’ foganatos.

vìzes." мы.‘ ’

üres. fO'ń-tos.

zöldes. forté'lyos.

` епёёдытев. агапуов.

kc'hköves. aH‘zon'yo's. l

fzëdërjes., afztaì‘o's.

babosQ. `

’ ~ baglyos. `

botos. bájos.

vdákos. bajos.. ’ ‚

fïtos. j barátságos. '

magos. bárdos‘.

o‘ŕäfos. barlangomy

pajkoês;lx bâtorságo's.

Ъ

‘v

i l37'

bíz'onyos,

bogláros.

‚ I генов.

okros'.

boros.

bors'os'.

bocskroros;

bûbos.

bůbáìos, '

dagályós.

'darabos".

dëákos.

háladatos.

hai‘mincza

‚ ldos..

gánqsos, `

gombos.

gondos.'

Бум/диагноз,
gyiIkOS. 

gyQrm’ofs.A

halálos. '

haggos.

hantos.‘

haragbs.

harmados.

harmatos.’

hafznos. `

határos.

hatQS'.

hivatalqs.

_hívság‘ofhf

homályo's.\

homòkvs. '

швов.‘ ‚ ` ^

\iárm0s.

_játékom Y
illatOzS. А

йпдыайщ

jóságos.

jófzágos'.

ifzonyatps.

kalapas. В

‚мы.

N»
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КчЪбГгоз.
tanácsos. ékës. ‚ шёйёёз.paraf'ztos. tánczos. x‘èlës.` me’rtékletè's,

partos. 'tarajos. _ egéfzség'e‘s;_ _ñyertè's.

pfgklos. titkos. elégség'è's. . nyergè's.

p’upos. torkos. élemet'e's. ófzè'rè's.' ‚

'ranczos. csínos. embërségës. öyvendetè's.

годов. csudálatos. énekè's penéí'z'e's.

ka_\rdos._ мы. érderń'e's. ‚ pénzés.

kzìrhozatos, czimbalmos- érrékës. réfzëxës

Вагон. ' czìnkos. òsmèretëxfi.` rëtfenéf‘ës. _

klvánatos. valóságos. czrè'd'e's. «_ ' f’ sennyedékëà

kOrmányos.' vámos. kehè's.v '~ Ёзегеёёз

kormos. viafzoà. 'këllpmetè'm _ Izögletës.

koros. világos. ke’ny'e's. ‚ I fzélës. `

lëlk0S~ — virágos. Lkérgê‘s. ’ zëmérrnerës

lánczos.. útálatos. könyöjületës fzëmës ‹ ‘

lapos. ’ zajos. köfzvényës." fzëîmeçë ‚

тёйогоз.‘ zavaros. f_egyver'e's. \ Izúksémakos. . zlìros. ‚ fek’e’lyè's. ‘ süvegësà

markos. zf‘oldos. fellègës.' verílékës.

mázos. ‘ zománczos. fëlség‘e's. ‹ tökélletës.

módos. ‘ fényës. . tekíntelës.

mOCSkOs. férgës. tekervényës.

OkOÉ- " _ dè'rè‘s. _- J'igyelmetëst terhës.

(шов. ' édës. " frigyës. ` изгтёГгесёз1

Ormos. ' Aseb'e‘s. _ gyülölségës. restës._ `_

ostoros. ' mesterségës. 'gyermè'këa tetemës. _

_n_mgyos. pereczè's. M_hè'gyës. tifztëletës.
sal‘os. bélës. hel-yè's. - ‚ `rif'ztësségës_,

sátoros. berkè's. hímè's._ tizedës;

síkos. fzeutsé'gè's. hírè's. csele’dës.

sípos. fzentës. hitvè's. csëndës.

«súlyos. fzè'rzetè's. hûségës. _ ~czégélfës.I'zakáHos. fzínè's. veteményè's. czimërës,

I'zakványos, fzirtè's. jelës. _ » tórvényës.’

\I fzázados., bérës. istenës.y 1 Vemhës.

I'zirtos. betœ'gè's. lëhetségê's. ve'rës.

I'zorgos. bößsúletè's. le’kës. vétkès.~ _

fzßrga1ma~ ke'tse’g‘e's` ’ ‚1е1кёз. viz'enyës.

_ tos. közönse’gè’s. lígetè's. üvegës.

‘fzoŕos. dicséretè’s. ‚ lifztëc. zíëmbës. _ „Ё

fzurkos. f dögleletè’s, menedékës. kehës.

шкал-61:05, dücsôségës, ménës.: nemzétëst y

negán
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-negédës.

nëgyedës.'

nehézkës.

né mëtës.

nevetse’gës.

nevezetës. '

nëmës.

mindënës.

I‘zëmérmës.

 

bôrös.

böcsös.

bünös.

dühös.

dögös.

dölf`ös.

erk'ölcsös.

ezüstös.

Шитье.

füstös.

gyöngyös

gyöpös.

gyúmölcsös.

gödrös.

gôgös.

görcsös.

gözös.

hiivös.

ködmönös.

köppzös.

körmös.

körös.

v

‚ közös.

különös.

kürtös.

ökrös.

ördögös.

örös.

ôröliös.

,örvöS. '

ötÖS.

ötvös.

 

 

 

 

ëggyüdös.

 

pörös. “ oi'gonás. émelygös.`

[z_örös. puskás. erdös.

csöcsömös. kapás. ernyös.

csütös. kafzás. erös.

vöröhyös. igás. _ essös.

vö“ös. koronäs. efztendös.

ür ~=ös. na’gthás. fejös.

iistös. micsodás. fl'lhös.

üstökös. nyavalyás. ' gyëplôs.

üfzöêös. . patikás. himlös.

’ rozrdáa. kettôs. <

adós.' sárgás. mëglëhetös~

aprés. nôâf.

bimbós. ' búcsús. re..os__.’

foitóa. bas. Черт‘

tudós. _ gyanůs. tqs'lm

bugyogós. gyapjús. “Se os'

hájós. pattantyûs.

harapós. _keztyůs

£3222“ к
I ' ‚ hamus. Íge us’

porcz9gos. Sams” _ hus.;

pofztos. ' köl‘zo‘rüs.

sos. tüs.

fzós. kocsis. ___________

savós~ hüs_

bötkés.

almás, derczés. .

ár'e'ndás. dinnyés. . ás format.

anyás. elmés. -abár1áS.

kákás. epés.- _ adás.

bglhás, feketés. akarás.

bóbítás. _ " pipërés. alkuvás.

drágás.. pörnyéS. ' ivás.

_kártyás. sërtés. .fogás.

_ gëlyvás. fzërëncse’s. álláas.

fás. ‘_ aluvás.

garabonczás áldás.

gulyás. böcsôs. ’ áldoinás.

trombitäs. bötkös. arányzás

uzf'o'rás. üdös. aratás‘.. `

dézfmása -á-rad ás.

bádgya

«gsi-Ä».‘а’

за.‘

‘F31

«ngp.„_
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\l

 

  

 

 

 

 

 

bádgyadás. hárs. ris. ‘ kolbáfz. ‚

bántás. nyárs. tövis. kO‘fá‘z.` „ '
., bomlás’s a’t. жён‘ - ` {natáfn' ' Y

_ ~\_ kés’. ‚ _“

¿s format, ` kos. ` prés. ` щ.’ forlíx,
vét‘e's‘. tátous. rés. ’ ‚ soîymái'z. Ё

'bérlés. _ magós. 1vevés, ara'nyái'z';

béllés. щ“, ` l'uìî’xrlya'lkfz.`
b_ösésf ---_-` kölés. А halálfë

jós. les. ‚ Рота“;
tèyes. kókós_f _ шЬёГд

fzöve's.' ' ' —""—"?—'— lovál‘z.

ëvés. lgyers.s ` maddrâfz.

éhëzés. bors. ‚ v'ers,v l ähìyúláfz. ` `

égésl ‘ gy0rs._ _ .__-___; tyúk/áfy

T _fekvés. sors. egrës. — . vadaIz.‘

lövés; _ ‹‚ ’u I ësóërê's. ‚‚‚ ‚

‘ш/ГШЁБ; , mirtus‘ gallës. *_ éfz. `

végz‘fs да)“ P'áskvjlus, mágn_'e's. kéfz.

у cziprus, ` fZëPëS. ‚

has. árkus. tëlnës. ` r‘éfz;
_ v1mg.. czédrús. Vër'ës.` véVz.

sas.'l ` çgéílz.L

Yas.\ dûs; " „ваты. репеГи.

gafas# мы 'bi-mög, _.

Заказ. n ' ком“. l p'öfs. é!`z for‘mat`~

` ` ` .__\____ fûféíz. `

rs. ‚ ‚ . » едете z.ha ‘ ж“-` — fw l;
. ° gyulevef'z.

taps’.  ‘ harls’. ‘ kerteTz. _

‚ ‚ k'îlaf‘ê: " SZ ‚ méhérz.

1ámpág_,_' _ Pang’. . ,ve’gze’m rmeréjlfz.l

gn'ás.V . ЗУЫЪ l :'lîévé’fz.h

pas’ kalamâ-ris. jáVz. ' ugyefz‘

sás. \ ‚ ‚
‚ nal‘z. «l —

va-Sî ‚ _ fzáfz. arafz.~

órlas. b~‘ ‚ _ ‚г k al.
ëgymás. 1_rs.` Va am4 z.~

На frlss. ’ 1‹а1аГ;‚ kopafz. \
13a 's' . На. Ьапа‘гйГщ kunrafz»,A

"..*""“"""Filis._` "‘__ káráfz. ‘ f olafz. '

Pa! `
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panal'z.

Ízravafz. ‚‘

fámafz. . .

fzakafz. _

tapaiz

tavaí'z.

cgìmafz.

válaí'z.

viaf'z.

dugafz'..

bajfz'.

„_-___*

erefz. _

rekefz.

‚__;_—_—————

.càerk'e'fzß

.__-‘.-Ív 

v.1;líI'z. `

abrofz.

зоной.

kbl‘z.

orofz.

Pßfz.

 

h'o (Га.

шпг.

Ы

hûfz.

bajûfz.

____-inb

öfz.

____-_luid

fzöfz.

’
,.—___.———-—
М

_ T eser.

