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„ Meg-gondolván еду jól el-kéfz'ú'llt Magyar Grammatika'nrfk

A' Нин az, n’ ki мы: nem felejrî.

BEKTITS. ‚—

ч

9

А Halál meg-fofztá Hazánkat Méltóságos NUNKOVITS

  

GYÖRGY Хиты РёзрЪй, РеЦЯ Nagy-Prépost ’s a.’ t. nemes Y

мы Fiától x790-dìk efzt. Nomea-dik napján, ki míg élt,

a’ Haza’ javára {тёти ákiozatokbau keresle fŕbíl gyönyö

r'ûségét; minémiîek: az a.’ negyven arany, meîlyet F65 T.

Zsâ'víls Kánonok és Pasti Prof. Úr’ Dogmatìkájának Ri

nyomtatására adott; az а’ summa, mellyet olly véggel

k'ú'ldött Buda'ra , hogy каждым) írotk Munkája Ablinovítmalr

világ eleìbe botsáttathassék; az a’ húfz arany, meílyet

ajándékozott

mìnd ezeknek nébai nagy feménység'û Poélánk Tifz.Bertit:.

ńlî kö'llségûl egy Tudósnak. — Tanúja

Tanúi még többeknek Gönöa és Квввквз Társak, kìkhez

. az т következö' két Levelet, önnön inditásából Майкопа

örök emlékezel'ú' NuNKovn-sunk:

Рапс“, Decemb. 1o-dik napján, Ugg-dik efztend'óben;
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felettébb hafznos, sö't Nyelvünk’ ékességének elö'-mm.dítá.sa'a.ra el

keriìlheletlen'úl fzükséges vóltát; el-tökèllettem aìontúl magamban,

hogy réfzemrö'l 3o arannyal pótollyam azt a’ jutalom-Pénzt,

mellyel az Urak serkenlìk Hazánk’ Tudóssìait, egy jó Magyar

Grammatìkának írására. A’ 3o aranynak állal- adása eránt,

már tenem is rendeléseket. — Tselekedelem bár mi dikséretes is,

vallyon nem adósság e’, mellyel tartozom Hazámnak'.I Nem köte

lesség e', mellyre kötelez mind a’leveg'ó', mellye! fzívok; mind

az az édesY elsö' fzó, ¿ellyet magyarúl виснет? És mi, az illye

nekböl, egy rizka ditsösséget úzzünk? Távol légyen. Kapjanak

illy lömjénen , n' kik füsttel élnek. Én, veló'sebb elcdelhez fzok

защш ínyemet. — Én, akár a’Nevelést, акт az Orfzág’ Histó

ńáját és Törvénnyét hafznosan tanító Könyveknek, akár pedìg

az ollyanoknak, mellyek Nyelvünk’ és Erkö'ltsünk' tökélleteseb

bilésére I'zolgálhatnak — mind fzerzésére, mind ki-adására,

теша! ’s имамы vett érlékemnek egy jó réfzé; örömmel oda

ajánlom. Tsak tudjam, hol, kit, ’a mìkc'ppen kellessék segítc

nem; minden tehenségemhez képest kéfzségemet tapal'ztalni

fogja; és mondhatom, eddíg sem rajtam müll-el.“

Budd/1, Július’ 14dik napján, 1790-dìk efztendöben. 

„ A’ Magyar Tudós Társaságnak fel-állílását; réfzemröl, látja

Isten, ha ki-tellenék tö'lem, ezerekkel. segífeném. 15o aranyat

ugyan tsak Areá fzántam. Ennekfelene, mig élek, efztendönként

is tö'lem kì-lelhetöképpen segítenì e’ Nemes Társaságot, hazañúì

kötelességemnek` tarloÍn. __- A’ mi Шей, a' Magyar~ Nyelvünk’

ékesítésên ’s virágoztatásán olly ditséretesen fáradozothudósok’

Emlélgezteli'i-Képét, a’ Мент áhal kívánlt 5o aranyat éppen

nem sokallom. A’ jó Nevelésrö'l kéfzíneteudö Könyvre is 24

aranyat tefzek-fel. Nem különben a’ G_yó'ngyò'si’ Munkáînak

намазан segítlség'ûl 16 aranyat fogok k'ú'ldenì.  Többnyìre,

kedves Barátìm! kêrlek ismét, a’ dilséretben kémellyétek-meg

terméfzeti ['zemérmetességemet. _l Szeretem a’ jól, a’ fzépet is;

de lselekednì inkább, mint hallani. “

BÉVEZETÉS.



BÉVEZETÉâ

’ — ‚ . . . .

Edes 'Hazánkon kivül так több cfz'tcndôktölîL»

fogv_a való lakásunk nem tSak ki nom {ЖОПА beiö

Шик aúnab fzeretetét; söt addíg gerjcfztètte,

`míg'Nemzetünlm’ javának tölünk тетею elö-4 I

mozdítását egéfz tehetsëgünknek .tárgyávâ nem

válafztottuk. Illy eltökéllett fzándékkal kczdèttünk

vólf hat efztendövel ezv elött Hada' ésv más ‘neve-"'-A

zctex Történetc/r- tzínìü munkánk’ írásáho'z', meìly .

által igyekeztünki еду réf'zröl vitéz Hazánkůainakf {а

Jetteket örökre fennmarafztani ,"5 kövctéssfkr'e

nem tsalk'la’ `mostani lÑïevendékséget,` hanem a’

késö Maradékot is serkentcni; más réfzröl pedfg

Nyelvünk’ gyarapodását Hazánk"két kebclében ter

j¢f`ztenî , és siettelni .Virágzásáhŕ
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De c"felett mêg oldajslnëztiink, hogy влек ’s

nappali fzorgalmatos fáradozásuhknalg jutalmából

Mások is hazaíiúiI igyekezçtekre öfztönt és erö'ç

IVegyenek'; a’ minthogy e’ réfzben már fzintc el is

шептать vémnk, ’s felül мы ёмекапкы.

közjóra intézett töre`kedésèink, a’mi11ycnek vóltak:

réfzfzerè'ntj’ lfafzhoiîkönyvek’ írásâura` általunk fel

tett jutalom-pénzek, és egynehány munkás Tudó-A

sok’ írâsaiknak kölÈségünkön valóközrî-boßsátása ;

réfzfzerént pcdîg néßelly el'més Haiánklìainak a.'

rajzoló ’smettzö mestcrségèkre való taníttatâsa, ’sV

az ezek által kéfzíttetctt költséges> muukákkal a’

Magyar Olvasásban Gyönyörköäöknek meg

ajándékozása. l V

Ugyan ezen fzívcs törekedéâünknek gyii~v

möltsc, az itt jelenlévö Magyar Grammatikának

világra jövése is. Fcltettülnk 1t`udniillik ЭёуёКеае;

tünknek mindjáft kczdetében húfz aranyat serke'mô

iutalîmúl', egy jó Magyár Grammatikának írására.

N¿hai M¿1.NUNKovsz GYöBGY Sze'rbiPüspök é:

Pétsi Nagy-Prépost, érfvén illy köàjófa tzélozó

fzándékunkat, azonnal ellëkéllelte magában, hogy

harmintz arannyal пейте aliánlásunkm.V - МИМ



к 1 'VII `

Зет tett vólna rr'ic'g ez a’ magy lélek'kcl bírt Hazañ,

ha a’ halál zvéget nèm vetett vólna Èedves Hazáj,a’

bóldogításárá fzcnteltt életénck, látni lehet a7 Titu.

lus'után 'ialó ylevçelén, aïmellynck felàö réfzérè

d nyomtatta'toft-Iképcn a’ Magyar Haza'(Hunga1'-ia)

-kesereg hemel- Ielkü Fiának koporsójá felett, ’s a’
melly képáìtàl `el`f|el¢ìajthctetlen NUNKOÜI`TS`iińkhoz

viselfètö tîfztelctìínket ’s fzerctetünkot örökké' fcnnf- f _

Iñara'dandóvá óhajtjuk тешу ¿j ki cg'y'e'däl» -példáà

. ¿tamil-‘51' «sie е1аццдь'ёзщегщддл - ` '

'Minèkutáñna èzen Nag)IÍ` Hazâdkßánàk segítsê

gével már ötvèn аГапуаЬ‘ЁЁЬейЁпЕч'ЁШЪАРе1*1790:п

'dik efmndöben'l, ‘s leg-iobb G_rámàrakálŕóján/ák;

másfél' erzìmdö alan négy'írou Grammatika~~ каше;

lett-fel hoáiánk, és késöbbre még çgygy lö'tödikig.

Mi a’ kezüllkhöz jött M11nkákat\elsòben il Erdc'éyóe l

küldötìük megîtéltkstés'y vëgett, a’ .Kolloís'väŕi'és 'á' к

_ ‘А’аау-Епуедё Ед oskolákbgli Tudós поганить?
hoz, kik a’Ncmzclt’ javáért hozzájok intézett'kéré

aünket örömmcl fogadták, ’s édss` kötel-ességeknek

стопа]; annak tcllfesítésczt. Úgy fzándékoztunk,

Вову Magyar-_Orfzágon is több rendbéli Ítélô-bîrák

âltal :mçgvisgáltassùk azokat, a’ mînthogy Erdç7y~
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~ ¿öl áltál is fzállíttattukchrçßzcnâc. Mègesfnérték

ш is a’ Visgáló Tudôsokl.`hogy a7-Grammatikáfmak,”

мы; ьаютпакЁгаетезьда, метках муфта,

_ ‘sággalß haném valójában tudós Emberckhem Щеп: ’

¿Zien do]go'1.tana\k*:4 de egyfzersmind a’fzopgalmatos

visgáìás és' elmélkedés közben, sok a’félék ötlöttek

az Itélöknek elméjekbe , mellyek a’ Nyelvta'nító,

könyvekböl vagy kímaradfa'k , vagy váltòzást —

kivánnának пётеПд4 dolgokra nézve. Jegyzé.

seket тётей tehát maggknak á’\Tudós Itélök', mer-

lyékçtreleìntén'tóldalékúl akartak egygyik Gramma

\ нимфа admi; cïñhbïwebb megfóntolás шахт sokkaÍ

helyeselgbnek és erányòkabbnax lâtták, hogy maàok ‚
kéfzíttsenek v egy gy et „ ymejllyben ~~ igyekezze

nek a’ Magyar Nyelvët nem {зак НЕзтбгЕай móöon;

'hanem anńak eredetíét, terméfzetét és tulajdonsàgajt

is, a’ mennyire telhîetik, Filosofìai mvódonn `elöadnî.

Igyekeztek is valójában, és ez `az a' Grammatika,

`mellyet a’Titulus fzeréñt , еду Magyar Társaság, az. `

gz, @Tudós 'Itélö-_bírák казашек Вебгссипбс’и.

èA’jutalom~pénzböl mindazonálltal réf'zt venni hem ki- у I

vántak: èlegendö jutalomn'aktalrtották hazaůúi kéfz

ség'eket _ kix1yilatkoitatni, ’sèNemzetékne-k дата;

‚ L

tehetségek errént elömozdímni
/ /

/

\
’
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. Е'ГгегёпЁ а’ fepgmaradott ögven папуа: fox-dir.

мы? vólna mi ezen -Grammatîkánalk kiìlönbép ‘is’y

igen k'ó'ltséges nyoniltattamására, ha magunqkalt az.

azbkról tettlHíradásunkhoz fzçrosan akartuk w'ŕólnçnî

tartani ;` d`e meggondòlván , melly .fz^ülçsége_s dçlog, _ Y

légyen a’ Nemzeti Nyelvf gyarapításának zs¢ngéjében

а? fáradságos hazañúîîörekédésçket gelrjefztgetni; .