DIE/giel: felelet»

‘ гейши. ‘

at format. gyi'llekëzet,

ábrázat. ' igéret.

ádázat. itélet.

akarat. üzenet.

áldozat. „Вены.

` áIlat. ` kerület.

bánat. ke’fzí'ilet.

Гари kezdet.

fajzat. ‘ köl'zönet.

fogzfmatf1 1é_lekzer.

foglalát. mënyezet.

folyamat. mënyület.
h

gondolat. napkelet.

haláfzat. nemzet.

'jára_t. ' nevezet.

indůlat‘. öltözet.

kárhozat. fzelçç.

’ magzat'. I‘zeŕetet.y

papancsolan ['Lërzèjz.

_' pártázat. I'zünet,

lrajzat. I‘züret.v

rajzolgit. fz’üljkület.

ruházat. ‚ tökéllet.

fzolgálat. tekíntçt.

fzólab.~ termet.

csillagzat. til’ztëlet.

vad'áízat‘, › cse1ekëdet.~

gyalázat. történet~ ’s

Беседы}: ’s a’ t.

a’ t. _

' hat. ~'

et format; lat.

böcsület. csat.

dfc'se'ret. divat.

élet. - garat.

lövet.. harmat.

emlékëzet. lakat.

` épůlet. Шаг.

eredet. _ pátyolat.

 

 

, I'zombat. ,_

zfivat.

zfinat.

 

hant.

lant.

drabant.

___-____I

harafzt.

таит. L

тайн.

parafzt.

__*

mart.

Parto ` А

м»

sajt.

 

gá't.

` hátì

barát.

horůát.

Войди

lapât.

Saját. 'm' '

skárlát.

 
‘и’

elefánt. ‚_ ‘j

gyémánt.

Pántî.
MV

hásárt.

’ n Щит.‘

párr, ‚

_____._.._‘

рамы. `

vást.

,__-M _

öcset,
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öcset. ç

evet.

kelevet.

követ.

li get. ^

mecset.

Pegymet'

I'zëmet.

_fzigen

süket.

csömölet.

 

lejt. V

 

i nyest‘.

test.

est.

délést.

 

_ (идет.

f

 

 

 

 

————

tè‘tt. fpm.

émëtt. mont.

kfa'rëfzt.n Pmf‘mt’

csont.

щ

, .

{ia/bnf olt.

arpit.
pázlit. volt'

holtr.

mivolt.l

forint. ____

hlz_1cz1nt. он.

tsoport.

hit. ____-_,

¢;zit.v ш.

kút.

_ lil'zn» rút. _

_ Щи. héjakút.

~ ' 4

pint. _ _' › liurut.

..._Q-...__ pompt.

fzirt. prut"

Ь??

bót. mustn

Юг.

Рог‘ nyufzt.

tót.

arnót. ..

kanót. Í ot' _

Lanót. ’——‘——————

_ën-____- Tôt»

boit. _

rojt.' böjt.

.__-.___-n ____-._

bot( Post.'

ЁУаРОЁз ' ’

nyugot.> ‘

állapot.y üâìa

.___-_q- füst',

I

_
\ __

ï .

nyüst.: _ `

ezüst. ,

 

fürt.

kü rt.

————_‚

tt format.

írtt. _

Vásott.

halott.

tömött.

égëtt ’s a’ t.

TY4

114316’:

 

kontv. ~

ponty. _ „_

poronty. `

korty.

perepúty.

 

 

’ kart.

— ...___-...L_

_bén

glét.

' \ két.

lét. _

rét. Ё

ét.

mënyét. '

pefzme't. ‚

pëosét.

sërét. _ ›

. sëtét.

hûsvét.,

jelenlét.

____-___

ecz'e't.

némët‘»

czët. _ _

fitty.

pinty.

U

v_e’gzeî‘.

alku.>

áru. ‘

daru. ‚ _
falu. ` y i

hamu. _ ‘Í `

Карп. '

lapu.

ваш; ‚

I'zapu. _‘ ‘ с
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` vo/gze’s.

böcsü.

eskü. ’

hü. .

Sů.

yü.n

. hetfü.

 

l

U

ve'gzefr.

ágyú.

al`zú.

Y «bornyl'h

boÍTzú.

bû.

bûcsû. _

faggyû.

fattyú.

domború.

Ей.

fú.

gyanú.

ßyapiß

háború.

hattyû.

ifiú.

~hiú.

homorú.

hoITzú.

hajdú.

ifzonyú.

kancsû.

karóâû.

kofzoŕú.

lassû, .

nyomorú.

odú.

ocsú.

' ' sutú.

 

 

 

 

‘вапуагй. mů. ` ` ~ \örv.

sarnyû. örü. süv.

sarkantyû. Ízörnyü,`

savanyl'f, fzü. Z

porrmyu. Sù'fzomjü.' tetyü. шаг/гей.

(штата. csöpü. k ‚ az. I I

tauú. Ш. gaz. ‚ ‚

VáL'ú., ‚‚ \ ‚ igaz.

,Vamyu' а зиЫх. ' fïáraz.,

‚ À kérfzínü. апт

u ‚Инна? nagyfzívü. _1_-___

nßâylábru» örrétü ’s a’ t. gáh,

@ép allang. ; М!’ ‚

“аду 011m: máz.

nyolcz :,agl’l. V Гид‘ `

hat 10Vu; S «J6/gm. ш.

"î‘ t' OW .‹ ádáz.

за‘! ‘вы/т’
U hër'v. Pf’faz' ,

‚ ‚ zuzmaraz.
_ vegzanr. fzarv. шага:

bü. ’ ëgyház.

betü. ` év, ‘

епУй- név.
fînyů' rév' l îezr‘nez

fesi'l. héV. (hö) “еще; „
Ш‘ ` Liv' I te ez ~

gyönyörïh hiv. (hf-1) „§81“Syürü- fzív. (fzü) - ' ‘

gyüfzíï mív. (mû) i

gömböl'ů- enyv. kéz.

gözü' kedv- méz.

hegedü- nedv. réz.

hÜ- вуз!“ kelevêz.

kölü‘ `senyv. >hehé‘z.

»keserü- keserv. _ vitéz.

kezt‘yü.` ^ `\_ Рём.

könnyü. ’ f ' ' ’ f `

könyörü. ’ könyv. ‚Т "d".

köpü. yöv 1g.

köfzörü. туч‘, UZ
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viz. darázs. D ‘г

_ ve'gze’f.

1z. ’_

csiriz. .ád‘,d ` ’

. 1m ..
____ _"‘—’Ра’"’ _ okïd.

от!’ .___-‘_T __i-h

orz. rozs. '_

tob orz. âîîfdů

'___ ánizs.` mond.

kalóz. parizs. old.

_ Provôz. fzid.

~ _fr'izs. - taped'

h_obOZ- rizs._{сход ‘Она.

,p__-'hf' dërëzsß ‚ csikland.`

öz. ,___-_

gôz‘ körözs. hazud. ik.>

Vajudik.

köln А’e[`zk'“'z __1"

hóklîî. _ Verbumok. fëdd

’__lîip __oz’ — `1‹еш1.‚

ll VOZ. B kérd.

_~"‘ ŕ‘ l _ ke'zd‘

büz. ’ vegfú‘ fzëd.

füz. до‘). "66:

tüz. t0b_ öfvènd( д

Ггйъ fzàb‘ feçskend.

_ _ cslpkëd.

hiúz. __ _'Lëb, i _

‘ kalaûzs_ 1ûz._ _ ,külds

zs _ f’dïë’z‘ï’ff fard. ik;

_ ve'gzeg.’ Y küzd. ik@

d, sinus.'` Y '

“zsh _ _ 5

Gûïs‘ _ «__-“m ad format’

um *had*

араб.

_ árad.

borz ad.

dagad.

duzmad‘

duzzad‘

fakad.'

fá'rad. \

fogad.

fo’nnyad.

Наша;

háßad.

hërv‘u'âd.

horpad.

izzad.

koppad.

1an kad‘ _

marad.

olvad.

possadi

ragad.V

riad.l

rothad.

roskad.

Zßbbada

›

> [zakad:

` наша.

_ fzáradz

fzunnyad‘

tagad. ~

támad.`

tikkad. ‘

tuhad.

virads

. {оггаф

fûllad.

gyûllíìda

lappad.

lyukad‘

allyada _

Omlad.

__suhad.

vígad.



 

l l . 145 ‚»@»ïgmli fzmo‘rodik. édas’ëdik; деварагааакЁ' _  4' ¿i

_______.,___nyomorodík. ëgyelëdik. У ;‚_ Y. „1 А `j

- - ’ ya Orodik. é'elëdik.- —— . ..‚‚

ёьгеф házasodik. elevenëdìk. ¿ggg-,àiBnged‘ ’hom0rodik._ evesëd'ik; baïjzdoikb ‘ ‚ т

e ed „тьмы. veremëdik, bßmf’ódré д у — _.

ged', ifìodik. esrelëdik. ao. ,im ‚ ‚ _ _ im

gënn‘yéa~ irzonyodik; fekeredik. ¿kk _“ed ‘ \komowdik. _férgësëdik‘ fgyoódäkf \ s@

§16 Ld“ mohosodik. hempëlyëdik Ё? 3FM* ‘ У ,_
гей pirosodik. hírësëdik._ маю 1:5 ’ ‘Ё?

'xàerèd‘ rgvafz'odi@ kerekëdik. húzáì‘i’k l ’ Ё|

öff-ed: SOVányQ<_i'1k; ~keserëdák. Наша“; ’ìr’e-ked _ 2Ги3огОс111ь kevély'e'üik'. ‚тег Ома} _Te ed' súlyosodf'k. kevérëdik. moàâdik ~l ’ \ У _ l i

‘Söî’ e'd" rzapmod-1%" íkevesëdik‘ тосзкогёаяъ `säuîfed» "ат???" ЫМУСЬЁЁ' nyüjtódik ‘ ` ‘j

toas01f.« ‘й.
lâîlàîgà‘ ` vjragitagód‘ik. ` kövérëdik. äÍ'rÉähîd-lk. l ‚—senyéed‘ vídamodlk». nehezëdik; fmgbódiè 7:.`

‘едва: - esâfzdaflxìxodnk sebësr'îidìk@ тащит’ -‚ — У l

‹ гаом 5ёгёгёйь _ _ _

‹ тадагодйн fzélësëdik.` QZÄÈ‘ÉÈÍÉÍIÈÍ _ У _'csügged‘ tolyamm-iik‘ tekerëdik" csavarödi’k-  ' ~' I.'

¿tamedà ‘У lfummodlk.I tellyesëdik. fcsûfolódik‘ _éuedâ У húzamodik. tévelyëdik; vá, ¿dik ’ ‘ Agömyed; csavarodik. Vc'_»,endësedik~ идёт“; ,Y 1f

meuyêd. vakarodik; vetemëdik‘. afgòdik ’ l _ an

„Муж arzamodik. штампы `5g I ’ _ ¿H

"l` — .rl

 

 zav'arodik. kéŕgësëdîk. À _ - д

йсгатбдйъ _ __ __ ван: fòrmàtg _ l -1
   

дан‘ fol‘mâf- ifzamodik;ì _ kérödik.

älkollyodik' sórnpolym töpörödik.- I'zegfóclvík‘.V

állapódiks dik; bötkösödika fsürgöl'ôdikö .

.ё1тош1ь шоэыуоаш. budösödik. вызвав; ё;

ЗУАЗЩШЫ ‚уйпйоюдйы bûzösödik. ' kötelòdik. I 'fyi

bámrodik. támorodik. дыма. ik. bantenödjk; _ _fit

hOmáIyOsO- '_ _ _ __ dühösödik. döî‘gölödik¢ — ` ‚Ё Щ

‚ dim.y —""—"—""‚ erösödik. темами. 1 ‚ . U mi

b'orosodik, ëdik form; gömböŕödik; gyötrôdika _. _ Vf',

dombomdik; hendel-edm. hüvösödik. sértöqik. f « У iii

gòn0fzod1'k._ tehepërilik. ` üdösödikv. Ezërzödiä; У _ _'‚и _\ ,_ ‘_ ` l l _xsûŕâ ‚ ‘и

Ä (
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surgölödik‘l nyájaskodik. 1’ këdik form., veí'zekëdîk.

végzödik. i_nyalalmdiln Abërzie'n‘m'ìdik vitézkëdik.

„так. nyalkásko- iugërkëdik. y‘Inè'ne'këdila

vefzödìk. _ dik. iudërkëdik. '

zfëmbëlödik. okoskodik. incselkëdik. ниш‘ folfm'

 

 

z'öl" ölödik. 'Pallérkodilh bölcselkëdik .. .. 

мёда“ panafzkodik. bövelkëdik. ‚

\Г2б‘гб‹111&. ' gazdálkodik. dücsekëdik.‘ erôlködik '

' gondolkodik elmélkëdik. .. .. k'..
gyamkodik. embêrkëdik. gyonyordi‘l’i‘

`\k'0di1«. form. gyorsalko- erefzkëdik. - ‚‹ .. .. _'
álmélkodik.. dik. emelkedik. îìjftlg’zläïgfîí

fohárikodik; hamiskodik- hizelkëdik. „мешай“
‘КёгопЕоЩК. hányakodik. hirtelenkë- o l '

hivalkodik. jhordozkodik ` .'dìk. »m

iparkodik. kalmárkodik irígyk'e'dik. \ GY

'ólz'llkudiîL kapafzkodik istenkëdik. ш,’ и,"
sìvalkodik. Amnorlmdik. 1wawash-@idik` g '

sopánkorlik. latorkodìk. keménykë. fagy.

tusakodik. marakodik. dîk,. 503)’

‚дёазводш. `. munlêálko- kényëskëdik hágy.

agyaskodik. Ц dik. ‚ llxérd'e‘zkëdik,l уйду;

agyarkodik. nyakaskodik' kereskë‘dik. ` `

hiznkodik. ‚ ра!‘/аг1‹ос1й1‹.— kérkëdik. më
машет. 1а5аГЫкод51к. lwfœlkëdik;V »_ . S5" _

añ'zonykodik, rëlvafzkodik. legényk'e'dik. ì

bábáskoàjk. rázkodm. mekëdik. F
bánkcdik. rimánkodik. mes'tèrk'e'dìk.lv , ‚

bátorkonjík. rivakodik. nevekëdik „её“:

bízakodik. flánakodik- nyelveskë- döf. ì

boil’zonko- flivâïkodik. dik. \ ‚

‚ `‚ dik. îámafzkodik örizkëdik. `

ì daìkálkodik. társolksdik. pörlekëdìk. G "Ч i
duzmafzko- Czìnkosko- reme’nykëdik -’ r,

dik. dik. röstelkëdik. “gm”

fuvalko‘dik. Vágyakodik. sëre’nykëdik. büg.

húzakodik. vakoskodik. I'zeleskëdik. rúg.

garázdálko- Vi_aSkodik. gtsrpefzkëdik sûg. ‚

~ dik. VIITzálkodik. törekëdik. zúg.

fortéiykodik VOmx‘kodik. fv_élekëdik. dug.

galibá‘skodik uralkodik. Vetekëdik. Баз. K

.gáncsosko- _fzilajkodikp versenykë- fog. ’

‘ .\dik. A ‚ dik. hâg.
*___-‘__



 

  

 

н, _ ш_ _ ‚47

rág. korog._ I‘z'e'pëg. böng. '

vág. kullog. tekerëg. dörög. dörg.

lóg. _ 1оЬо5‚ billëg. ‚ fütyög.

Vballag. ‘miog. tévely'e'g. görög. »gör`g.

farag. morog. émelyëg. lö'työg.

kaczag. д mösolyg. enyelëg. pörg.

lappang» mozbg. fè'csëg. _ "tüá'zög.

' änyikonqg. ' hempëlyëg. rröh'ög. - Í/

é‘g nyik‘o C’. ` lëng'. i csöïög.

rzeïg. patwg., . leb'c'g. csöng.

pislog. p'e'ng. zökög.

_ '__ pqrczûg. pihëg. zörög_«.
bög. ragyog. Vrekëg. _ _csöpög. —

Ш35‚‚ :rotyog._ r'eb'e'g. ïüstölög. " '

651188- ropog. ' ïemëg. gözölög.

Pyög- _ zfugòrog. rëng. köhög. ‹_

________„___'__¿, I‘zufzog‘. rëttè'g. könyörög.

‚ — támorog. récsëg` `röfög.'

0g format' csapsog. ` Г2ёп(1ёгё3.‚ '

Zaìog- Zalig' c atto д ' ‘fzifzß’ -. .. _
flivárog‘ cîillogg. ‘téngîg _fotrongf

vánl'zorog. “шов, ` cs'e’ng. lVÍHOg- czinczog‘I ' csevëg_. У I. _

fzomorg. vigyorog. csípëg. „такт“ ‹

I'zOrg. ’ z'fibog, zëng. _, .'_ ’

tébolyog- 'zokog. csëp'e’g. ‘IIL _

csikorog- nyikordg. édelëg. rf.

_ csufzOgf nyavalyog. ‘ keserëg. ` „S'b

baI‘CZOg. PárQlogb Ре1урё8ь _ ‚ТЕ‘. _

bolyg.. . bong. _ selytpëg‘ l _ vis.. ‹.

bugyog- щ dí~ ' j.

buzg'  villon versëng ’ y дуг‘ d

Éäggg; ,fzoróngg. f§tl_'_ëng,_ _ _ _

dong. bollyong.' _ {f_lè‘ï@ ’ .J
- to ong. ’ erzeng. z _

‚ Íäîlgrërog'î kacsong. esërîg' ` _P,_wê’â'û

harsofg; _ _ I'zállon g. kerçng“ vìlj"

hoftyOs’ - ы щ; ik.

hunyorog. è‘g fòrmat. 6g format.

inog. ing. ' zëng. ` I'zürcsög., _

_ kong. “ zfëng. ' sürg. " gfej. _ -

kopog, _ IZédëlëg. ‚  böfög. М

d ` Y а- › ~ .y

‚ _

 



 

е===
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K dúl.

’ fûl.
y végze‘fr. gym..

„ах. nyúl.

так. *a*

‚ CSUk. l ›

bukik- hull.

lamk. ff***

_ fzokík. y (‘ад

„ ___,... НИ.

,_ \ gvül‘

РОК. 1,.

aömk. hm’

У ál format.

J .

all Ёьгтаг.
javall. У

ipall.

‚ щап.

ánall.l .

roll'zàll. ' `

Sarka lll.

sokall.

talpall.

„_nav-_nl

 

У lehell. У У

ízlel.

 kérlelz

müvel.

neveL'

nyergel.

ölel. -

[291815

telel.

rölgyep;Y

 

kedvëll.- _

 

У fzül.

L sül.

теги}. ül.

— fal. У

yhal. tol. ч

nyal.

csal..
öl.

:§3
valb У

` " , al format.

‚ _’ aÍ‘zal.

ЁЁЬ ъпыаь

‚' .l koplal’.

ì /fZalL т L l nyargal‘

`6e~ ágyal."

kel. fasylaL

lel. fájlal.

nyel. fogîâl» ‚

fzel. magafztal.

ell. vígafztal.

lnyugofzi‘al.

` él marafztïl.

. t Г t .их. “ fîfr’îaî. a

vël. fzóllal.

Íálali

_ këlL. У vállal.'

’ . ural.

kínál.

sajuál.

talál.

csînál.

útál.

zabál.

bírâl‘.

hal‘znál.

_ prédikál.

czitál.

_ fundäl.
diktál ’S а’ t.

6055111} ’ t,

*__-_5.1

el format.,

emcl.

legel.

öklel.
кейс]. У

visel.

mel‘zel.

дым. '

l béllel. _

engefztel.

neheztèl.

érlel.

felel.

{те}.

\
"

' tûzell.

*__-w

él format.

itél. ‚ ‚ `

herél.

_n_n-_d

1515511; _' ‘

fôkéu. _

befzéll.`

apol.

dûdol. »

hódol.

hurczol'»

károiîìol.

' karczfol.

kodácsol.

kóstol.

10h01.
unfzol.

paskol.

pazarql, '

x‘ajzol.l

задаток

tapsol.

tékoz'ol.
torlol. _

.csahoh¥ _

'Vil

Ы ’

ol format.'> ‘ ‘
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v'akol. orí‘zágol.A mértékê'l. boronál.

vándorol. ostrom'ol. présël. даты. '

ványolì ofzlopol. rëndël. dorgál.

gbrakol; рады. I‘zenlsël. formál.