\
'

_` `

felofztottuk a’ ju'taïom-pénzt а' Gpammatìkák’ Irói

között, még pedig af három rendbéli Bâráknak réfzxe
_ L \ ) ‚ . ' . .

hajlás nélkül való {щеку fzçrépt, olly formán; »

hogy 26 “а;апуаг аппаПс adtùnk, kinçk Munkája, а:

többekhez képest leg-cránypsabbnak találtatott; a’„_

még mègmargdott 2421ranyból pedig egyéyenlö réfzt

vettcnel; a’ több GrammàtikákîKéfzítöi , ykik ha merg

ollyr fierentséseh is,i mint az вы}; mińdagálfai ha

sonló hazañúi tíizzel fzorgaìmatvoslvioditak Nyelvünìg’

tulajdonságàinak kînyomozásában irendbefzedef'-l

sében. l ` ` ’ »

A’ leg-jobbnak депеши Grammàtika követke

zendö fontòs mondással vólt rñegjegyeàv¢ : Grammaf»` ‘

tica g/l Philo/bphz'a vcrôarum fzçòtili: ct астма,” és

hògy Tudôs Irója,

Кегли Jánós Úr, ¿_Orvosi_'ì`udománynak Dok

cnnc'l fogva tudtuk- mcg ,`

 

ly»-‚
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torn; ez clôtt Names Szabad Szathmár-Németi Kir.

Várolsának, moìst pedig a’ Tek. Nemes назад.

Városok’,Kcrületének rench Orvosa. —— А’ más

három Grammatîkák'közzül àz elsönek jegye e.z:

 Zoile! те: alia ф, qùam'compofugp'e libel/os;

Zoz'lc! fac Ziórum; v.Zoilus alter cro. `

Érdemes Szerzöje, Debreczeni Nemes Lakos Tudós

Élus.; машу Ёг: И Azt pedig, melly' mcllett

` a’ bépctsételtt tzédúla illy felülírással küldetett

мы“: 'Vázafzfatf талию/ъ, ‚вдьеюп а’ шё

dulában két mondása vólt Sz. Hleronymusnak,

вашем Вел/Ед Ьфм Úr, N. Nagy-Enyecll

Reform. Kouégyionibéli Togánis.  Theologus, A’

harmàdikat következendô versekkel;

y Engcm’ „ai írásra,

Душ) -раЦёгоийт ‚

_ . Лет a’jutalom hiv," Т

Налет a’ Маши/Ей).

jegyezteßmeg annakTudós Irója, Gyarmathy Salmucl `

Úr, ez elött Те1<,1`15 Hunyad-Vármegye’ Doktora,

mo'st pedig Mélt. GrófВей/11:12 асу—дед! Úrnak , Fcuels.l

Erdély  Orfzág’ Föl Kormányfzéke"1`itokn9kján7k

Házá` Orvosa,

5
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.É . П
А"1‹ёвбЬЬге illy jeg'y alagt: Fi; unìŕafoll-Zior; I

hozzánk érkezètt Grammatikának Érdemes Szerzöjè;

С s í ki Szent -Domokosi Перепад ' Ignrítz:` Úr,

Gyula-Fejérvári Püspökségbéliwilági Pap; kiL úgy

emlékezik Elôljáró-befzédében Egrì Megyebéli тау '

Рар Kajal' JósçfÚn-ól, mint g’Nyelvtanító-kö»nyv~‘

nek kéfzítésében nagy segítséget mutatqtt Târèárólà

Е’ két fzívesen fáradozott Hazañaknak fillendö

képpen fogunk kedvcsykednïa' kijött Grammatika’

nyomtatvánnyaiból, mellyekböl el nem múlatjuk ré

fzcltetnì a'l több Grammaiikâknak Tudós Iróítis.

Háládatosságnak eleven érzéseitöl egéfzfzen el¢ ‚

foglaltatva jegyezzük-fel ide egy nagy Hazánkfìának l

nemes lelkiiségét , ki , sokra törekedô glyerlge

erönket háromfzáz forinttal segítette, melly önként

való`áldozatjával, ezen köz hafznú вымыты. l ~

на]: Világ eleibe való botsátásáßan ‘hathatós cfz

köz kivánt lennî. Méltóságos Gróf Szächény

Религ: Belsö Tanátsos ÚrÓ Excellentzìáìa ez az a’

Hazañ , kinek Nemzetì »Lelkéŕ caméri a’ Kül~

föld is. ч— n

Vajha ezen Grammatika felbuzdíthatná Tudós

Hazânkßaitl â’ még most çbböl elmaraflott
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gárgyakniak is kimunkál'ásáxja, ó; egy jó Magy- aff

Lexicon. ierántflvaió „Ждёт; . fzándékunknak

' ватага; с1бзе31сёзёге„УаЁЬаабГиёпШ fzolgálhatna.

Nyelviinknek iközönséges',megkcdvellésére, és az

i q_bben való, erösödéssçl egygyült minden más baza;

БЫ kötcle'ssëgekixek is megqamérésére ’s teglyélslíté.

sére. -' ‚М5‚„а‘ mig ё1йп1‹,‚На25р1спа1‹ éliìnkl

‘/

.;, Y :.1"‘.‚'.'!.'.'к“'

Köit BétsbenrMájus’ elcin _

:N5-dik efztendöbcn.

l

|

GöRöG és KEREKES.

 



  

ELöthAnó

B E ÍSÜ'z É 1).—

Nem tagadhatni, hogy alig van az Európai Nemze

tek Nyelve között, a4 melly eleitől fogva, olly nagy

elbagyattatásbann lett vólna, mint a Magyar Nyelv.

A mi régi Eleink, tudva való, hogy keveset gondol

tak ezzel; elégnek tartvánn, hogy egymást megérthet

пек, és hog); а hadakozásokbann, marha-tarlásbann,l

helyről helyre való legeltetésbenn , és egymással való

társalkodásbann, gondolatjaikat ’s fzándékjaikat, egy

másnak tudtára ’s értésére adhatták. `

Azutánn pedig., hogy állandó lakó-helyül ezt a

Földet magokévá tették, Kerefztyénekké is lettek,

fzelídűltek, ’s más Nemzetekkel kereskedni ’s társal

kodni kezdettek: minthogy aző Nyelvekenn senki nem

kapott; ~ők pedig lehetetlennek, leg alább igen bajos

nak láiták azt, hogy mindI azoknak a Nemzeteknek

Nyelvét megïênúlják, a kik köfött és a kik Ь



xiv EL ¿Luna влила.
. ‘I

közöttök forogtak: innen катаешь vóltak, a Deák

Nyelvet felvènni; mivel azonn, majd minden Euró
pai, kivált Napnyûgoti Nemzetekkel befzélhlettek.

Azonbann, idegen Nemzetek közzül, sok Kerel'z

tyén Papok, Tanítók, Szerzetesek, jövênn egyfzcr

másfìor közzéjek; а kik vélek nem másképpenng'ha

nem tsak Deákúl tudtak befzélni: ez által annál in-n

kább lábra kapott közöttök a Deák Nyelv; Deák Os

kolákat állított'ak, mind tsak a DeákA Nyelv köríilV

foglalatoskodtàk,‘ës naint még ma is, azt tartotlák fzép»

nek, betsülctre méltó és tûdós ember tulajdonságának,

ha „мы közzülök folyvást tudott Deák Nyelvenn

befgélni: amagok fzületctt Nyelvét pedige miatt vefz

tébenn hagyták; Királyi-Parantsolatokbann, Осада.

Gyůle'saìbenn, Törvények-fzerzésébenn, Törvény-téte

lekbenn, Perek-folytatásábanń, Nemeslevelekbenn, за.

núlt emberek tärsaságábann, Ia'1`udo`nnányok tanítás§~

bann, nem ¿hek véle, hanem mindcn Deákül тем}

?я többnyire tsak az alatsony sorsú emberek közzé
fzorúlt n Magyar Nyelv; а Méltóságosabb ’s tanûl- Y’

tabb embemlx pedig, többnyire* tsak akkor befzêltek

Magyarúl, mikor mester-emberekkel', földmivelö pa

rafztokkal, tselédjeikkel ’s egyébb alatsony sorsûak

kal kellett befzélni.

Azzal is megînt alább esett Nyelvünk dolga, hogy

Nemzetünk ékesedni akarvánn, az idegeneknek, ki

vált a Frantziáknak, Németeknek, Olafzoknak виз.

zetìvel, fzokásival,`eledclivel, magok viselésének mód~

jával egygyütt, Nyelvét is megfzeretvénn; aztil dere'k

v«amber tulajdonságának плашек tartanì, ha так:

кайфа; епппетигеЪ/Ыусйёпр, jól és folyvást bea

fzélhetett és írhmott. '
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Az игуан fzëp és dítséretes dolog is vólt, hug);

az idegen, l'zomfzéd, és réfz fzerínt közöttök lakóNema

zetek Nyelvét igyekezték megtanûlni; тет: Aez által a

kereskedés vìrägzóbbá, az idegen Nyelvekenn íratotl

jó kön'yvek esméretesekké és hafználatosokká так;

az~ atyafiságos' fzeretet és társalkodás , fzívesebbé';

érezhetöbbé és állandóbbá vált közöttök: de azt nem

vették efzekbe, hogyazoknak az Idegeneknek, akiknelr

Nyelvét megtanûlni , fzépnek ’s jónak tartották; ап'а

adtak okot, йогу azok a magok Nyelvét annyival

inkább шишек; fzerettek azonn bel'zélnî, kerëskednî,

köuyvekct írni ’s társalkodni, és ezzel példátl ‘rputat-1

tak arrn, hogy az idegen Nyelvek’fzeretése ’s tanúläsa

mellett aMagyaroknak sem kellett ' vólna @magokéval

felhagynì, hanem аи is fzeretni., ’s másokkal is [zg-È

тщета kellett `vólna. ' _ ’

De ellenkeiöképpenn lett a dolog: тёк: az ide»v

gen Nyelveknek x'negfzeretése ’s megtanûlása utánn:

nem tsak felhagytak a föbb leületésû , és kivált a:

idegenekhez közelebb járó Magyarok, l'zületetthyeL

vekkel: hanem (иву mondvánn, meg is útáliák аи;

átallottak azonn befzélni'; ûgy hogy а, -föbb_társa;á

gokbann, ha többenn vóltak is Magyarok mint ide# "

genek, vagy ha tsupa Magyarok vóltak is, Маша:

Г26 ne'm hallaron, hanem a Német, Olafz„ Frantzimt

befzéd harangozolt mindehfe'lé. Innen [rem újság vó-lfA

ollyan Magyar l'zármazásû Urakat ’s Afzfzonyrá# `

gokat'látni, a kik törtetve bcfzéltek Magygrúl,

Ñlluekutánna. pedig egy idötôl fogva, valamcn

nyire lábra kezdett kapni Hazánkbann a Magyar

Nyelv; és nem tsak elkezdette'k azt a Magyarok nem

fzégyenleni: hanem kczdettek is igyclnzai annak na
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gyobb tökélletességére: meglixell vallańi, hogy ekkor,

és éppenn e miatt, ismét új bajok'és akadályok kö

vetkeztek; а mellyek Nyelvilnk\ék`esítése helyett, an

nak ,rûmására ’s_romására rzolgáuak. ` .

l Illyen lett a fzükségte'len és helytelen új Magyar;

Szók tsinálásçn; а melly munkábann sokann kedwekelaI

гаммах; ¿s az ¿nal sok оПуап 526!‹ак атташе

Nyelvünkbe, а mellyek réÍ'z fzerínt fziikségtèlenek, réÍ'L

Ilzerínty igen vadak és alkalrpatlanok: ‘de а rgellye'kkel

még is már sokann ékesség gy'anánt élnek; úgy Вову

még а Vármegyék Székeinn как -I'rásokbann is láthab,

niés oluashatni àñ'éléket,\az igaz MagyÃr плешек

l botránkoiására. А: ûj Szók tsinálása игуан nem ti

lalmasy sôt hafznos és kellô, kiválJLay Tudománynk.

bann: de tsak akkor, фиат: fzük-ség van гей, és tsak

(Азу, ha helyesenn léfzën. De .mi fzükség akkoç újMa.