' ábrázal. >palástol. tif`ztë1. hálál.

árkol. panafzol, cse’pël. kafzál.

lácsol. pántol. vendégè‘l.' musika’l‘.

bájol. ` pótol. vezérel. \ plántál.

gpmbol. rabol. ünnepè'l. ypífzkál.

bitangol. ránczol. - "N prédál.

dalol. 1 sánczol. öl format próbi'd. ‚5‘

dobol. sípol. bómböl ' голы.

{агвайаэд fzagol. вы ы ' I‘zitál.

konczol. гад-501. — dözläól ' fzolgál. _Готы. tanácsol. мы‘ tréfál. f e'

Y gátol. там-01. âyöl ° csudál. _gáiol. . csatol. örz'röl vocsorál. ‚gïmdol. ‘ csókol. äörgöl.' —_.______ Ё‘

gunyol' “ЧМ fzürcsöl. " koldúl. ~. „ я?

gyakolïol‘ силы’ böjröl. tamil. *‘ f,

gyëlogol. VádOL büvöl‘ bon‘zúl. "lj

аудио!‘ vá'sárol’ fürröl gyalúl. ъ

hal-C101' ' udvaroü‘ Ещё!’ satúl ‹ ` r"

ìlaltmadînl. нём-01. _ gôzöl ` шарф y д Iii‘.'

а zorro . if . . ’ t ’ ` ‚ ’t

haz'udtol. \ — äiïlenäkoái ж‘hornyol. ё! format. k.. y..l ‘ ajánl ’s a’ t. 'gif

hurutol. ‘ ingërè'l. kgê'gîo ` к; ` t H.;

дерево]. tre_ŕc_sël. kürtöi'. ‘békéL ‚ ‚ Í ‘Щ

kucSOl. cslnpël. .öldököl ö‘rztökél' ‘ Í. у“

lángol. fenekël. öröl ' hen ¿l IÍ'W

laurel. kerfël. рт; mes’é’l ‘lánczol. ‚ bér'e'l. ‹ üîiuvòf’zàl' “На? ‘ @du

lovag‘ol. ebédè‘l. röstöu ‘ bèrbl-t'él _ _ 5V.

markol. én‘ekèl. ` ` ’‚ Ё

másol. é'rdekël; Ж" ' l il

mázol. érdemè'l. _l format. böcsül. ‘méfzárol. öcsetè'l. ` táplál. t lfdtyûl. ‚ l ' ‚шт

mßrzfol. ‚ fůréfzël. csóvál. fe’sül. и - u„‘.,.

у lîwcslml.4 gërë'zdël. ’ czirkál'. hegedül. à " ‚М?

nyársol. térdepè'l. ' 'vizfgáL ` köpül. _ ~ ¿rs1

órrol.. térgy‘e‘l. borótvál. köí'zörůl. ',- к A ‘ V'

mm1. ,mem'fzën ‚ bérmád.l ß' "

‘ к 3 I [Zíí'



 

fzîgyënl ’s dögél form. fzëmle'L* tágál. "

a’ t. üzdögél. tépdel. cson‘kúl.

födögél. _ гады. vadgl.

‚ fözdögél. - ` ’ vakul.

‘,ìßâal ,formi jödögél. ` Т" konyûl.

за‘??? öldögél. _ m f0rmat._ vidal.

birdâ ¿l тамада. дм; _ (щи.

hánygog‘ál ümögél. ' b.sdu1.~ zápûl.

faldogál ‘ ййшдбёёь borúl,

 

 

folydogál' nodogel.' Ш format

hído ál. _ — ‚' ‹ . 'iddoëál. Bövidífm forfiulzt ’ ЁУЁЁЬ

nyíldogál. ‘ _frequentati- gxogyu' '- ‘ euzlf. °

nyûmdogál. ‘датой. A harîll'- huyul:

fzáudogál  _  mdul. menyuh]

‚ У ‚ ' gyomlál. mozdúl. meru1._ fr

fzurdO-gal. ‚ y ‚ ‚ ‚ ._ ‚

tûfdogál. "Tnâaï'l Pìmkl ' “È‘ëi'm
. ‚ а u ¿la . _ ranßu . o .

Í’Iî‘goëî‘l‘ ` „швы; гшш, ЕётЩ.

?}"‘d§a,ì hagyigál. гады. repül. f

задай! vagdal. œ‘àfdŕl.. шаг-1.

___ ‚ ° fìrkál. zû û ‚ _ terû .

addogal’ irk‘ál. aggúl. _ xcsördû'l.

’ ` ' — I fuxíblál.` árûl. ürûl.

dëgél form. Тайм“. . avúl. zëndûl.

éldëgél. harapdál._ ámúl. zör'dûl.

fzegdëgél. cful‘zkál. bámúlf- dùfcsöüìl.
érdëgél. ” çnyirkáll. bérinûl. dördül.I

esdëge’ì. ’ sántikál. boldogûl. ëggyesûl. ` `

fëddëge'l. fzurlgál. __ búsúl. _ëgyûL

fekdëg‘êl. tafzi'gál. drágúl. 'f vëgyûl.
feleld‘e'gél. мы. fajûl. L épi'il.

hidd'e'gél. vájkál. . ’ _’rútúl. lf_sël‘dlîll..

lépdëgél. ugrál. him. ‚— наш. _

mëndëgél. ûfzkál, járúl. _ .gy'e'ngůh \

mérdëgél- _ fzámlál. jajdúl.  górbül. 1

Dyeldëgél. fìóllal. ' ' j_obbúl. Мечты

't‘e'drdägéh1 _ _ идёт; îékm. _

tet z ë é . ‚ u ztú . önyörûl.
b"vëddëggéh тега. _ îitkúl.` öfzül. ‚

viddëgél. veléL@ ' _ - Sál'gûl. pëndül.

ëddëgél, kereàgél. simúLf ` › röstül.l

,__-____- ßfzegdèLÃ fz_abadúl. ~ réfzë'sûl.

n ’ I гн
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fzürkül. mik, ‚ °“‚’ ; “ у ездим. ’

véniltl. vedlik. Èy'on. Ik" TOPPHD.

штаны. rémlik. два?’ ‘ дОЪЬап.

‚ zôldûl. sinh-k, , V'o’n koppan.

kerůl. »'tßlikî. kívá‘n4 lobbârl. У

— ._ fejérlik. _ f ` ¿www

„iik format. шум, f f bortyan.

bomliki feketlik. en’ fuggyan’

bot‘lik' ken. Iqätyan.

forzlik. kéllik. cfm; _ 1:‘ han# ‚

ьщпк, Vër'e'slik. ‘Oftemk- l "Wam

hanyadik. zöldeluk.  0cm“

hasonlik.I - ‚__—__ köfzön.iramlik, Каин‘. fzün.. ik. “из?!”

kptllk, бань ’ tün. ik. . .

f Il‘lûlllï.` tündöklik.KV GSÚD. ik. '‹ ‚

душ; _ dö‘ghk_ ‘ ` ___ on forman

n ‚ _ . \ uzen.

Ъ _ `csömorllk. .Paragogy-i. iden.

'romlìh ‚ w*- ‘(м/ш!- zökken.

_, of'zlik’` . „LY vagyom v csäkken"

árljl ‚ У rö `en.

äkar'rlîl'ih уезде," 1,( ._ rëtren‘.

‚ штампы У Шут he-rz‘îm4 rëzzßm

csillámlikq .——— lfzfîm pillen.,

мышцы м Erz-en' körperl

ßíìáfzamlik, ` ‚ теп

lcsul'zalmli-k, Weigzc’s, “Т”? ц bökken..`

csuklik._ У nyom megä’en, löccse‘n. У

топаёпщ ° ‚ i nyöffen.

h_ámlik. #_1-'A nincsen. tanzen»

häillallik. У terëm' У‘ Sirìcsen.l rëkkßß

`háramlik, `«-- У S-ërken.

myárlik. töm. ' ‚ ` _` шт“.

'(nyilamük., ‚‹ ~ — 10n- billen.l

pálhîk. " ’ ——4’——— föocsen.

fzólllamlik. ,i п‘ Én format,`Vá_lk; ‘ 0 ап. ‘ -У

Váslik. segzés‘" zoílgikan. У NY

Ж. hauik. 2:2‘ zuhan. ve'gïe'n
' A ‚. j CSuIl'zan, hln ‚У

ьщщ“ villen. ~` 113mg(4

  

 

 

 

 

 

 

‘ ó



.,~

  

 

 

 

 

Ó . takar. Íkér., ' 0558, ' . "'

e, ,f vakar. dícsér. les. › ‚

_ 1148‘ “а A» kapen',~ ` igér., nyes.

ó. _. zavar. késéń _ klares,v

r6. cs_afatq‘ - _ __ ‚ .

mgl-'Q Ьечех;2 dos, dè's, d@

Ó kever. ~ . format.

varr. ‚ met. ‘ bukdos._

_ ve’gzń‘
nyer. btídos.

f6. bin ` A(5_Snc1er.` ` fogdos."_

jö.; ‘ ‘_ teketg. rugdos.

lö.Í ’ ‘ ' ‹- ~ var.` — csapdos. ——

<‚ мы. ду‘ч ‘а’ ‘i 7 7

‚ [_zö. ` 5113 _I- ё?‘ repdës.

l 7 él'dës

г for.. . gy‘àr 52321135- ‘‚
vefgße’f.- komt' tür. 7 ‘ 7 i

‘ _ sodor._ ГЦ” -\

kap.` _ tlpor. ` _ _ 's .Pöbdös_

csap' ‚ " ' ' 7 'y t'ördös

)_xarap.` ’ rzór . tür. . ~ ` f „Ка?
lop. ¿_ ' gyötör.` zo ~ Qs*

Вор; ik’. ‘ 7 вбРбв. —— ' __

fZOp. ik. für» 7 \
‚ 7 ‘_ 6:‘

_ .

I _ rzúr.; _* végzé‘g`.

_*¿PS ^ túr._'_ w’gzçfa‘. „ __a_[_‘z_ik. _ “_

сыр, ' ás.' ‹ lfzfk? _ _.

„щ; И дад vás. ik. mëfwk». и

' * ‘ ‚ ‚ vár"_ _ tofz. _

7" zál'n~ \ ‘штык

köp.7 ’ ' мы‘ Qfzik.
A 7 ‘—‹——Ё——г—ё ЁаРО5.7 I 7 7

" „к ` “gm-ï" alrzik. 7 ŕ”

ш, и, *_Q-*_Q olvaa' aluífzìk.__

g- ‘Ч ér. ' мы, ’

akar. ` ` ér. ik. vés. nyugfzik.A \

facsar. fér. - _e kés. Ш,‘ ` vajufzik..C _,csavar. mét. „___._________`alkufzik. ;

ЧшЬар _ tón — _ f `.,_ fuganfzjh

\, _ _ __ _ ' _ __ ha.

‚ ‚ь `
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_ haragfzik.

látfzík:r

rakof‘zlke ’

«___-_Tun- ‘

ërzilÄ. _ `

hifi.

IëIYz.'ы _ tëí'z.

теГд`

Vëfz.

vifz.

enyéI'zik.,

\ _tenyéfzik._

__.¿.7

fekí'zik.

I_netfz.

’ tetfzik.

çselekfzik.

betesfzik. _

hìdegl’zik.

melegfzík.

ëregfzik.

réfzëgfzikg

I_'örekfzik` -

 

— ‚Мать

eskqfzik,

nöfzjk. — - `

\
щ

_áfz format.

haláfz.

horgáí'z.

madaráfz._

pyúláf‘z. l

tyúkáfz. -_

' ' Yadáfz.__

 
¿fi form.i legeréfz'.

 

 
 

 

МГ hait» i felejt.

‹‚ _ от‘. Ieit. _\
veí’ze‘s. „на“. :ein

¿mg fzqlajr. ` _

Wiart ___, fest.mam А irt. " ' "

"__-_P1 ‚ ’l

' *__*- мы ‘ъёт’ мы. (мы) im. ‘ 7

hanf' ‚ _, _

ránt van’ (VM) _ *___...7

' Inëm:l

‘Щ ЗШЗКЗЁЗ ’ _

fÃ’Ã-ì. актами)т

bOIrzOnt. Web

‘ nyit. ' _ Í

bocsát. _ ~ _ ш. _

l f ’t

` lit* i и к félr.

îáëf‘ *am

. _ _ jelent.

_ hanr tilt. _ _ ‚их` werem .

Топ. (fuir, _ampi-._ :TT-*_*

fût) te rn .

ojt. ( dlt, ót_) ,taping Égâìínt.,

‘Бардак — ’
fofzt._ _ _ \._

î Ь 'E ' "‘ dat. (ат:
o z ‘Ш, дёщ, dará

fut ’ "“' Наш.‘ kön( (köìtì

° ‘ ` . “jt,ö t гjut. ot о" _

› ста“ __ tôt (foltì

„г (" ‚о kern.

gylfl ‘ат — » fan

Ё$Ё’Ё$Ё1ЁЁ“"‹‚‚‚‚ ’ gym (gym
Y l y' {ей hä" (hm-f)

“"""""‘ " ' L_

‚ k6.



 

gyullafzt.

 

 

. ’mY 5'4— _ — _

köt. lyukal'zt. I'zorít.

_ 'fzunnyafzb ‘папы.

бы tántorít.

efzt form. “315”; ' ,t
_ ébrefzt. te. o у} ’

_ sut. Í враг" cslkont.

ür. . ‘ ' hur'zit.
_ hegefzt. ‚ ‚

gerjefzt. äîíîsnnylt'

fúröfzt. . gè'nnyefzt °
‘ .. _ bolondí‘t

_ Uefzt. ‚ ’

__ ‘_ merefzt. ëprft'

kofzont- pittyefzt.

д pöffefzt. , ‚'
afzt form Декан’ ъаЁошУУУ

akarzt ' ' â‘frlt. It

a arzt' ‹ _fzéllefzt bçmn `‚

áEaI-Ztterjefzt. ‚ blzlänyît"

‚ °' ‚ ter efztyl ` 9 ,Ogm‘

borzafzr. ‘авт Ьиэц.

da. afzt. ‚ .. ` d ' 'Lduîmafzt. fuggerzt’ fblâä‘ít У

fakafzt ‚ díluerztn d .It

fál‘ifzt n 1 éuerzt" gaërlîcëll't;v

fon‘nya'lf'zt. erefzt’ êìfîzaxragílt;

halafzt. ‚ » hábmjlt.

lërvafzt. ít format., ` hagyíatßl

lankafzt. ásít.` ‘ hamisí1r._

izzaI‘zt. l bódít. ‘hasonlíg

' koppafzt.’ ` Ьойг. házasít._

olvafzt. ` hárít. ho[l`zabbít._

ragafzt. hasít. jajdít.

Iiafzt. _ {ох-(Ш. ` igazít.

fzakafzt. ‘ gyógyít. jobbít.

gzalaf'it. hódít. У javít.

zárafzr. homl/ít. I v1§»\z’n=oxiít..

gámafzt. hunyorít. kaparít.

трат. _ Знай. kurtít. _

' tilikafzt. moëdít. lágyít."
У‘ valafzt. ordlt. _ ,lapin

fogyafzt. pirít. ~lgagyít.

_ (готы. 'fándín ` lódít.

'fullafzn „мы. nofz-ít.

fzárít. пустой‘.

pul’gtff. " ‚

ritkii.

rúfíx.

s_ámít.

Sál'gíh

savanyÍ-t.

sikít.

rikít.

simít.

водой’.

„мы

fzabadít.

fzáll it. _

fzaporít.

fzóllít.

У fzomorít.

tágíff.
_‚ ‚

takarít.

У til‘z‘tit., /

tompítqy

çsábíç.

csonkít._ _

tudósit.

zillaidonít.'

tûnyíh.

vadít.,

мы.

virít,_

‘двуст

vonít.ß

ůjít.A

zúdít.

 

említ.enyhít. j“

fenyít.

{ешь

h_üvít.

kényfzërft.

Хай‘.

mcrít. _

пуст.

öblíc.



вып. ‘s J -

‚ ‚

remit. -'

segît.

шт.

fzë'ndè'rít.

süvít.

тети. 7

ъё‘чыуйс. ‘

ürít. `

me1egít._ _

tellyesít.

bödít. '

dücsít.

dûcsöít.'

ëkesít.

elégít.

vësyíh,

épít.

fejérít. ‘

görbit.

hevit.

keserít.l

kéfzít.

közelit.

térít.l

rëndít.

pëndít. '_

réfzesît.

I'zépít. l.

fzürk‘ít._

csëndít.

cscndësít.

_többit.

verit.

üdvözít.

zördít.

\. 

ода: form.

7 . hasogat.

halogat.

ëldogat.'4

támogat.

 

 

т

bontogat. ’ lyukafztgat.
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an, en a’ fzá

mokban.

hárman.

ketten.

négyen.

tfzen.

l`zázar1._

hânyâm.`

ëgynëhá

v nyan.
valamën- У

nyien. _

elegen.

töb‘be L’s a’t.
~ \

д

l O /

vefgzèír.

no. rnono.

o* 'с

`

l
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P h'étfzër. onnat. oxînét‘. kölzepelt.

" Г1бг.’$ a’t. Ott. ' köztа в’. "t _ '
” v gz J _~-~__ fzërínn. ‘ közßn.

‘ ihoppl s - söt. . másutt.

1$‹‘‚Р- _ _ _ _ CSltt! másott.'_ _

4maskep. sa t _ ,ve’gze'.r. - ' vifzont. ‹ "'`mëgint.

és. alan. mihelyt.

R ,s_ ‹ ammmt. _mihelyesß

ve" ze" is’- это‘; k'é ' ИЩЕМ.‘

g ‘.f. hëss! dnïla О В. 1t ml'kjnt.

akár, akar. ‚ -_...„.;. mam; , mindënütf»

bär! """ïrm‘î'" ìz__0kael`t minekokáért

l ‘ l — ` ent». - " oldalvást.
Её:- )er  ve’gze's. ‘шить!’ ì rélzént’

ámbáì‘. ‚ azértj fzét. _ .

ámbáror. _ ät; чтш- fzëmláwf
bâton hat'. 'eggyèbütt ` та“.

tëhát. _ è'gyënesr. ссуды)“.

_ /syanânßf ешь valamim.

km. forman lment. _ „ _çzelötn

aklum lsmét. azelött.v _ "_ f_' ' —

ёдукод l itt. eñ'ëlëtt. ’\ kmt foxïmat.

O‘liŕkon _kivált. `tańlf’ís'lèe'tt. helyënkmt.

` f ’ “ ‘ " ' koronkint.„и _ebkon megett. _ fem. _

éïfëélkor mellett. hanyatt. barázdáll-`

. vs а’д mert. ‚ helyëtt. ММ! '

mérç ? holott. èggyènlunt.

 _ miatt, imént. _häzonk_1nt._,

fzor; ['zër, mlndgyárt. imitt. rél’zènkntt s

fzörformat. mint. кат. a L

fokfzor. most.` képe'st.

«ml-_* /

‘ v х '_ ‚. ~\

f L 2 Tol-4



Toldavle'k ’‚‚

a’ conjugánónàk hamadik штаты. ‚

М“

Elvégeztem volt már e’ munkát, ammînt' a5 ‚

Elaboratior Grammatikának második Volûmennye a.’ \

prés alól kijött , menyel Auctora` már régep fenyege

tödzön. In ö а? 385 és штык. oldalokonn ( Cap, 7

III. De verborum indeterminata forma secunda ab

erroribus hndiernis vindicata) minden erejét`öl`zve

vefzi, hogy a’ conjugátíónak ama’ tótos formáját,

mellyet én Grammatikámban> és e’ munkában harma

diknak nevezek , örökös lábra állítsa. A’ К} Gramma

tikámot fìgyelmete‘sen átolvasta és fìlologyiabéli prin

cipiu‘maimmal, mellyeket а’ tifzta Magyarságrûl a’

jelenvaló mqnkában elôadtam, jól megösmerkedett,

áz valóban ezen Auctornak itt öfzyetorlott okaira

4még az én további vezérlésem ne’lki'll i» Мене köln

nyen megfele‘lhet, ha egyébará‘nt józan efzét а’ pár

tosságra semmiféle i'ndûlat'nem kéfzteti. Ámde mi- ‚ _

vel az efféle Ludós harcrok sok Olvasó‘m elôtt cse

Jkélyebb‘ek, hogysem azoknak mélyebb átvisgálásá.

val, hoIl'zasb nyomozásá'val és unalmas megválafztá

sáva1'faz~üdôt vefztegessék, fzükségesnek itélem,

y-'hogy feleléteimçt az .erplitétt ç-kokra itt még egyfzer

felette röViden elöadgyam , amaz Olvasóimot рейд,

a, kik e’ «reilen harciokkal-magokot mularni fzere

Ш‘, ата’ helyekxfe igazítsam, a’ hol fzíntez'en feie

lcteimetnbövebbuen elö terjefztem.