-gyar Szók találásánn aggódnî, és azokkal'Nyelvün

ket terhelni,lmidönn kéfzenn vagynak az idegeu Nyel

I vekbßl vevödöjt ugyam;y de már Magyarrá vált Szók

а mcllyeket ¿ninan Magyar ért, ’s ё! is vélek? Es¿`ha_

p. o. ezeket: Tœap,.Hrím-i.rtráfzg, {Ио-иге, Prdba, Trom~y ’

bitawÍ/itorla, Biblia, Pallńozáx, Мели, ian/solía,y `

yJudd, Forma, és sol( I'záz cŕféléket, senki nem ítélí'

flükségesnek й] Мазут Забыт tserélni fel; ,mi fziìk

Sŕg haitv ezek helyett: Prdkátor, Szelrreuíriur, Vieze
Ь‘рфц `.Z\70táriu.f, Proto/follan', Dictzionárîu'm ,Y Gram.

muti/iq, ’s а t. ûjakat ’s [zok/atlanokat- k0holni?.1m.v

lott атм-01: is tsak ollyan Magyar Szók, mint диск;

és ezeket is fzìutúgy érti minden Magyar, mint ama.

zolliat; '65 sohn nem is tehetjük Nyelvünket ollyannál.

 hògy abbaun idegen Szók ne maradjanak: mivel §c1l:>

aiféle dolgoknak печей, агтеПуеК régi Eleink Идё

J,
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V

begun', »vàgy nieg ne'm vóitak, из}; _èlôît't'ök `nem vól

tak esméretesçk, óhatatlan vólt, (e'zut'ánń is a lél'zen)

idegen N'yçlirekbölńlem гений. k15e mivèl már régŕköl fog

và Élńèli azôkkalaMagyarok, efzünkbe Sem vefzfzük,
hblgy. пей: iga'i Magyar"$261c.’ Ama régi ke'dvesßzónk ‚

is: À'ů'rlòŕilsprínfiììeg'eìi Szó , I'zintúgy mint ez: РЫад

tinus. ' швы azért az, а ki Magyáŕûi Rakaufvárm' 5

fzóllani„' nem 111011616 9215 гашиш; ЪаПет' а Нед
пущ mindenkor lVddor-Íqrùír-zty xinònö? IdegenhSzót tse'-y _’

rël~fel `más idegég SzóvàLìff' Ha 'aziéŕtf j'ó ‘fzivvel-elìf

fzenvŕdjiik a régibb iîdegen Sz'ókaf ,""’l' ‘ilg'az Magyaŕ

Szavaink_közzé bévettük: niíért nem Tzenvedhetjük а:

cgy kevéssé ûjabbaka'ti a mellyek`idßve1`~fzintûgyfé#

gikké lél'znek; ańnyivgl is inkább, inivél а Íèg' j`obbanli

kitsixiosított пуст]; is, Anwgfzèmœdik az ollyan ide\ .

gen Szókat. De nem`i'sx olly könnyůfjóï й] Mag-yatI i v

Зубцы: t'sinálni, mint gondqlhatná valaki. Sokra kell’
здрава vígyázni, hogy aiV Nyelv yteifmél'zete meg ne

senödjék. Azért'még задав Ьеуёз а; Magyar 5226 rsi

„мы: а mel-ly а ыуеы terméfzeiének'minden Pré. ~

„д |bájái ki'álhamá. Laid яхтами/фат. ` ‘ f» г

Rútíiás'âra ’s rontásárá fzolgált Nyelviińk'nek' t0-`
vâbbá az iá, hogy Óliyàxiok írtakA ’s fordítbttŕik Ма—’

gyßr köilyirek'et, a kikbn'yem*ÍzülétetiMàgjarok léviénu,l

„агу ' мы опуаь ьёпуешц tölfvén ', 'a hol több
nyire Déákûl befzélneï; yárrlxbár láftattak magoknalé

ůgy tudni à Мазут; ‘Ы{е1чес‚ шйпЁ ’magok I`ziiletett

куша: de -válósággàl ańnak terrńéí'zeti fzépsêgétöf

és egygyügyüségétöl mefzfzire'távoztak ,I és sok eröl

темп, Hoinályos, és idegen Nyeivek terméfzptéhez al-

kalmaztatott fzólláç-formáìt hoztak-bé а Magyar Nyelv~

l

,\
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be. Sok példát lehetne erre felhozni: de annak más.

{zo} ésImásutt léfzen az idejevés helye},

Az is kárt tett, hogy sok Magyar

zLóLJ.uzo BESZEL}.

Írók ,

vagy ridegen Nyelvből fordítók, ha igaz Magyarok

ишак is , nem akartak megmaradni aMagyar Nyelv.

nek terméfzeti'egygyűgyűségébenn, a mellybenn_áll pe- '

dig annak valóságos fzépsége; hanem помада, ide

gen, és azért dífztclen fzínekkel találták azt ékesget

ni. Alávalóságnak tartottak, hogy a fzerínt fzólljanal:

és írjanak, a mint a Magyar Nyelvnck termél'zeti fo

lyamatja hozza magával; hanem rendkívül való mó

dot igyekeztek követni; azt gondolvánn, hogy úgy.

lel'z [zép a mit írnak, ,svúgylel"1, nem tudni mitsoda.

felség és magasság benne , ha azt, nem a köz-nép

Nyelvéhez alkalmaztalják: holott nints annál bizo.

y nyosabb, hogy a Magyarok között, még eddig ugyan;

a Köznépnél vagyon a tifzta Magyarság , az ollyan

Köznépnél tudniillikx, amelly legkevesebb idegen Nem

i zetűekkel vólt eleitől fogva megelegyedve. .

Ezzel mindazáltal nem azt akarjuk mondani,

hogy a parafztos és bárdolatlan befzéd vólna minden

benn, .a til'zta [zép Magyarság: mert igaz az, hogy

a tanûlatlan Köznép, él ollyan fzókkal is , és ollyan

fzóllások formáival, mellyekkel valamelly derék dol

goknak előadásábann, közönséges hclyenn való be- “

А fzédbenn, Predikátziókbann, Könyv írásbann, illetlent»

seg nélkül nem lehetne. élni. De a nem attól van,

mintha azok is igaz Magyar Szók, és igaz Magyar

l'zőllás formái nem volnának, hanem tsak attól, m1``

yel azoknál tsínombb és alkalmatosabb l'zók is vagy

! nak Nyelvünkbenn, ay mellyelKkel azok helyett élhet

ni, és a mellyek a tanûltabbak előtt köa'önségesek;
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mint a kinek tsak egy öltözet'e чтец, abbann ielep

nik°meg akárhol is, ha fzennyeä азы-атм is , mivel

nem tud mást mit venni magára: dey а kineì: tsíno's

¿s tifzta öltözete is vagyon', abba видик. mikorl à.

-ßifztßsség таща, holott a fzennycä-is tulajdon'öltö»
zete.  "V ~ ' l

E щепы: bizonyos az is, hogy a Köznêp _bßf'ze's

dênek bárdolatlansága, nem mindenkor _a fzókhanń`

és Ízöllások formáibann, hanem a. kimondásbannyß'

hangadásbann , а Szóknak >öfzvzawifzfz-a. Ívaló- helyìíez»

tetésébenn, a habozás-baqn, és a Alfíilsö maga viselésa

benn vagyon: úgy hogy, ha sok- azon fzókat, ‘fzólláz
lok formáit, A"s mondásokat, a mellyek ‘valamelydur

я va Nyelvíí ’s magaviselésü parafzt fzájíáhann yb'árrdm

latlanoknak, kedvetleneknek tetfzenek, más [пФ/в:

magaviselésü, ékes hangonn és rendibenn befzéllö emi

ber veI'zi fzájäba, azonnal elenyél'z'ik azoknak bárdo

latlansága ’s durvasága. ` ` См -

'Ezenn шт még, hogy a Köznép befzéde bárdo

latlannak ’s kedvèsáég пенка! vqlónak ишак, az ir

okozza , mìvel vaz,y mindenkor Ева}; alávaló ’s közöm

»egcs dolgokról rzokan berzélni; шам1ац1еуецщпъщ

befzélhet d'éŕék 6.5 elmés dolgokról. Innen ofztán а;

beí'zéde tctfzik durvának és alamonynak, holott nem

a befzédc: hanem a dolgok durvák és azlaúsonyok.`

De {агата nakiv'alaki а Кбшёр herzédének módjár,

Hlendökëppenn elrendelve, deŕék dolgoknak elöa'dásás

ra, úgy, hogy semmi idegcn _és eröltetett пытать.

kal ne éljen; megîátja maga is , más is, melyfgép,

világof, és maga't kedveltetö tifzta. ‘Magyarság шип

az. Mert mi ugyan úgy „ящик, hogy akármcly dn

rék és таза: 5101301“: is, elö Мига Кбшёр Ыусиёш:

ЁЖ
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ndni, és hogy nem is jó Mhagyarság az ,‚ a mellyet a

катер könnjenn meg nem vért. Más az, ha ollyall'
dolgokról vagyon a befzéd vagy irás , ‚а mellyek а l

Köznép értelmét feljül háladják: mért ollyankor nem

a befzéd vágy irás, hanem a dolog hozza magával,>

hogy azt nem értheti. `Lám а Vallásbéli' dolgokat

mind megérti, ha. az öNyelvénn çgyügyüenn és vi

lágosann adódnak-elô. De lillyen Köznép módjára,

értelmesenn, és világos/ann adni-elö valamely деке};

dolgokat, nem egy könnyíî; söt sokkal nehezebb, mini:y

tzìfránn, tsůrve-tsavarva, és sokaknak ítélete fzerínt ,

felségesçnn adnì-elö;x és а ki arra reá mehlet , hogy

adel-@efdolgokat is, а mngas донышка: is, aKöz

nép. Nyelvénn kitudja. magyarázni; azéri-el а mi ité

letiink fzerínt, -a tifzta és valóságog- Magygrsággal va

16 Ьешапекгз ййвпадшевгегзёвёц l ‚

l l«Az введен Ыуещььы {мамаш Ёёцууек is, д

mellyekkcl e mi idönk igen bövölködik ; nagy rélzént,

тащат fordúltak Nyelvünknek :~ _merg keveset ki

vévn, ‚ан «a károsgfogy'atkozást, lqhet éjzre venni,

egyikb'enu inkább mint a másikbann, -hogy homálygs,

eröltetett Magyàrsággal, а. Magyar fzájjlábannisoha.

„mi forgéy мене}: rzóuások formáival мирясь. A'

“rmer kiváltképpenn ebbölkövetkezik, miv_c1 többnyis \

re fzóról-lhóra, ígéröl-ígére fordítanak. Holott vala- l

.mint magoknak a Nemzetcknek, {двум б'ЫуеЬ'еЬ

nek is, oly kiilönös ésl magános tulajdonsági vagyf

mak, hogy a mi egyik Nyelyenn, ékesenn, világosann,

és brathatösann mondódik, ha az .más Nyelvre /azon

módonu fzóról-Tzóra. általfordítôdik; incl-ö idéflénsêg

lcfzfz ч belöle. каш: íafiliagyarr Nyelv, mely a Nal»

keletì пушек y.terméfzetével bír, ha a Napnyúgotì
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`Nyelvek forlfná'jáìmV öntŕídik, oda lefz'l'z annual: mlndclx

fzépsége,y èreje ¿s tifztasâga. ' ’
Meglehet `lxlgyvanJ hogy a fgöl'ól-fióra valû ТЫЛ

_tás, abból à jóizélból esili,A Вову hůsëges fordítô

akar valakillenni; és aiërt еду Szót sdm akar á for

dîtáshoz tènnl, a mely az ‘idegen Ñyelvláeńń nln'tseh

,s egyet ser!) akar çlhagyni, a mely- abbàrin meg?,

vagyon: de mit ё: ofz't'ánn,ha homâlyos, erölletett,

Aerôtlen és idétlen léfzen az a Magyar Nyelvbenu, а

az' iâegçn Nyelvbenn ékes , világosyterméfze'tl, Él

hyathàtós? Nem abbann kellenè azért` a'flordításbélí

llllůshéget ltartani , hogy I'zórôl-fióra lenyögjük ait, la

L,mit а: Megen пришитыми; Ьапет àbbann,
hogya dolgok'at, mellyek ott elöadódnak, îgazäinh ¿s

ддгёпад иена nerim adjuk-elö; ¿s 11_ogy'¿‘ì5¿`¿„e,

ŕlévö eröt is, valamènnyire tsak lehèt, kilegyük;

‘pedig-fzükségès, Ногу az idegen Nyelvü Irôbànä, 'nem

taak à fzókat, hanem a юзом; is Értsük; E `:fuel: l

lett шивера, hogy орд/ай кануны: 'vèg'yÜńk-elä '

fordítani , а msllyçk Нет tsa'k fzóklíô'l és különil)- '