77/ :i 7 I. ‚ ‘ ~ ти

m‘l 7 l

‚
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Tud0m__e’n, melly nevetségessé t‘el'zi' magát az.
lember a’lyölcs Publícum elött az efl‘éle tudńs viadal

által, és ha ki nem kellene illy bajnok’képében Ее!

nem, sokërt nem adnám. УУ De mivel az elle‘lség ol

lyankor támadta meg in Antiquit. Litter. hung. leg

fôbb és legkedveseb'b birtokimot , nem csak Prolu»

diumomot tudnillik és ezzel eggyi‘itt feièmet, hanem

még fzívemet és erkülcsömöt is , mìkor ezeket дна

lam védelmezhetetleneknek vélte; `megbocsátanak,

reménylem, az Olvasó Urak, ha tudós pánczélban

Y és sisakban a’ viadalpiaczonn Итак.

1) A’ f6 ok, mellyre Auctorúnk‘a’ conjugátió»

nak tótos formáiát építi , a’ régi könyvl‘zerzök. Con

suetudo antiquissima et perpetua, úgymond a" 88‘7

és követ. oldal. a’ hol a’ legrégiebb halotti befze'dtül
fogva ehgél’z a’ mûltt I'záza'dbéliauètorokig kipul’ztíttya

а’ régi könyveketes Grammatikálfot, hogy belôlök_

a’ tótos conjugátìóra ‘_fzolgáló eleven példákot ter

. jell‘nen 'elônkbe. Erre а’ próbára én Ahálrom fefeletet

adok.
._f

a) A’ régi .és mostani könyvek és kézírások.

mindöfzve nem birnak annyi “измены, `hogy газу

egél‘z nemzetnek nyelvbéli törvényeket ['zabhassanak.

Ежик!‘ okait az I. Értekezésben az 5dik §túl fogva a’

lodikig inclusive elég böven és értelmese'n elöadtam.

\
l \

b) Maga az A’uctor a’ 928 és követk. azutánn
У pedig а’ 953 és 954. oldalonn sok példát hoz elô а’

régi magyar lgrammatikusokbl’xl és más auctorokbúl,

mellyekben az il: verbu'mokA nem az ö tótos formáia

fzerínt , hanem а’ .közönségesen bevett reguláris for

Ута fzerínt conjugáltatnak. Mikép meri tehát azt mon

dani, hogy az ö totes forma'ija танец a’consueludo

per

f

i
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perpetua viaskod'rk ? Mikép meri azt pag. K835. топ‘

dani, Воду az ö fQrmája csak az imé'nt m'ì'ilttl'zázafì‘

nak közepe felé kezdett lnegrom'laní?

. ` с) Valamint öva’re'gi‘ könyiiektül minflen egyébb

'czilgkelyben eltavozik, és a’ m'ostani l'zokást követi,

mivel a’ nyelv megváltozott, ůgy 1nekünk is fzabady

` a’ régi könyveknek tótos formájátúl elállani, mihelyt

a’ reguláris formát jobbnali', l`zebbnek, helyesebbnek

tapafztallyuk. Lásd е’ тцпЕёЬапА’ 7‘, 3 e's 9. §§.

2) Második ока а’ deák nyelvluülv'an véve a’

931. ës kö‘vetk.- old. Elöre küldi. ô itt :tzt a’ vallás'c,
hogy ö a’ magyar nyelvet a’ deákra építi. Ea veroik

clare patebunt', úgymond, aliqua similitudine ante

‚ \ . . . _ . . „
\oculos p'osxta de lingua latina, culus admmlculo et“ ‘

‘ç_o'mparatione nostram docemus. Derék kalaúz lehet
lgìßf‘onnye'u‘a eggy régi napnyugoti nyelv, mint a‘deák,

‚а’ mostani napkeleti magyar nyelvnek fìlologyìabéli

léìdolgozásara. Lásd G_rammatikámbanta’ 175. old.

Bzffíer Grammatipusnak fran'czia mondását. Aucto

vl'uukî‘tehát így okpskodik; V’annak a’ deákban de

ponens verbumok`ì mint precor, obtener, digger,

mascot, mellyeknek értelmei' vagy tehetösek, vagy

fzenvedôk, ’s mellyeket úgy kell conjugálni, mint a’

passivumokot; tehát а’ magyar nyel'vben is az ik
vez‘bumokot úgy kell c_onjugálni mint а’ равзйшто

kot. Erie kettöt fel-elek. ~

а) А’_ deák nyelynek tulajdonságábúl nem lehet

azt következtetni,` hogy a’ magyar nyelvben is kell Мак
зё'гкёреп‘ deponens Verbumoknak le’nni.y Mulasson ö

a’. ne’met, franczia ,"òlafz és anglus nyelvbůl, hogy

а’ többi európai~ele'lren'î1yelveket elhaggyam, depó

nens verbum-okot, mellyeket а‘ deák nyelvnek мы.

te. te
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tete miatt úgy kellene „мадам , mint passívumo

7 kot. Minek akar tehát latinizmust álmodni nyelvünk- ‚

be, melly a’ deáklûl, I ming napkeleti nyelv, hason-y

—— ШЬаЪаЫашП jobban külöŕnbözik , mint а’ most meg

nevezett nopnyugotiak?

’Ь) Е’ következtetéséirel nagyon elárú‘llyzç já

тьму: ц: Аицгог az én fìlologyiabéli principìu

maimban , mellyeketV mélyebben meg kßllett volna

fontolnia, На azokot czáfolni akarta. Мёд csak amaz у

állîtâsomot не?!‘ nézte ö jól А‘, те1‘1уе1 tótos formá

ját meg vetem; mert én me'g а’ magyar passivumof

kot is úgy ~eonjugálom , mint а’ reguláris activumo
kot, ’_s mikor az L'lf ve’gzésû verbuxlnok’iìámára ki

gondoltt tóhos formát megvetem, az ik végzésü чет

ЬЁтоК alatt még а’ passivumokot is értem,kîvéven: ‚

hogy а’ passívùmok a’ mutató formát fel nèm

ì / пьет‘, mivel accusativussal nem construáltathat

nak, és \ ` x

hogy а’ közönséges fzokás úgy hozván magá- `

val, a.’ fzenvedö indicativos prœseysnek és futûrum

nak második fzeméllyét l inflexióval formállyuk, mint:

Шел-{меди , дёсайп‘егепдёд о11шлаго1, olvastatam'ìoì; _

` а’ futurumnak harmadikizemé'llyét pedig az.imper

Sonalítás’ kedwéért ik silabâVal megtódgyuk, mint :‘

vonatandik, [Легенды а’ mihez Oda kell függefzteni

azt is , `

_ hogy a’ passiyumok az`_ imperatívusnak 1112150

dik singuláris I'zeméllyét soha sem rövidítik meg:

‘vonaua’l , leleuç’l, olvastaaurtfl,` dicu'rteuè’z'. `Lásd

Grammatikám. 1,15. Old‘al.
/

Í ‘ МЁЁЫ‘ tehát Auctorunk azt kövezteti _a’ дед!‘

ny'elvbůl , hogy az il: végzésü neutrumokot úgy kell

conjugálnunk, mint a’ passivumokot, örömest' Кекс

l
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adok ne‘ki7 ha а’ passivumokot úgy conjugállya ,‚

mint azok, a’ kikkel én a’ tótos formát xnég a’ pas

*sivumokban is megvetem, `

цедра. Képtelensêgeket akar ö e’ mondásnak

verbumaiban talá'lni: „enden/s elötted , ’s igen re.

„me'nyl"edelr, én Uram! me’ltoztass nekem'megenged

»„ ned, hogy téged követvén,~ veled nyaj'aJ/wdja/r;

_ „vatsorádnál én Киеве: çfzek, так e'gye‘dúl~ társal

,-,kodásodban gyö1gförköJdöÍr“-pag. 932.~ En pedìg e’

verbumokot: esedezem, reme’rgylredem,n_yájmlmdgyam,

` уйти, gyönyör/fú'döm 'tartom е’ mondásban képtelen

ségeknek, és azt merem állítani, hogy nye'lvünk ép

реп az által nem caœtim‘ima‘, éppen az álml `horren
Idum in modum dçformatur, mivel а’ tótos forma’öfz

vevegyíti benne а’ két közör'xséges formát, és a’fze

imélyeket: тег} az én elöttem nem валит, `а" mi

vegyûltt. A’ тематик verbumot Auctorimk depo

uensnelLvefzi,` én pedig passívumnak, mellynek, ha

nem egéfzen járatos, legalább valóságos acîíivuma

шайб‘. Így támadnak a’ _forróz,_ l'fqróz., МЫ: acti
У ` Vumókbúl à’forróztatik, Ã‘aro'ztatik, òe’kóztatfk pas

sivumok. Az említett mondásban tehátimperatívus.

ай! mog nem lehet rövidíteni, e’s Еду тёибггал rof

fzúl van mondv'a méz‘lóztaha’l helyett. Egyébaránt

e' pe’ld-a'úl válal‘ztott mondás iránt azpkell me'g fel

jegyzenem , hogy coniugátióbéli képtelense’gek nélkül,

az езду méltóztass fzót kivëvén, fzûkölködlk ugyan,

de syntaxisbélielxkel ellenben nagyon‘bövelkè'dik. Az

l-elsö az , Воду a’ me’ltóetatik verbum мёда a’ perso-f

I`na1is inñnitivus megengedlged ůtálatos hiba; az imper

sonalis megengednz' helyett. Lásd a’ Grammatikám.