ьшётьгеже ‚ЬаГгоща1ап fzïfrâzafukb'ól дышим.
nem hafznos xlolgokkal tellyesçká inert lkülömk

benn ,' гагу айайнк на}: negri ,d belê kell g'bba.

esnünlc, hpgry nerim találvánn a'z'okbành dolgbkat, a

n_xçllyeket Magyarosann kitegyüp'k ’s elöadjunk; tsak

a lzökqmg kell решишь, ázon `módem),` és á'zön
rendel, mint az ideglcn' Nyelvlìcńh Vagyńralxî inëly

miatt ofztánn .Lh'yelvünk4 nyaliát sokfzor ki kell tekeŕ

'_nünk , ¿s .dífzteleniv munlxát kçll темной; Nem lOly

_ könnyůlhát jôl ŕordítani, a ~mlìht sokann képzelik:.

söt inkább valóbann nehéz, v¿s különös ytelnetséget, ’L

magy magunk r'eáadását _kívánó трава, паауоёэа

п ~ .
\ й
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ka Könyvet úgy lefordítani Magyar Nyelvre, hogy

abból semmidolog a ini-benne vagyon, el ne marad»

jon, sem a mi benne` nintsen, belé'ne tevödjön; sem

az erejéböl, hathatóságábôl, Iés fzépségéböl semmit el

ne vefzesscn, sem a Magyar Nyelv'-, sèmmit-nç Гиен

vedjen , és ki ne ríjjon belöle hogy fordítás. 'Il ‘l

Ezekböl már világos, hogy а Magyar Nyelvlgyaï

rapítására ’s ékesítésére, nem tsak nem elégséges, ha

nem `még eddíg alkalrnatlan efzköz is az, hogy meil

nél többenn írjanak ’s fordítsanak Magyar Könyvçkéi:

mert megeshetik, а _minthpgy eddig rileg is'caett,

hogy ŕazzal még k'árt ielznek a Magyar Nyelimek,

annak rbntására" "s'rútítására I'zolgálváiin ; hanem

maga '_a dòlog azt mutatja, 'hògy lèg-közelebbröl,

ez a kettö lenne erre a végre fìükségesléa hafzńálatos.

ч x. Hogy egy Társaság állanafel, 'Vollyari tanúlt

Személyekböl, a kik nem tsak fzilletett'Magyat'Uk,

падет >annakt"elette Hazánknak ollyan réÍ'zébenn he
' velkedtek l’s julottak embcr korra , а ше1уЬепп Таё

gen Nemzelííek, eleit'öl fogva leg kevesebbelnnllakob

tak; тег: tsak megengedheti azt акты, hogy Ha

zánknak az ollyań réízébenn maradt-meg leg tifztáb

bann ’s leg épebbexin a Magyar Nyelv. Annak a Тёп

Iaságnak kötelessége és foglalatosságaofatánn а len

ne, hogy a Magyar Nyelvcnn kijött ’s k`ijövöt`Kìíny

veket, egyfzer egyiket, másl'zor másikat elôvenné;

nem а bennç lévö dolgokat ’s matériákat, hanem

egyedůl tsak a Magyarságát megvisgáliiá , a hibákal’`

kedvezés ne'lkůl, (le minden >emberséggotel kijegyeezné:p

¿s a Magyar Újság Irók által, vagy más kil'endelôcl~

hetö >módonu, közönségessé tenné. Azt ugyan еду

Társaság sena veheti magának, Ногу az egé'fz Nem->
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zetnek Oracullumja légycu, >ês'nem каштана, hog)F

az б ítéletl têtelëfjlm'int tökélletesl: és tsalhafatlant, az

egéfz Haza самопал _mindenbenn bévenni, ’s magát

annak qlája velni; шеи: tudnivaló, hogy a2`ìs meg

tsalódhatik,l tehet hibás пышет: azt mindazáltal

még is reménylhetnéi az ollyan Társaság, hogy a mit

megmutatna- fundamentomos okokkal 'hibáknak leuni,

¿zt a jó Шуб, és Nyelvünk gyarapqdását kíváuó На

zafìak, megzsmfrnék , és megjobbítani ’s lmagolgat

ahoz glkalmaztáfhi, kissebbségnek nem tartauák.

Szükséges vólna egy ollyan Magyar Grainma

tika, a mely Nyelvü'nk terméfzeti tulajdonságit, funda;

mentqmosapn kifejtçgetné, és bizonjfosl Regulák аи

Г2‘еацё: аъйтйпп pedig, дозу azt az egél'z Haza bé

venné, és.. mind írásb`éli, mind Èefzédbéli Magyarságát,

а, гшт шеи: jónak папе. Ецпек аъ'цсЫзбпаК

ugyan, mcg kell vallani, hogy sok akadályí vagynak. \

Illyenek: 1. A sokféle kíilömbögö Dialectusok, avágy

Magyar befzédünknek külömbözö módjai, а mellyek

közzfíl, minden azt itéli jónak, а melybenn печене

tett, és a meÍyhez hozzá I'zokott. 2. А mégŕögzött

vélekedések , mellyektöl ige? nehé'z fzabadúlnì. 3. A

magokat nagyonn Í'zéretö, é# tsak a magok találmány

jaìt betsíilö ~elmék, a ìnell'yek alig hagyhatnak valamit;

jóvá, a mit nem шавок taláitak-fçl. A különözö

elmék, a mellyek fzcretik megkülömböztetni magokat

másoktól az мы tételbenn, és tsak azért is máskép

penn пешек, hogy megkülömböztessék magokat. 5.

A gántsoskodó elmék, z_nellyek mindenütt hibákat ke- _

resnek, és'olt {в láttaïnak magoknak hibákat találnì,

a hollvalósággal nimsenek. 6. A nagyra `Iátó атак,

mellyek kissebbségnck ytartanlák', люду hibáiqkatuxeg

v

„v.¿k___._ _ l
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„щечек, ’s másoktól tanûljanak. Ennyì akadá'lyok

köziâtt is_ nlindazáltal, lehet ltalám reményleni„` hogy

Nyelviinlg gyarapodásának közönséges fz'eretete és kí~

vánása, meggyözi lassann lassann ezen akadályokgt, és

а ъбЬЬеЬе; >is а xnellyek ezekenn kívül lehetnek.

Ímé próbára itt vquon еду Új Magyar Gramma

щи, melynek l`<éfzítésére,A egynehányann társaságbal ad
vánn malguÀnkat, Hívatalbéli sok foglalatosságink' kö'

`zött 15 idöt fzakaí'ztottunk. Ат: ugyan mondhatjuk,

hpgy minden elöre való fzándék nélkůl, mintegy .tsak

történetböl llçeïn'ííllgfink hele’ ebbe а munkábn, és nem

is gondoltulg, hogy valaha illyen munkához fogjunk:

{le-bizonyos környůlállá§, mely ma.;~> sokak clôt;

tndvala is lehet, b__elé Vitt minket-ezen valóbann ùnal~

mas és fzövevényes foglalqtqsságba.; mellyet, a mint

itt vagynn, _el is végeztünk,t Önként áltáladjuk má;

а; ты van; пасты, Nyelvünk рукава: kívánó, ’s

lannak gyarapításábann gyönyörködö Hazánk jó I'zívü4

Fíaínak: m>inekvutánna e’következend6 egynehány dol.,

gokat értésekre adink, kérvénn hogy azokůerínt mét,

sékeljék тематика, у ‘ ’ `
` 1. Ezìa Társaság, nem`ketsegteti magát anal.'

hogy Valamelybámûlásra méltó пашет remek mun

" на: tcrjëfztene a H_aza eleibe. Nagy egyůgyüség vól-`

na лещ látni, [югу a; lehetetÍen. Nem keyés fogyat

kozások vagynak а virágzó Nyelvek Grammatikáibann

is: ki merné hát аи taak gondolni is, hogyegyfzeribç

а tökéletességnek felsö pon'tjára viheti az ollyan

>Ifïyeńv Gramm,atikáját',> a mely többnyire mindenkq;

elhagyattatásbann vólt , ¿s a mely még s_oha nem

vólt bizonyos Regnlák alá fzedve. Azt sem képzeli

hát ez a Társaság, hogy ebbenu a Grammatikábann,
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slammi igazításra és jobbîtásra való ne'm irólnà: söt

rhegvallja, _hogyrennelî hátûlsó ré-fzeinn foglalatoskodï

дам, es a гама-тешь valá Издавая; ганзы. вы:

dolgokbann nàgyobb “Нафта! jutvánn; 'maga is".

vett elzébe ollyanok'at, а melly'éket-’ennek elsöbb ré'

fzeibennl, örömést igazitott v-óln'a', ha az elsöbb дыш

sok, nyomtatás alá, elöre fel n’em'"küldödtek vólna.

Nem is fogja hát nehezenu" fzenvedni,‘*36t »kedvesenn

fogja venni, ha а Nyelvünk tel-mél'zetél'aìelA nällunknálV

méljebbenn bélátó Hazafìak, minckutáñna nit,v `-l'rerńl

taak imitt amott, hanem а kezdetìtöl fogva a végéig

elolvassák, benne jobbítáéokat téfznek; шк hògy

agok valôságosjobbítások légyenek, ‘

2. Azt sem gondolja ez a Társaság, hogy ebbe

la Grammatikába, mindent béfoglalt vóln-a, valami «1lY

Grammatikára tartozhatik, és valami'tabba rend I'ze

rínt bé fzoktak rakni. Szántfzándékkal is eleget ы:

hagyott; mìvel föltzélja a vólt, hogy Nyelvünknel'íy

azokat а különös és magános tulajdonságit fedezges

se-fel, a mellyekbenn más Ny'elvek termél'zetétöl kü

lömböz. Azokat hát а, mellyekbenn más Nyelvekkelr

megegyez , önként Vagy kihagyta; nern'r akarvámi'

azokkal fzükségtelenül terhelni és nagyítanì a. Köny

vet; vagy tsak azérihozta-fel, hogy az elô'adntt dolgoh

кацап, rend ¿s egybeköttetés légyen. -Meglehet azom

bann, hogy nem tsakaprólékosságok, hanem l'zükséges

dolgokis maradtakki, kivált az Elrendeleîrbenn, (Synta

xirbann) mivcl sokféle fiorossabb foglalatosságink rnì~

att, nem lehetctt folytábann czenn а munkánn ůlni,

’s elménket rajta forgatni, hanem hetekig, hónapokig`
félbc-félbç kellettA ezt fzakafztani: nem (вида azért. ha
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yalami kitaláltiç m`aradni, 1a. вытащу fzükséges lett

»fólnai I«sh'SadnL` дёготь-ы az; máspk.

,s ., 3.f Megçsméri ¿Lgt ¿ggz a táyggsa'g, hogy verzmek

Í

а Grammátikának 'elôßásaß nem mindenütt éppenn

al);> ix'rilágosok, an minitlmgg'a is kívánta vólna. De

пращи удары, ,hqu sqk'fçlfedezëseibenn, elsö je

gety tött, ’s mindeq nyom nélkûl kelletl:` lépnie : ázért

n_ggn-.tsudab прибил nagy ‚попаду közzl'íl húzçgatta-y
ki @pjggçsa'aggkaß valami maradt is rlajtok agból ¿a

hogálybgîl, ,afmely'btçnn elvóltak тенета. Az utánnlî

pedigmgml ¿rt rbár lhog'y эдема ’s meg elö olvfasäs, `

és идиша ‚таю rágódás знал, úgy a. mint kellett ’a'

lehetett vólna is, ikigyalûlja. az is igàz ‚И hog);

nem mindçnkor ‚а: 916ааёвдшбдда fzerez anngk homá

lyosgágot, hannm többńyire az, hogy a Монет-8265

(techniga vgcabulq) Magyarûl tevödŕénnfki, fzpkatla- .

nok, stl.helyçkenn a hirtelenkedvç k'éfzíílt Írás miatt,

ваш betükkel sem` nyomtatlódhattak, a Deák megl'zo

kott nevezetek sem tevödtek Rckçßzòenn (Ранимый-1

bsrìn) utánnqk: azért az Olvasó, nem vehetvénu-fel

tgyfzcñbenn azçknaky jelentését, a miatt az egéfz elö`

абаз, ha külömbçnn világòs isx, merô homálynak tet~
шк elôtte. Mely l'lommályr hogy elenyéfzfzen; fzüksëg,

h'ng la ÀDeálî neYezetjeìkkel együt\t‘ rendel kijèzgyzettr

Megèŕ-Sqdkçzt, 'îmèllyçk ezen xriunkának` véginn, а

- Téldalékok elött, elöadódnak, elöre olvassa-meg jól,

és nyomjaAbé elméjébe; vagy ha még is az olvasás

lgözbenny híìrtelm efzébe nem jutnak, nézze-meg mind

Íárt az említett Мели-8261: гепаЗЬеЬп, és I'zoktassa

bclé magát, hogy azok,elméj_é_bcnn inindenkor kéfzenn

légyenek. Így meglátja, hogy az Aelmépveli: ìllendö rsi- l

adása utánn,y a hdmály джазу réfzênt ‚ищешь `Е'
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miatt való ho'mályńak"diávbìtaiására, >megvalljuk„

hogy èleìńte'goìdòkozfuńk шайб-15, hogy még mosti

iaiam"`jdbb lliìinà'è;` a'Meste'ŕFSz'Ukìiüît "már esméretcs

так ‘Ьебе'й',""`ЁвШЁ meghagyni"a ‘Magyar" Gram
matikábann '1‘s',""nì`1’\"’elv ma'gunkonńl tapafztaltuk, [югу

тж мазуаъы káieée; „skunk 'is выше, щ: «ss-'há

mályt'okoztak': de`mivel1ńások már'az 'elött elkez

‘detfék {r'ólt мыт Magyar'úl kitennî, sok'at'pedignigeh

шаманами" дм miis, hol meghagymk afmár ы.

fzepnlévökeì ',’ `’1.101.pedig’helyekbe ináso'kat шпиль,

a 'mint ЫЁЫШЙЬЯЁУЬПаЬ ítéltük где ‘hogy wegvall

juk", nuémellyikbenn magunk’“se~ nyughattunbmeg

egéfzénn. Магниты: megtapafztaltuk minis ,l позу

ha a Magyar' `Mest`¢rSzókba belé мощь az amber,

nemV 'fzerèzn'ek #krimi baÍt шиш: ańnyival inkább

'nem báhjilk хшат‘‚*Ь‘огу la'zòlmbMagy-alrûl пацан-мм ’

"д 4.'Efzre'v'ettük\ant is, hogy néhol ebiìe'nn'aGl-aiń

'matikáßann ,i falám 'féletlébb'ïis папкам орвгдмг )'~ 'à

sok' Regúlák'ärlâ видимой, ’s -azért 'läövevényeseknèk

„ш ешааазокчампашаъ; тшуек -az~¢1mének.ren.

Ьёге`1вйешёкфпйщ‘печеёетевепи а IV. Réfzb'œnn", а

ш а lvm/mea гать .ma Effamk kitaiálá'sárói

забава]: 'Regulák 'De агоК-а'ёш »oly véggel twod
tek-fel, hogyna'zokat a‘Magyar N-yel-vet шаха, Idegcl, l

‘mind bényomja elméjéhe, ha' Magyarûl ‘megakar ta. A

núlni: haberña végre) hogy azokból magok [Гаше

‘fm мзду“; Mss-ak; козу 'ámbar igen ‚оные 16
gyen , és Aŕn'ei'ö ŕÈgulátFà'ulá'gñ'ak tessék ,ìNyclwiink

béli fzavainknak' külömbözö yáltoíása,‘ de mind az,

valósággal 'renden ‚` гевийеьёв törvényel váitoäás.

Èaígy:1 'f"". -‘Í~»ï„'" ‘

a ...u

_nl-_l"
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Аттб! :e штамм-ед аъ‘щдрпев Olvasó,

mìdönil сип mupkáqkfól ítélniakar; деду mi gbbenn

‘nem annyiraßzunn дудками, 119“ _azfldegçpeket

ч 'tanítwk а Magyar; Nyelv megçgqûláqának, gńódjára;

mint „от. ‚ 'hugy @Magyar Nyqlv.,turméfzetépe§. til;

vkan“, magoknak a Magyaroknak- if'exlfedezzijlçyL тёща:

zísìnak . стиле“ okait , btelulneìA даррапзёд )Rggglëit

felkçressijkk `N.'-J.pfényx'e hozzuk. A_zéfrti's nem сивы

tünk_meg 12101, Вову а- (Рег l

AOratiomlr) dfußáßUu-a Gmmßîatìëék ëözönségesimß'

"Едва Izerínt, 'elbefzélìük, 'hogy tekkarfyagy amalikpr.,

lmgyV változnak, és’ mitsoçla rçndbeuuállanak a_Ma

gyarSzók? a xner elêg lett #ólnlazrïlìgiggenekagalli;'

tására, és nem паду munkával Yégheskmçhçtcrt; уйма;

hauem a Nyelvbenn _már l'benuçf'lqêvô Yáltggásokqak,

ì és minémûségeknçk okai§.él пашен, двуенсцёц:

lágosságrahozni ’,s meglŕatárouisißgmcly WSJ; 50k

:munkábm- ненависти. Ьйпуёзьпягёёьедтягаю:

dásba kerültlégyen, könnyů щадить .Es moa@

-hatjuk, hogyßokat vmagunk всё: шёшпк‘фбге, miért  `

-vagyon Ягу? és miértfnem amúgy?, banem kergséxss'el, '

motózásnl akadt elönkbe'; sokbefzéd рыбах: бгШдёЦ- `

ki, és aokat, mikor máx' azt gondqltgk, рогу semmì:

_rtse'mehetünk- véle, akker találtuńk-ki reménypelç

вы, nem kis мамаше. r De meg kell-vallanunk,

-ho'gy »ollyakra is akadtunk, года keyéarî, a mellyek,

kétségbenn vagy titokbanqlis paragrafi; „elöttibiîkQ

a meliyek már , a méljebbenn látzógîîs впадаю; job

` bann гей adható Hazafiaknak, vilgálódását ’s kitaláä' '

iát várják. .A mi pedig a Magyarl ANyelveçtamîlni kf»

vánó Idegeneket illeti: azokra nézve, ollyau ítéleçtel

vagy'unk: hogy azoknak fzámára,"obböl kellenë mir

\ v

‚А- н _._.ь

‘
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y „ША.
:gy másik tallíló ’eût mutatóëlGramlnatikát, ßémet i

vagy Deák _Nyelvcnn ke'l'ziteni; (mertl -a i'nellyckJ.

eddig'vagynak ,_ hijiánosokù чаду ha Magyarûl kéfá:

tödnék is, azntánn! a mint шишек, 15.3111а111111111;

даЬЬпаК ítélödnek, álztal» lehgtne ,_ln'átîlfîdyìelyre fnlmìíf,

tani' . ‘ 3' ‚ 1 .l . :lf'u'ïfì *naam-flaw!

6. Végezegre ,hogy Nyelvünk к1;111Ё.111111б;_6‚Дёёдег

2511161, vagy Magyar belzéflünënçk.külàlmbëa(ŕ

jairól, (вместит!) különösenn semmitl semipgnnk,

azokonn kívíil a mellyeket imitt-amòtt emlékeietbe

hoztunk: ez az oka, mivel ha hallomásból, diribbe

_ darabba tudtunk is valamit felöle, de fundamentomo

soun és bizonyolonn nem tudtuk. Nem is telhetik a. '

ki ollyanoktól, а kik émeknek 'nagyabb és оковаьь

idejét; többnyire tsak ezenn a Réfzenn tôltötték-el.

Erre nézve azért a vólna fzükségcs, hogy Hazänknak

külömbözö Kerzêibenn lakó mman emberek, шашек.

öfzve ki-ki a maga lakó-fůldének` Dialectusát. De ott

is ollyan emberek által mehetne az alkalmatosann

véghez, akik Hazánk más Réfzéböl, nem igen régenn
mentek oda lalini:l mel-t az ollyanok láthatnák ’s ve

ьешеь е1`2е1фе а 111116111Ь$68е1, leg alább не: Ré'rz kö:

zött; az ott fzületett ’s neveltetett ember pedig, nem

tudhatja 1111 а külömbség?' Azokat a chyzéseket ofz

tánn, egy helyre kellene kûldeni, egymással öfzve

kellene vetni', egyenlô rendbe kellene venni, ’s úgy

lehetne' kiformálni Nyelvünknek külömbözö' Elágazásit

(Dialectusait.) Valóbann meg is érdemlenè ez, az il

lycn fzurgalmatoskodást : mert ['Lép is, hafznos is len
ne , egy tekíntcttel látnli, Nyelvünknek külömbözö

módjaìt ’s ágazatit, ¿s nenn a! ûtonn, wk öii Гнул

suer на 111111111.

P7"
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Magyar’ Poësis `is kìmaràdr ЬБЪЫ а Gramm@
:l r'ńînt'hogy"'az nernis tartozîk' fzorossann a

Grànnmatikära, 'nemlis akartuk_azza1nevelńi ’frire-

впав: à Könyvet; 'és hogy megŕalljnk`§ Vìdönk sé vólt

Areal-î.)P Az°t ¿zèlf rnásolrn'ak'l hag'yvánn, im сиська а

медвежатник, ’s kiadtunk , n közjónak valamiì

linlì'njálhíaŕtunk¿annegvan а .]ит`а1тип1‹.°`-1гшк Debrn

égéäbènli; Szèptembcr 31W' napjánn5~1794dik-Èfzten;

д а
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› MAGYAR

GRAMMA'TIKA.

 

v I. R É s z.

А ватты, szówgo/„dz a; а зим-61. д f*

l ‘ l

S. I. ' \

Неву а Magyaroknak valaha saját Betůji is vóltanak :

emlegetìk ugyan, és állítják némellyek; söt azoknak

formáját és rendit is elöadják. De gyanúsokká tel`zi

azokat aBetükct, mind ez: hogy éppenn a Deák Betük

rendi fzerínt vagynak elhelyheztetve; mind pedig ez, ,‚

hogy» egéfzfzenn ellenkezik aNapkeleti Betůk’ tulajdon

ságival, hogy a Magábannhangzók, a Mássalhangzók

közzé helyheztetödjenek, és azokkal hasonló пазу for
májúak legyenek. Illyenek pedig az említett Betük.l

(а) Csík-Székbenn, a Sz. Mîklósi Templom' falánn lévövÍrás,

ill en forma. Bcn'íkböl áll игуан: de паду ügygyel baijal', söt

erólteléssel formált azokból e nehány fzót , az а_ tanúlt Hazaß,

a ki azon rást, közelebb, Munkájábann felhozta;„mivel annak
Выйди, úgy nézte és чеке , mint yNapkeletieket; Peaìg inkább úgy

lehet azokat néznì, mint régi Orofz Betůket; (ide шита: а Helység'

neve is,) mivcl azok, amaiMufzka vagy Orofz Belíikhöz is hason

litanak; és méginkább ìs hasonlítanának; de nem tsak nekì~vagy

nali tzifrázva., hanem vìfzfza felé is vquon némellyik forgatva;

melly ma is megesìk, а Kömívesek’ és Atsok’ tudatlansága mìatt.

Hntovábbá feltefzïzükìs, hogy azon S1..Miklósî Írás'elsöbb ВЫШЕ.

a következö fzókat foglalják magokbann: Urunk’jzl¿lcfése utdnn a

régi Башни/огибал, «zer negfßa'z :gy ejktgndó't '.r a t: ez nem ollyßn

felellébb régi idö, Богу ha azokkal még akkor avvagy lsak a.’

Székelyek is éltek vólna; valamelly azon öllöbéli levelekbenn еЕ- м`

féle Betük ne találtathatnának;_ mìvel azmmét Мхи-от [záz

el'ztendökkel íródott leveleket is lehet шина; de а mellyek mind

так vagy Baril Вешки íxódlak.

A
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S. II.

Valamint azért az említett Betűknek erEd'eti bizony,

talan , és kétséges, ha valjon éltek-é valaha azokkal

Eleink? úgy bizonyos a. leg régibb levelekből, hogy

azokat a Betűket vették~bé , те11{с1‹Ъке1а2 akkori Ke

tefztyén Pa'pok éltek; (a kiken'n ívűl más alig tudott

írni ; Atilának pedig Görög Írója vólt) az az, a Deá

kok'Betűit; mellyek abbaun az időbenn formájokra nézve

valamelly változást fzenvedvénn, а Gothnsokéinak ne

vezödtek. Hul'zonöt Betűt Fzámláltak pedig a Deákok:

A, B, C, D, Е, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R,

S, T, U„X, Y, Z, J, V. Tudva vagyon ezeknek kis

sebb formája is, ‘

s. III.