>II. îbeil. XII; Rab. тот беьгаис!) beß Infînitivs. A’

У :második a2; , hogy а’ me’ltógtatik verbù'mot a’ ’mutató

formába` kellene \tenni, mivel a’ ‘швов azt aceusati

' vus;



/

———— 1` 69.

'vussal consitriiáltatik, Valamint tudnillik az illyen

' esetekben az ik neutrumoknak mutató formát adunk,

mint: ("igyekezd megtudni (azt) ha elérkezett-e már?

е" helyett: ügye/{ezz vagy (“igyekezzél rajta, hogy x

'megtudgyad, ha ’s а’ t. úgy itt is így kellene fzólla

nunk: me'ltóztam' vagy m'e'ltóztanad nekem (azt) meg
engedni , hiogy téged követvén ’s a’ t. Ámde mivel

a’ раэзйчштю!‘7 а’ minő a’ méltóztatik verbum isfa’`

mutató formát fel nem vehetik, az'egéfz mondásnak _

más fordulást kell adni, példának okáért: méltóz

tassál nékem arra engedelmet adni, hogy téged kö

vetvén ’s а’ t.,Elhallgatom azt, hogy esedezve/f és

reme’nylfcdel: datívussal con'struáltatnak, és hogy az

eggyik fzintannyit теги mint a.’ másik: esed'e'zek ne

ked vagy reménykedek neked; valamint azt ie, hogy
uram elôtt az e’n pronomen nagyon fzükségtelen. k

\

i vA’ mít~Auctorunk а’ 936. és követ. old. de

caussa vitiorum mond, azt én l'zórúl fzóra azôtótos

formájára méltábban alkalmaztathatom. A’ mit pe

dig az e'l: inflexiónak eredete'rül ‘а’ reguláris verbu

moknak még az ö itélete fzerínt is hibás ímperntio

vussaibán állít, ‘а’ minők ezek: járják, mé'mgyélr,

a’lëye’lr , végye’k, fzólëye’k, mellyek helyett a’ til'zta.

Magyar mindenütt ezekkel él: jarjon,mè'nn_yè`n, a'lb'on, >

1 vegyen, jäóllyon“, különösebb l'zó nélkül nem hagy;

' hatom. Azt mpndgyá ö tudnillik, hogv a’ köz nép

I ezeket az imperativusokot azért inondgya ez“ végzés

sel, mivel utánnok a’ lc ‘рта-вещам titulus ked
következik : jd'rje'ls ked, rhënnye’l: ked ’s а’ t. i A’ Ihol

'a’ tótos_ forma l'zokásban van ,‘ ott a’ köz nép ezen

imperativusokot e’k silabával nem csak akkor mondá
gya, mikor ked titulussal bel'z'éll', iltanem'másfzor

is , mint: járják az Úr; männyék az all'zony;fzóllyek

'äz Úrfì "s a' t. A" hol pedig а’ tótos forma I'zokat-r

' ‹ lan,

r .

Ч

l
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1an, otty a’ köz ember még а’ had titulust is így con

struállya: járjon Всё; mënnyën Всё, fzóllyonjked ’s

a’ t. Hafztalan keres tehát illy gyáva fzugolyka’kban

‹ тепедёылфуейег az Auctor, mikor én azt _‘ 611110111‘,

'hogy valamint a’ reguláris vçrbumokban úgy azok
ban is", mellyek il: paragogyikával végzödnek х azy

Ik inflexióv'al formáltt impéŕatívusok: jdrje’lßaz

‘ fzó/{ye’ls vele kelmed ; egye’lr az aII‘zony; [Куй az Ur;

ütközze’á‘ rń/eg а’ sereg ’s a’ t. a’ tót “аду más вы“

hasonló истине! való közlödésbül támadtak. Nem

vefzem én ki еще!) állításom alól még az erde'lyi (На

lectust is, mellye‘l Auctorunk olly .annyirafkérkediky

mert a’ Históriábúl tudgyukk h_ogy az` Erdélyiek is

kezdettül fogva meg Чаша!‘ vegyitve az effe’le пеш

zetekkel. `

3) Harmadik fö ока , Auotorunknak a’ recta

comuctudo ‚ ammint а’ 941 és követk. oldal. mondgya.

Azt állítty'a ö tudnillikfhogy meg kell а’ helyes Гц!)

kást a’ lielytelentůl külömböztetní, cfs a.’ „дышит;

а’ nyelvnek kidolgozásában а’ helyeshez ['zabnisSerń

mi ènnél igazabb dem lehet.; de itt arrûlvvan ám a.’

kérdés: micsoda bíróhoz kell мышь folyamodnurik,

ha bizonyosak aka'runk lenni а’ fell'íl, ngellyik fzokás

a_’ két ‘аду 'többféleV Кбит а’ helycsebbik?

y l

Auctorunk megvalli-ain, hogy` a’ régi könyv

írók közül vannak', kik az „ik Yégze'sû verbumokot,

nem az ô tótos formá‘ja fzerínt, hanem regulariter

òonîugállyák; (Lásd Elaborat. Gramm. Volum. 2.
pag.9282 et feqq»l1ten_1_pag. 953 а! 954. Lásd az`onn

kivûl e’ munkámnak 54. Sát isV b) alatt5`) megvall

ván tovább alt is, hogy a’ most élô nemzetnek

eggyik réfzë az íÍr végzésü verbumokot regurlariter,

g1’ /ñ'rââik réfze` ped'ig а’ tótos forma fzerínt konju

I.' 7 ’ ~ gáll

r

l
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gá’llya; ['-Lükségképeh megvallya alt is, hogy e’ `ver

bumoknak conjugáiióiára rlézve márrég üdólülfogva

kétf'éle a’ fzokásf Moer tehát az a’kerdés'támad Вы;

llink: micsoda bíró válal'zthattya meg nekünk, mellyik

Ifzokás e’ kettô közül ‘ё’ helyesebbik? б az illyen

bírónak al régi auctorokot osmeri kiknek hibáit az

imént megnevezett és több más/ helyekenn világosan

megv'allya. Én pedig az illyen bírókk'al meg nem elé.

'_gedhcÍek, nemesakazéxt, mivel Auctorunk’ vallása

‚ fzerínt, l‘zarvas hibákkal teli vannak,. hanem más

sükeres okokra nézve is, mellyeket az I. és VII.Y `

Értekezésben boven elöadram, és bírónak az ,egél‘z

' nemzet’ akarattyát, a’lközönse’ge.: [го/ай! ösmerem,

melly az analogyiában , hav csak vakok nem ищут)‘,

önnkínt fzemiinkbe tünik.

Engeilgye meg az Olvasó, hogy eet eggy el

lenkezö példában :nóg Világosabb/átegyem. Az irre

guláris nómeneknek decl-inátiójában és az irreguláris>

verbumoknak conjugáliójában minden vetekedésmél.

МН mindnyájan eltávozunk a’ reguláris deelinátiótúl

és conjugátiótûl. A’ ¿ó névnek az accusatívussa min/

denütt Даши, az ç'fzifr‘ verbumnak perfeçtuma min

denütt'ëvët‘t vagy e'tt, noha a? közönse'gesen bevett

declinátio és çonjugatio _fzerínt az elsönek az ‘асси

sativussa lót, az utólsó‘nak perfectüma pedig «sf/ät ‘аду

çfkëtt volna. Miért nem mer vallyon ez:l ellen fzól

lani senki? mie’rt nem akarja a’ közönséges regulának

efféle sérelmeit gyógyítani вены? Mettez irregularis

nevek e’s verbumok a’ közonséges l'zokásnak tö_rvén«

nyei álólki vannak véve. У

Máskép van a’ dolog az il: Végizésû verbumok

nak conjugátiójárúl. A’ nemzetnek eggyik réfze eze~

liet изд-наша! fogva regulariterl conjugállyal a’ má

’ sik
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sik réfze рейд; tótosan a’ harmadikr'forma I‘zeríntÄ

Magok e’ felekezetek тег öpnön magqkkal sem

eggyeznek meg, némelly cse'tekben saját fzokássok

túl eltávozván. E’ két fzokás Кбит tehát eggyik

sem lfözöme’gex, a’ minö az, melly az irr'eguláriso

kot, ammint fellyebb mondám, máske'p declinállya'

és conjugállya. А’ józan éfz tetxát aztlkívánnya, hogy

à' reguláris conjugátíónak, ûgymínt valóságos [кбайт

Je’ge: fzokáànak Vama’ „маг, mellyekkel ан eggy

particuláriJj'zoÃ-d: régßül fogva illeti , kigyógyítsuk ,

a-zaz: hogy az ik végzésû verbumokopa’ közönséges

ìegula ala'. vonnyuk. `

Va'rrónak, Quintiliáuusnak,Adelungnak és (бы)

еН`ё1е hires és e’rdemes Auctoroknak tekíntetei és Iza

vai, mellyekkel Auctorunk a.’ 941 oldal. hányko

lódik, csak annyit érnek, a’ meÍmyit próbálnak.