Nem tagadódhatvánn tehát, hogy a Magyarok a De

ákok’ Betűit vették vólt bé: látni való, hogy a Ma.

gyaroknak, sem több sem kevesebb Betűje nintsen ,

mint a Deákoknak; hanem Han vagyon több Nyelvünk

benn, mint a Deákbann; melly Ё!

két Deák Betűtvefzünk-fel, minéműeka: gy,ny,'t_y’sa t.

De azért hogy ezeket öl'zvetefzfzük: nem Fzűnnek-meg

Deák Betük lenni, hanem а Hangjok külömböz. A

”Sídó, Arabs, és más NapkeletiNyelvekbenn, bizonyos,

hogy a, Kettőshangú Mássalhangzóknak kijelentésére

különös Betűk va nak: de valamint sem a Deák

„Nyelv, Betűi nem 'zaporodnak azzal;' hogy az'ae vagy

au öl'zvetevődnek; sem a Frantziáké azzal, hogy a

Еле: nynek, az saut dnak mondják: fzintúgy nem ша

porodnak ‚а miéink is azzal, “hogy két Deák Bettit

tefzünk-öfzve, némelly Hangjainknak kijelentésére.

s. IV.

Ezek l'zerint azért, kár~vólna kihagyni, (mint né

mellyek akarnák) eleitől fogva bévevődött, és [zo

kásbann vólt Betűink közzül a Ct: mert (l) éltek véle

Eleink minden régi Irásokbann és könyvekbenn. Meg

maradhat mais , de tsupánn a Deák fzókbann, hogy

azoknak eredeti, annyival inkább kitessék. Mert vala

mint ezt a Magyar Nevet Borrás, vagy 'Ötse'ny , hi

básann írná a rantzia a maga Betűivel így: Beaur~

chache és Eura/tegna: [zintén illyen hiba ezt: Стаю,

' így írni-le Tzitzero. (2) Mert a Római fzámok között

- ont vagyon a C, nem fzoríthatjuk pedig magunkat tsak

az Arabiai l'zámokra. Elni l'zoktak ezzel a Könyv

Nyomtatók is, az árkusok' megjegyzésébenn , és az

Írók is, befzédjeknek felofztásábann. Es így“ semmi

kárát nem vallja, sem a. fiú sem a leány Magyar

\
\

angoknak kijelentésére, ‚
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gyermek, ha Вешний között шедшим! is а C. —— Még е:

а Betü elôfordúl, mikor a Czról és Tzró'l lél'zen kérdés.

S. V.

Nem kell továbbá kihagyni а. Qt is, az idegenek

töl vett fzókbann, hogy így az illyeneknek erédeti is

kitessék. Ezt a fzót QuarteZy, le lehet u yan így is

imi Kuártíly: de valjon mivei Magyarab Betü a K

és v, mint a Q? egygyiket fzintú yaDeákoktól vettük

mint a másikat? Könnyü megfzamlální, hány fzóbann

‘ vefzík ennek hafznát a’ Németck is, még is megtartot

пак. Igy aDeákokis, aGörögöktöl vettí'zókbann, meg- ‘

hagyták a Ki, pedig élhettek vólna helyetteŕQl/fll mint ma

a Frantziák. Legalább kedvezzünk a Tulajdon Nevek

nek, mint Quintiliánux, Quintus Ici/ius ’s а t.

S. VI.

Az X Betííre nézve, közte lévénn ez 'is а Római 123:
moknak, ëppenn így kell gondolkodnunk. Hadd marad- .f

jon az, az idegen fzókbann, kivált а Tulajdon Nevekbenp,

mint: Ленч/оп , Artaxerxcx, ’sat. tsak hogy az effélék»

vastagonn ne moudódjanak-ki, mellyet a Gyermekek-l

nek is elméjére lehet adni. Ször fzál hasogatás vólna, az

illyeneknek kìhagyásábann böltselkedni. Lám az Yrdl

nem mondunk-le! edi с nélkůl i`s ellehetnénk; és lzl'ntúgy

mondhatnánk felòle, Eogy sem nem kezdôdik, sem ném

végczödìk rajta, egygy Ösi Magyar fzó is; de igen haÍ'zno

soun élünk véle, mivel ígya jt Ragafzték’jelévé tehetjúk.

`g. ‘VIL `

Valamînt ann. ok. az Ylvnfdl» úgy ne idegenkedjünk а

Сие/г. Qfmk és Хна/г bévett Betl'íink közt való me car

tásától. Mert ha fzintén nem fordûlnak is ezek eló az

igaz Magyar fzókbann: de valamint a Deákok nem flé

gyenlette'k Betůik közzé bévennì а2 ylfmf. és azta Gö

rög eredetů l'zókbann megtartani; nékürfk sem fzégyen,

sem nem árt, а más Nyelvekböl bétsúÍ'zott fzókra 1162`

ve, az említett Betůket megtartani. Kár vólna fzokott

Betííinknek rendit is, illyen formánn megzavarni: a, b,

c, cz, tz,` ts, d, el f, g, gy, ’sat. és e fzeríut nyomtatui

ki az,ABCf, következésképpenn annak megtauúlását

nehezíteni; egynehány ollyan Betůt rakvánn а2 eleire, f

mellyek a vége felé állanak. A ki így akama tselekednì 1

talám jobb vólna, haaVnnkezdeué, és az Ат végezné.

‘ ’ 5. V111.

Ez a tulajdonsága lévénn pedíg a LDeákoktól bévett

Betůinknck, Ногу némeliyek közzülók, külön», vagy

А z
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magokbann vevödve is hangzanak, mint ezqk: a, с ‚

1, о, u: ezeket tehát nevezhetj'ük .Magdi/ann, vagy Ma

golïbann/mngzó/malî; (Magánn vagy Magárahangzók~

nak pedig éppenn nem , mert Magárm , vagy Magára,

egéfzí'zenn mást tefzen). De feljebb említôdött, hogy а.

Deákoktól bévett húl'zonötvßetûink," nem elégségesek ,

minden Nyelvünkbéli hangoknak kijelentésére. Нет

elégségesek e végre, nevezetesenn az elöfìámláltötMa~

okbannhangzók, efféle fzavainkra nézve: быт, ürû'lt.

`elvettük hát a mint látni való, ezekbenn a fzókbann lévö

hangoknak kijelentésére, a Deák ot és uf. Es e fzerínt

ámbár Betííink ezek által й] Betükkel nem Г2а orodtak,

hanem tsak más hangoknak jelentésérc fordítodtak, és

e végre bizonyos Jegygyel megkülömbözödtek: kön

nyebbségnek okáért mindazáltal mondhatjuk, 'hogy hét

a Magábannhangzónk, ûgymint: a, e, i, о, u, ö, ü.

Ezek ismét vagy rövidek , Vagy hofzfzûk, jéle le'vénn

holìfzúvóltoknak, a> felikbe tevödött 1559199; — jobb

161 balra díílt — (nem pedig egyenes) 1161235. _

Ь.) А kinek tetfzîk az öt és ü' kettöshangúnak tartani: ám

lássa! de hogy fzintén ollyan tìfzta, minden elegyedés nélkiíl

való és egygyes Hangok légyenek, mint alrxálrmellyikY más Ма

56Ьапп11ап526: a kimondás megmutatja. A1. ö* külölñbèìzöké 

penn írták а. Régìek, és írjáka Maiakis igy: ew, eu, eo, èö, о ‚

ö, ö", б; az üt pedig Яву: eu, ů, ü, i'i, ü, és y; söt mind a1.

öt mind az ür némelly régi nyomtatásokbann, minden jegy nél

11111 való ovll 65 uvtll is találhatni. Leg könnyebb , és igy leg

jobb vólna ebbenn egygyezni-meg, hogy a rövid ö és ü flellìly'e

ké! pont, a hole'zú felibe Pedìg két Húzás tevödnék így: O, U. `

‘ §. 1X.

к A közelebb-elöl'zámlált öt vagy hét Betůnn kívííl, a

többinek hangját külömbenn kinem adhatjuk,.hanem

ha ezek közzůl valamellyiket tele'zük eleikbe, vagy

utánnok. I'gyp. o. eaeket a Betüket; b, d, k, f, m,

külömbenn ki nem mondhatni, vagy hangjokat nem ad

hatni, hanemha éî áŕ teÍ'zünk vagy elikbe vagy 111611

nok. >Illyen Betíínk, ide fzámlálvánn az Ylwlf is, húl'z

>vagyon: b, с, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, 5, t, х,

у, 2, j, v. Ezeket tehát nevezhefjük Mást/zangzóknak.

De vala'mint az öt Deák Magábannhangzó, úgy ez а

húfz Mássalhangzó ismem elégséges, minden fzavaink’

hangjainak kijelentésére. Illyen hangok vagynak р. о.

ezekbenn: тер, {yu/f, n_ydr, tyú/r, tJí/r, шар, {яд-‚111151111,

[трюма]: ’.r а t. Feljebb mondódolt, hogy az efféle

hangoknak kiklentésére, más Napkeleti Nyelvèkbenn ,

különös és tsak egygyes Betůklvagynak: de mi., a

‘mint lálni Való, két Betůt tefzünköfzve; követke

265116рреш1, ha nintsenek is Nyelvünlxbenn Kettó'xhangú
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Magdbannhangzó/r: de vagynak Keftó'rhangú Мёд-затаив

zo'll', úgymint ezek: gy, ly, ny,‘~ty, tr, tz, ’r„d’r, dz.

Kettòs Betů azfz is: de nem Квит/шлёт, llanem a

z, tsak azért tevödik mellé, liogy aztavastag .Àölmeg

külömböztesse.

Látui való azombann, ho y valamint az Ö és Ü а

Magábannhangzók között: ugy ezel: is a Mássalhang

zók között nem új Betük; úgy ho у tulajdonképpenn

nem mondhatni, hogy ezekkelaMassalhan zóinlg’ fzá

ma"l`zaporodott vólna; hanem tsak ezt kell mondanunk:

hogy aDeák Mássalhangzók közzül, nélia kettöt öfzve~

tefzünk, és fordítjuk azokat , némelly Nyelyünkbéli

hangolmak kijelentésére. Következésképëenn a Magya- '

roknak, mind öl'zve tsak hufzonöt а eti'îje: hanem

némelly hangjainknak kijelentésére, а Magábannhang

zók közzůl kettöt bizonyos Jegygyel.megkülömbözte-°

tünk, a Mássalhangzók közzül pedig kettôt öfzve

tefzünk.

(с.) Valamint а ‘Sidôlr Dngesh áltnl , úgy mi is а Mássalhangr

zôkat megfzoktuk kettöztetni, valarnelly kihagyódott Betiinelr ki

ótolására. és kìjelentésére, mint: emberrel, porra', "letsel, e

{elyetlz amhervel, роняй; me'zvel ’s a t. ha [zintén nintsen is

_ ollynn Betii-jegyünk mint а Dagesh.

(d.) Mìképpenn kellesaék mind az Egygyes, mind a/Kettöshangů

Вещие! igazánn kimondani? ez úgy шпал; in elmaradhat; czélja lé

vénn ezen Grammatikának nem a1., hogy idegen Nemzetbélìeket

tnnitsnn : hanem hogy Nyelvünk’ termel'zçlìt Yés tulajdonságit,

шито" Nemzetünlr’ eleihe terjefzfzc. Az Idcgenek’ Ватага.

mást kell lwêl'ziteni`

s. х.

Hogy a gpgfy, ny, ly .‚ Kettöshangûak légyenek,\ `

és annyibann egy terméfzetíiek, mivel a. kimondásbann ~

a: g, l, n, t, Vezér Betükhöz jf tél'zünk: él'zre veheti

ezt akárki, mihelyt magábann próbálja. Err ,né'zve

nem lehet tagadnì, hogy helyesenn ilták аи а égiek
így: gj, lj, nj, tj. Еррепп ezt a fzolgálatot tefzi mai

irásinkbann az [М is, mint ki fog tetlìeni a Казан:

tékokbann: de ppelin azon Ragafztéko'knak Iegye, a j

kívánja, hogy azon Kettösilaugû Mássalhangzókbann,

a j helyett inkább у íródjon. Külömbségnek cliziérlgA .

ezt: ресгш, jobb vólna így írni: mejj.

` S. XI.

Keltóshangû a t.:- is, vagy az idegen Szókbann, mint

стриг, í : cr. `Illyen forma ereje van az Ígék’ Gyö

kerébenn alló végsö Еде/г is, p. o. шт, sift; mert ám

bár már ma ezt ища tack tartjuk: de valósággal s¢l meg

elegyedett és kettös Betû, mint a ’Sìdóknál a f1, vagy

a

___I
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az lAuglusolmál a th, a honnét az emlîtett' Ígéknék

Parantsolója úgy me?,y , mint a fzifzegô Betůnn kime

nöké: taníts , süss. ásd a XCIdì/f §. а vége felé.

Illyen továbbá a tz, vagy némelly Idegenekbenn a.

cz; melly tbó'l és fzbó'l olvad inkább öfzve; néha pe

dig l'zintén ollyan tifzta és Egygyeshan ú, mint a De

ák с. Ezen két rendbéliekbenn egyébarant , akár а ct.

akár а и vegyük Vezér Betůnek, nem nagyot hibá'

zunk; tsak az idege'n fzókra nézve vígyázzunk, és а

I'zerínt tegyünk с, vagy t, a mint azoknak'eredetihoz
za magával, mint Садист, Сдеагщ/а , paru'tentzia,V

nem - penétenczia. ‘

§. XII.

l' Kettöshan ú Mássalhangzók me'g a következö fzók

'barm elöfor úló elsô Betük is, ’sír, ’sib; zbó'l és sůö'l ol

vadvánn öfzve.'Rövidségnek okáért kihagyhatiuk a zt,

és mint más Betüknek kimaradását , kiielenthetjük a

Kz'lmgyóval így: ’5. Úgy látfzik ez alkalmatosabb, mint

‘ a z.` Nenn is lehet attól tartani, ho y öfzvezavarodjon

az énrk ezen fzótskábóleís` kihagyásat jegyzö ’521: mert

a Kettöshangú ’.r, soha sem fordúl-elö magábann. In

kább okozhatna zavarodást , ha zvel és 521 íródnékígy:

Zsidó: mivel`az a két Betü sok Vzavaînkbaun egymás

mellett van, de vagy külöu mondódik-kì, vagy `ssw' vál`

tozik, de soha sem ’svë mint: igazníg, közsäg, gazság.

Az idegen ’snek olvashatná.

Ezen ’Jnek ha d tevödik eleibe, lefzfz belöle más

Kettöshangû, ú ymint: D’s, mint ezen ìdegen 526

Ьапп dîrz'da; me lybenn adés-’J valósággal öfzveolvad~

nak; és_ a hangjok/mindjárt külömböz , mihelyt e~lváà

lafztódnak. p. о. ezt a fzót Hand’.uír, külömbözö

hangal mondjuk-ki megfzaggatva, mint meg nem fzag

вата. Еи egy fzületelt Magyar sem tagadhatja.

A dz sem maradhat-ki Kettôshangzóink кбит , meg~`

lëvénn az tulajdou Szavainkbann , mint az effélékbenn:

{амбал/г, /reîredzi/ï , madzag ’.r a t. Ma máx' ezzel is

ollyan formán vagyùnk, mint feljebb a _tfó'l jegyzödött~

meg. Sok Ígékbenn, mikor dzf, Va dfzt kellehe ír

nunk és mondanunk: ezeket 'egymastól elfzag шик,
(pedig fzintúvy nem kellene, mint más Krttöslìäangû~

hat), és t'saîi az судаки élünk. р. о. ebbenn az

Igébenn nyúgq/lzi/í, aJelenvalóbann tsak fzt mondunk;

. „ а: Egérzrzenn Mûnjábann peçig dvd éxünk így: nyú'gvd

тт; теПу külömbségnek más helyes okát adnì nem

lehet, h-anem hogy a Jelenvalónak harmadìk fzemél- l

lyrêbenri', tellyesennnyugdzz'k, „уйдет/д vagy nyúgod

jul: volna. Ebben pedig: nyújno'dzi/r,» nyújtddztamls ayt.

\

‚
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mindenïitt , ma is' megtartjuk , ebben is: tqrtddzìk.

‚тку ennek is: уф, ф, çfz, а Parantsolója: vidd; cdd,

idd. Regulátla'nnak шик már ma ez a változás, mart _

más ma kétfelé ['zakaïztjuk a dzt, чаду di'zl; mellyek

ámbár Kettôshangúak, de fzínt ollyan egy Вега а ki

mondásbarm mindenik, mint az Arabsoknál a Dad.

теме? eddig; néhol ma is: medzig? edzig. A mint

hogy амид, ’.г а t. eredctire nézve vólna: azig, узду

adzig.

5. xm. f ‘ ~ ~

A Magokbannhan zók között még ez a külömbségis

vagyon, hogy néme lyek Eröshangúak, minémůek az,

a, o, и; mivel ezeknek kimondása nagyobb erövel és

a fzájjnak nagyobb feltátásával esik; némellyek pedig

ellenkezö okbul Gyengeßb/zangůa/r, mint az: е’, ö,

Az n, o, u, egymással, az e, ò', ü is egymással `só

gorowk; mivel egymással a Í'zóknak formálásábann,

aRagafztékokbann , aBeÍ'zédejtésbenn , és az Ígék’ ide

jébenn, gyakorta és könnyeun fcltserélödnek. Az i kö~

‚ zép terméI'zetíî, mivel hol az egygyik, hol а másik rend

béliekkel tart. ` ' '

Továbbá az a, е, i, шли/штамм, az о‚и‚ à', ü,

Etdig шлам/г, mivel némelly fzóknak v'égìnn, манда

angzókká válloznak , mint: агат, darvat; туб, eny

vet; , щупе! ; to', гати ’.r a t. \

` §. XIV.

Megkell a Mássalhangzókról isjegyezni , hogy vagy

nak közöttök ’ 

1.) Fogyo' és Минул /Ытош1‹йй Вены, minémiiek az

l, m, n, r. Ismét: d, z, j, t. (а z а. Г26па1< tsak a kö~

zepinn és végìnn illyen, elôl pedig nchéz, mivel МЫ

fzoktuk tsak valóságos злей mondani).

2.) Szifzegö/f: s, fz, z, ts, tz, '8, d’s, dz.

3.) Арт Butûlt: b', f, m, p, v, mellyeknek kimondá

sa nem nehéz ugyan , de többetske idôt kíváunak, vagy

késedelmet. ~

4.) Neth kimondákúak, minémíiek a Szifzegök, kiv_ált

a Kettóshangúak, a z is elöl. Ezek is, mint a t'obb

Kettöshangúak több idöt, és nagyobb eröt kívánnak,

a honnéta kisdedek soká tanûlják-meg; kìvévénn a gft,

ё)", "It, és tjr, ámbár néha, más Bttük miatt, ezek ls

nehéz kimbndásûak. ‘ '

5.) Vagyon három Зажги-Выдай is, a: i, z, és v;

mellyek a Szók’ végìre, hol az ékesebb kimondásért te

vödnek, mint az дну/ей“, e helyett: adrnye7a; hol pe

dig a Névmássainak а Nevekhez és Ígékhez való га
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gafztásábann fzolgálnak, mint: fáia, hall/h, e helyett,

d-a, hall-a, tó', ifi-ve, tů, ища. A Származtatásbarin

több Szoiga Betí'ik is fordûlnak-elö. Lásd az eri-61 Va

lô Réfzt. ’ - I

6.) Vagynak Tiere Ватт/г is, mellyek hol a kbn

nyebb kimondás’ kedvéért, hol egyébért, egymással

feltserélödnek, mint a d, feitserélödik azfzel zvel és

tvßl, n_yúgodi/î, `rl_yú¿gq/`z.fz'k, büdöJ, bůzös, tie'd, chelyett:

tie?, а g , a Ífval, mint: ßaggat, e heiyettzfzakgat,

az т, а2 nnel, mint azombann, e helyett:4 azonbarm;

a t az :211, mint: tanítjzítok, tanitsátok, la v a jvel,

mint: lovaîehélyett: ldja. ’sa t. Isméta j, aSzÉ/ìcgäh/wl,

а Ragqutäkolfòann, -mint: Jax-Ja, ¿ás-Ja, e helyett:_

мкг/а, Zrísja. Ezek többnyire egymáshoz hamnló han.

glia/r is. A Származtatásbann, to'bbek is fordúlnak-elô

illyenek is. »

S. XV. y

A вещи: öfz\fetétetvénn, léfzen belölök Szdtag; a 526
` tagokbólismét Szók; ûgy mindazáltal, hogy Nyelviink-

benn, свара Mássalhangzókból Szóta nem kéI'zül, ha

nem Magábannhangzó kívántatik Vmel e’.

(e.) Ez anevezet: Szo'lag, tsak a`löbb Syllabájú fzókra néz

ve alkalmatos: mivel taak ezeknek vagynnk te'fzei, чаду tagjai,

az egy Syllabájú fzónak pedig nintsen tagja; élhetünk mindaz.

által véle, mig valaki alkalmatosabbat мы. ,

` 41. к Ё s' z'.

А Magyarlßetůknßlt efr SzöÃ'na/'î chfwz'rám'räl.

S. XVI.

Mär nemeuy вешзпкпек Ье1усз leírásárói eddig is

kellëtt emlékezetet tenni: nem árt mindazáltal még

azokat iis felhozni, hogy а többekkel egygyütt, azon

helyenn`taiáltassanak, és bizonyos Regulákbann Гюй

tódjanak:

1.),Mivel a Magábannhangzók’ hofzfzú vagy éles ki

~ mondásának Jegye egy {за inós Húzás: írjuk hát a

hoI'zfzú Magábaunhaugzó :mîriîndenkor illyen 11132565

sai, és nem másképpenn; hogy Irásinkbann aunyival

kevesebb küiömbözës találtassék; р. o. dg, eg, ír, öl,

а rövid öl- és ткет pontal; а hofzfzůt, két Húzással,

ó', й; а Deák ac! oct ével, präda, penitentzia , а Deák

vagy Görög ylonf, [Ус], Siria , Bit/linfa ’er a t.

lf.) Tudva. vagyon, hogy sok régi Könyvckbenrì а hol'zfzú Ma

gábannhangzök megkettöztelve ишак így.' Ане, Taal, Soos;

¿í

Ä

‚4 -.`ц_.д
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U e l'zen'nt {ródnak ma is némelly Tulajdon Ñevek, >mint Taal,

Paal, ó'nos; mellyeket lehessen-é, vagy kellesséké megváltozL

tatni ? ennek meghata'rqzása аду látfzik nem Шей a Grammagikn“

róil. . -

`2.) A mia Mássalhangzókat illeti: ámbár a Régîek

némelly Vég Betük utánn т irtak, mint тез/4, Tdt/1,

Лёша/2: de ez а h, mint fziikségtelen Betů fzaporitás,

(kivévénn ismët aFamiliák’Tulajdon Neveit) elmarad

hat. De mikor a lz , nem Vég Betů, valamint “ваша,

ú y ezutánn is, azt az idegen Szókbann, akár kiírju ,

a ár kihagyjuk,\m'ind еду; а fzerínt, a mint kinek ki-_

nek a ennájára jö, mint: Rhodan, Athen/,- ’J a t. de

a Беби vagy Górög plzt iobb mindenkorjl írni így:

Pdfus, Efézus; а Deák ’s egyéb Yékony л, fzel így:

Szalquztius, Szeneca, Szorbonna, Szeidenbarg ’s а t.