Varro’ mondását még Auctorunk >ellen' is fordirom.

l'Mikor tudnillik а’ tótos conjugátió vét, ninos annyi

hatalma, hogy az analogyiát megrontsa; mink 'pe

` _ dig, mikor az ik ve’gxzésü verbumokot úgy conju

l

9

l

 

`

gállyuk, mint a’ regulárisokot , az analogyíát a’ re~

\ guláris coniugátióra. ne'zve megerösíttyük. A’mì Quin

‘ tilianust illeti, ö már kipallérozva talälta az Aucto»~

rokban a’ nyelvet, és így ezeknek >tekíntetéŕe mél

;"Ègán építhetett. A’ mi régi és moátani Auctoraink al'

1
a

 `— 'magyarságra nézve nem classicusok, шеи пуеЬ’йБК'

férjfikorár csak imént kezdvén', még csak most várja

' valóságos classicus Íróktúl meghatároz'ását , «жене.

tes fénnyér, L'ásd e’ munkámnak 6. Sát. — Adelung’

methodussá't válafztottam' ugyan én nagy réfze'nt

Grammtikámnak kidolgozásában kalaúzúl, de nem

azért , т“?! Adelungé, hanem azértNmivel a’ józan

éfznek principiumaival megeggyez. EgyébarántAdc

дивана! Темы‘: sok dialecmssal Вене“ '1;a`zködnie,

Qpllyek
.l

\
n
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mellyelmek külömbféleségei‘meg nem engedték,hogy
az ege’fz német nemzemek közönséges Í’zokásátl- а’

nyelvnek mindennémü czikkelyeiben kitanúl‘hassa. Ne-l

künk ellenben сад!‘ három dialectusunk van, mellyek

egymástúl csak olly kicsinységekben `külömböznek,

amlnint fellyebb а’ 18dik §ban említettem , me1lyek~

az analogyiának, és a’ benne fekvô közönséges I'zo_

kásnak kinyomozását sëmmikép sem akadályoztat

tyák. Nincs nekünk tehát I'zükségünk arra, ‘позу az

analogyiátúl, úgymint a’ nyelvnek fö bírójátûl , af

régi és mostani könyvíróknak tekíntetéhez folyamod

gyunkf:

.ïegïyzéa Kitelfìik ebbül ‚ hogy engemet az

einlített Auctor nem fzámlálhat amaz Írók közé, kik

azt állíttyák, ammint a’ 9140 yés 943 old. mélt'án ра

narzkodik, под)’ а’ nyelv eleven lê/vén, az ö k'ezek

ben és hatalmokban Yan ‚7 és hogy azt tetfçések I'ze

rínt megváltoztat'hattyák. Lám én а’ пу‘е1тег7тё5 a’
régi könyvfzerzök’ keze'blül is kiragadom, melliybe

Auctorunk vvjàtfzani >alkeirj_a,_ésxaz egéfz Nemzet’ ke

fzébe tefzem , csak az ö közönséges fzokásátûl vévén

illendö tifztel'ettel még az yi/r‘hvégzésl'l verbuìnok’l'zá

mára is állandó törvényt. Ezt én annyival örömestebb

cselekl'zem, mivel eggy xje'gi Írónak tekíutete а’ ma.

gyarságra ‘és а’ magyar nyelvnek refo‘rmátiójára

ждёт/е énelöttem eggy mosKta'ni Írónak tekíntetétül

езду csöppel sem nagyobb. vagy fomosebb. Мёд

ama’ változások is,ìlm_é1lylek nyelvifmkben, mint ele

ìfen nyelvben történtek és történni fognak, nem az

I'róknak мышцам гйдзпещэьциет az её“: Nem.

lzetétül. Ez változtattya érezhete'tlenül majdnem min

дым; fzázadbannyelvét, és az Írók nem tefznek

egyebet, nement hogy a’ nyelvet olly változásokkal

> ir
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irják, a’ minökkel azt a’ Пение! ЬеГЁНЪУЕЦ monsi

gya Horatíus ama.’ verseivel de arte poëtica: ’

Vt sì’luœ foliis prono's mutantur in annos ,

prima ездит; im verborum vetus Змей: œtas ,

et juuenum ritu florent modo nata, vigentque.

.lìebemur morti nos nostra ue - —- f   
‚ Ч

-; —   - - Mortalia Жана eribunt:
P

nedum sermonum [let honos et gratia viuax.

Multa renascentur, quae jam c_ecidere, cadentque,

из nunc sunt in honore Vocabula si volet Vsus:
9

quem penes arbitrium est et ju.:` etyzorma loquendi.

Engcmez az Auetorîlak ama.’ l‘zemreliányása
У Volum. Il. pág. 952. h’ogy némellyek

` az ö tolos formáját azért nem_aka`rják befógadni,r`nì _

vel ámuyák megvauani , hogy eddig Надо": irásaik. '

han hibázlakn'liln valaha magam is az Vö tótO'S forA

májával ehem', ammint re'g‘iebb írásimbúl штык,

У mellyek kinyomtatva а’ Nemzet’ kezében vannak..

Eggy tudo’s hazafì, a’~ki> ,a’ magyaryfìlologyiában
fzintle olly járatlan volt', 'mint én, ~mások’ példája

ntánn indúlván, ‘газете: is arra az úti‘a `csábítot't,

mellyetmaga járt. Csak azutánn tértem Vill'za [Кии

melléki magyarságomhoz, mellyel gyermekségemtül

\ fogva éltêm, csak aiutánn jobbítottam meg hibái

mot, minekůtánna а’ ñlololgyiába erel_`zkedvén,l1ibák

Hak ösmertem. Önnön magamot meggy’ôzvén ez iránt
egyfìelf sükeres okokkal", nein fejesrségbñl, nem más

akárminémû indúlatbûl, hanem férjfìhez Aillö állam

dóságbûl mondom: állítsanak fel magoknak n'émelly

_ Írétársaim'> tótos vagy дед/козсогйифйбЬёНТогшф

kot, а’ mennyit tetfzik, csinállyanak belöllök-negye

dik és ötödlk tótos és deákosv díalec‘tust;` én a’

mellett maradok, а’ mit józan ehem az ~egéfz .nem
zetnek ['zokásábanltalál. ' ' У

У _ У У En

 \
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Engedgye meg az Olvasó, hogy e’ tudós via..

dalmam utánn az Elaboratior Grammatika’Auctorá
lpak meg eggy kis morális leczkét is adgyàk. Azonu

kivül, hogy munkáiban olly tónussal befzéll а’ mo.

stani könyvfzerzâkrül, Újságírókrúl , magyar Profes

sórokrûl, а’ kik vele, többnyire tudtok _nélkûh el

lenkeznek, minthanyelvü1~1kneyk, nem mondom dik

tátora, hanem fejedel‘me Volna ‚ még azzal is akarja

ököt ezen ártatlan külômbözések miatt мамы ,

hogy roíTz hazafìak, roII'z polgárok, gónofz fzívûek,`

pártülök, tirannusòk, ’s tudgy’ Isten ! mik nem egye

bek.’ (Ántìquit. Litt. hung. S. |36. §. 17o. ’s а’ t. Ela~

` boratìor Grammat. Volum. II. pag. 952. ’s а’ t.) Neki

arra valóban senki sem adott hatalmat, hogy` az

egéfz nemzetnek nyelvet csinállyon; hanem köleles~

sége csak azt Копа magával, hogy az élö lnyelvet y

elößadgya és a’vjózan é-fznek csendes vezérlése fze~

rínt okosan tifztogassa. `A’ _ sértö {баня/рейд `soha

l sem hiteti el az emberrel még az -igazságot is, hanem I

fellázíttya inkább ellene, mivel` nem fartya 1ehets`é

gesnek, hogy аЁ fzelíd igazságnak mardosó tanítói

Iegyenek. A' hevesség bizonyos jele annakyhogy a’

disßutálónak vélekedése топ‘: lábonn áll. Egy'éba~

ráfnt, hogy a’ fìlologyiának а’ rnoralitással és a’ jó

polgárnak kötelességeivel semmi kapcsolattya sib

esen, kiki átláttya , és~Auctorunkot, mikor az efféie
kapcso1atokka1,` Ymint fegyverekkel él, méltán meg

úlálhamá. Meg kellene neki e’ mellett gondolni ан

is , hog)`ì a’ ki marni, harapni Гааге: ‚ `még legfziiksé;

gesebb fogait is könnyen kitörlëexi.

\
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l Nyomtatraton p:mlm Ferenz’ betûivel. .
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I. Ertekeze‘r. A’ пуст iránt való vetekedéseknek leg.

föbb, legbátorságosabb ésleggyetlen eggy biró~ ‚

j'árúl: a’ 1 old.

II. Érte/reze's. A’ magyar orlografiárúl: а’ 23 old..

III. Értelfcze’ir. А’ magyar fzókynak formálásárúl ál- ‘

tallyában: a’ I33 old.

`Il’. Értekezefr. A’ magyar neveknek formálásárúl: а’

46 01d.

V. Értekezés. A’ ymagyar verbumok’ formálásárûl: а’

66 old. " — ‘

1/1; Erw/més. А’ particuiák’ formálâsárúl ‚ы 9i ом.

‚ VII. Értekeze’s. A? magyar conjugátíónak prebendáltl

harmadik formájárûl; a’ 96 old.

А’ Cadentid/r триста: a’ |15 old,

A’ nevek, aví'agy a’ substantívumok és adjecti-vu

' mok: а’ 116 old. 7

А’ vex'bumok': a” 144. 01d.

A’ particulák: a’ 158 old. 4

Taida/afk a’ conjugátiónak harmadik formájárál: а’

x64-61d. " `



А’ nyomtata's‘óélz hzóa’k.

A' 1_2 016+ a’ két végsô sòrban olvaädè дата’;

 3_1  a’ 14 sor: melëyetf a’ g беги ielent. _ _ _,

 54 -i  2o -l а йбгг’фегйпй‘ vdgy детей ш:

/ l _ _ lema’.

' evi 5757» 18 -ê ¿_/ìzimetrz‘éidt‘a

_ 39d 17 - : mint a’q, ¿.r.

“`  " 24 —- з дышит’. .

‘_’ 41 ' 12 _It dta`_l._ \ ‚ ‚

‘- 51 ‘ 6 _"lá a'z qfztä. ' ‘ J

' 5: -à 13 — =_/2‹1тш1‹{_‹‚ "

""‘ 53 "‘ al utôlsó $011` rfövídftefŕ.

~. 57  12' : (И; _ __ _ _

' 72 = az ut lsó soŕ eíôtt valóöàńrà mëleŕ. „

"'" 78 _* 3 à 11e/zet. 8 sorà ded/r. 9 sor:fzolrtaì.
"""79—— 8°5’-г4’Ё-‚ У _x.

"" 8° ——— 5 = Магда; — 1s. sof: ¿sda/:lm

’§88 «,- 17 âfzz'gy‘e'nl.

’i 95 ` _ 9 : ’s_mindazokota

..._ 96 »ß lo à tìlida?. _

 7 “'- : be. и’! ette/L_ \ __ _ _ У

_1in —-‘ Z г Лдслёддп utánñ elkelihagynîa‘, мы;

ä no6-_' 25 : vefi. _27 sorf pronomennek.

B |o7a 14 i dk lele’k. _

MB1 19. I OI'zlop, 18 soŕà te’tova'.

37-122. II ofz'lop 14 ‘от: :ëkŕùgël
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