3.) A Këttös Betüket, helyesenn írjuk így: gy,_ly, ny,

fz, cz, tz, cs, ts, ’s, d’s, dz. a `Х. Xl. ’ XII. §.fzerint.CS

(g.) Hogya Régiek a isf e's tzt igy ítîák: cs, cz, talám ennyibe

alkalmatosabbnak tarlódhatik; hogy zavarodásra nem fzolgáltat

alkalmatosságot. р. o. ugyan azon egy ëzóbann elöfordúl néha

a t és J, de azért nem ts; ha ollyan foŕinánn hangzik iS a' ki

mondásbann, mint: růlm'g, kerefziseg; m'ikor реши hét 52,6

bann, állanak egymás mellett, mint hat sor, a kimondásbann is

nyilvánn megkülömböztetjük а lt az .r-töl. Az elsöbenn az idegèn

könnyenn hibázhat, és megesìk, hogy igy mondja-ki: rútx-a'g.

Egyébaránt akár ПИ akár а"! irjuk, а mint lxönnyebbenn esik,

meglehet; kivévénnaDeák eredetíi Szókat, mellyeket leg alább a.

tanúlt emberek, helyesenn {так 1.010"Ц hol ivd, afzerínt a mint

eredetek hozza magával, leg alább aTulaidon Nevekbenn, mint: ‚

Cziczero', Czc'za'r, Cui/‘adr , Рапида: ‚ Pre'díklitzio'. ` '

. 4.) Mivel minden Kettös Betüvel úgy élünk, mintha

mindenik tsak egy еду Betü vólna; azokat tehát, sem

a sor’I véginn, sem egyébiitt egymástól elfzakafztani

nem lehet. ‚ `

De meg is f'zoktuk azokat kettöztetnî a kimondás- _’

bann, mint akármellyik Egygyes Betůt: és igazságïzerínt,

megkellene azokat kettöztetnünk az irásbann is: rövid

ségnek okáêrt mindazáltal, elég azokbann a Vezêr Be

tüt megkcttöztetnì így: Аид/а, Алпуа, fattya ’s a t.

mìvcl ezekbenn igen tsak a második olvad-öfzve az

yMÍ: de kive'vödik azfz , _és gy, a mellyeket megket

lözletve egéfz két Í'zdl és két gyvel mondunk-ki: mint

afzfzony, Ugrza,fqeygyú kat. nem helyesenn íródnak_

hátígy: :gf/zany, Шёа, faggyú ’.r a г. mert vagynak ol

lyan Szavaink is, mellyekbenn az elsö sf vastagonn

kell kimondani, mint Keredkcg, Szamo.g/`zeg; de h-ibás

olvasástisokozna, ha az cfi'éle fzók, a sorok’ véginn

így fzaggatódnának-meg: ‚уз/голу, ifjìa, jag-gyú.
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(h.) Ezt a Szótskái: еду, ha а kimondásám vígyízunk ‚ úgy

látfzik két gyn! kellene írnunk; ha pedìg az allól f1ármazmt`

Szókra tekínlünk, azokban taak еду аду, milll: fwßdül, сдуе

nenn/z: irhatjuk tehál rövidségnek okácn tsak еду gde: kivált ha 

meggondoljuk, hogy azt а Régiek igy is irlák: Hij, @elly n_em

kíván megkettŕiztetcst. A kinek pcdig kc'tgy'el letllik l'mia fzük~

‘sé-g, hogy mind а ké¢&yt kìirja..

5.) A Qés X maradianak-meg az idegen Szókbann,

leg alább a Tulajdon Nevekbenn , mint ты feljebb.

§. XVII.

A Szôknak helyes leírása megkívànja továbbá, lidgy '

vígyázznunk: _

i.) A Szóknak eredetire, úg hogyamelly Betü meg

vagyona Gyökérbenn, юный-шея аи annak neveke

désébenn és Agazat'ábann is, ha l'zinrén annale kimon

dása, más hasonló angú Betiivel esik is. p. o. rövíirefg,

gázníg, hazugí/Ãz, тещ/6111, Szi/Ãqyártó, Kcré/rgyártó, (а

ki l'zijjat vagy kereket gyárt) ’s a t. ámbár ezeknek

‘kimondása így esik: напишу, 545565, hazut/'z ’s а t.:

de fzükség úgy írnunk , а mint mindeniknek a Gyöke

re hozza magával, hogy így а Gyökerek el ne vel`z

I'Lenek.
2.) A melly Betů nintsen a lGyöke’rbenn,ŕ nem lehet

аж {enni az attól Származott fzókbann is, mint: губу

.teme'nyg Jülyteû' ’.r a t. Tetemes hiba а j helyett is,

melly a Ragafztéknak Jegye, és Szolga Betü, vala~

me'llyik Keltöshangûval élni, így: adgya, halbfa, Н

vánnya, lrítfya ’Jan és Шт ollyan képtelenség, mint- '

ha а következö Szókat. így írnánk: pennáéya, lm

lapëya , hir/ya, írlya; mivel a j a Ragafztékoknak Je

ŕye, és egélìlfzenn külömböz a Kettöshangúaktól; nem il

ik hát azokat egymással, 65 nem is fzabad feltserélni.

(i.) Valósággal , ámbár kevés el`ztendök ólla kezd elhatalmaz

ni némelly fzavainknak illyen leirása: nyúgylani, ”Щупы,

дуйёуп'тйу’: de ez nem egyéla hìrtelenkmrlésbiíll fzármazott té

velygésnél; nem vévénn élzre azok, a kik ezen Irásnak módját

bélsúfztattálr , hogy scm az I, nem Gyökér Betii az eiféle Igékbenn:

душ, Jill, „уди, fúl ’s a t. sem а t, az eiïélékbenn: rüt, [ш

’s а t. hanem valósággal а Gyöquekhez járúlńì fzokott Végezc

tek; nevezelesenn az úl, ííl, iiémelly közèp Ígéknek Végezeti,

mint: 12j-úl,‘/`ze'pi'll, тип-121, (a tan, elvefzett Gyökér) és ma..

gábann а dologbann véghezmenö tselekedetet; az it perlig másra

. kiterjcdö навивает jelent, mint: tan-il, új-z't, Лир—Ц.

Mikor immár a Gyökér Mássalhangzónn végzödik:

akkor ezen Végezetek, egéfzfzenn vagy azon módonnjá

rúlnak melléjek így: tan-ít, rût-ít, пап-121, fzépqïl: el

lenbenn, ha a Gyökér Magábannhangzónn végzödik,

mint sok réfz fzerínt elvefzett értelmû, réfz fzeríni ma

l
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is imitt amott fzokásbann lévö Gyökerek; p. o.'ezek _.

is: gyz'i, sù',fů ’.x a t. az'illycnekhez, ha it Vége'zet

tevôdik így: gvü-it, nyu-it, mivel a kimondásnehe
zetske, változik az i terméfzetlelnjvé így; Ёрш, nyújt

’.r _a t. vagy némellyekböl egéfzfzenn kimarad az i, és

tsak a t marad-meg, mint:,.rüt,'jůt ’.r a t. e helye'tt;

.rü-it,fü»it ’s а t. az úl, ú] Végezetekböl pedig , ha"

azon Magábannhangzónn. végzödö Gyökerekhez tevöd

nek, elesik rövidségnek okáért, az ú'és р. o. eb

bölzjúúl és дуй-й], 1efzfz;júl és душ. ebböl: пуп-й],

1еГ2Г2: nyúl. f

l A minémů külömbség vagyon azért a következö Ígélrl

között: Леши, hcvít; Járgúl, Járgz't; tamil ,tanz't ; дети, Ire

rît: éppenn ollyan a külömbség ezek között is: дуй],

дуй/2; nyúl, n_yújt; sill, `ŕüt; fúl, fújt, vagy fojt; kö

vetkezésképpenn, а minémů képtelen vólna ez azl'rás

és ágaztatás: heviéytefr, Járgiëytríx, Zanilytálr, keribfteír,

ßäpigzeû, újigyteíw ’.r a t. lzintén ollyan vadok és tsö

mört okozók minden igaz Magyarnak az eñ'élék: ущ

tú, G_yüëytemäny, шайб/1115, гйёугв’:„

3.) Némelly igen kevés esclekbenn , nem hiba Írásun

kat a kimondáshoz alkalmaztatni. Így az n a b elött

Nyelvünkbenn is mé változvánn, írhatunk eŕféle Szava

inkbann az n helyett met; . о. azombann, lfülömóenrz. .

А Deákok is helyesenn írjá : impero, comburo. — A

g is elváltoztatja az ainmegelözô In, mint: nyaggat,

fzaggat, e helyett: nyakgat, fzakgat.

4.) Mivel sok fzavaink’ véginn tsak egy т îrunk,

de kettöt mondunk-ki, melly miatt az Idegenek kéntele- ‘

nek sokfzor hibázni : leg jobb vólna tehát az nn végzö

dö Elölutóljárókat és Határozókat, mindenkor két

nnel írni, inert ezek azok, а mellyekbenn két nl Гюй

tunk mondani. p. o. házonn, mezönn , erdöbenn, lzé~
penn. Í y ofztán meg*v is külömböztetödnek az ollyan

Végsö ты, melly nêmelly fzókbann Gyökér Betíí, р. о.

idegen, peregrinus , az idcgenn Гирег arcu._ Vadon., fe

rns, a падали I'uper fera.

Igy a t Elölutóljárót is, alígha nem iobb mindenkor ’

megkettôztetni', hogy а negyedik`Ejtéstöl megkülöm..

böztetödjön. p. o. óldaltt. Laird az Elölutóljárólïat. А

Tipográfìákbann, lehetne a megkettöztetni шоком дёг—

sö „пек valamelly Jegyet találni, és шпат; р. о. ñ,

de az Irásbann I'zaporodik véle a baj.

v g. XVIII. .

Mint egyéb Nyelvekbenn, ûgy a miénkblenn is sok

Í'zók игуан azon Beu'íkbölállanak, ulég is jelemémh а те

nézve külömböznek, mint: Мак, аидах ‚ ШЕЮ“ т“
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vis ‚жид , color, jèJtJ/r pingebam ’s a t. de mindnyá~

`okra nézvt bizonyos Regulákat fzabni nem lehet, -kü

ìömbözéseket és értelmeket, a mellettek Iévô Szó, vagy

а Befzéd’ sorjá mutatja-meg.

(k) Mellesleg nem árt említeni, hogy Ím'lnap eras, Ho'nap pe

dig Mensis. Könyv Liber, a. Tótoktól vevödött, Ífò'ny, Íróhyú',

lacrima pedig (fái Tzó, és ezt az Egygyes elsö Ejtésbenn v-vel nem

kell imi , ámbár a, több Ejtésekbenn felveheti a vt.

g. XIX.

_A Helyesírásra tartozik, a Szóknak megl'zaggatása,

тазу meg nem Izaggaiása is , melly megkívánja:

\ 1.) Hogy más Nemzeteketkövetvénn, az öfzvetctt

fzókat, (hanemha a sor’ véginn) meg ne fzaggassukígy:
hwg/ktm , hal-Íwjïa; hanem a mintv bántuuk eddig is

egynehány Szavainkal, mint: „пашет, .Anyafzent

еду/162, mindènkoronn ’.rat. bánjunk így ezutánn min

den öfzvetett Szavainkal, írj`uk«öfzve azokat., minden

külömböztetö Jegy nélkíîl így: Буфет, lrörúlállom,

me`q/`zrímlrílom, hal/zej'ja. Nagyot segítiink ez által Nуе1

viinkönn, kivált a Tudományokbanu.

2.) A sofok’ véginn helyesenn fzaggatjuk-meg а Ве

tüket; ha az öfzvetett Szókat ott fzaggatjukmeg-, ahol y

p. о. férj-fi, test-Vvégzödnek azokbann a külön fzók.

vér, birs-alma.

(1)` А kinek tell'zik a Szók’ megfzaggatásáßann,»azoknak ere

detire is vigyázni, és ahozképest 11.0. így imi: dart-ns, harg

a:, рты“, дат-о: ’s а t., meglehet: de ezt fzorossann , és

átaljábann minden Szókra. „еще és mindenkor kívánqi nem lehel;

тег: l.) Nem érkczik ап'а а2 ember, hogy fzorgos Irása közbel

а Szók' eredetit пустота.

Szónak végsíí Mássalhangzóiát, akimonìdàsbann, tei-mél'zettelaz

azi követö Magábannhang-Lóhoz fzoktuk termi,y és azzal hangzik

egygyütt; úgy hogy ha lsak lehet, mindenkor Mássalhangzónn kezd

3111: а ..`zó’ közepixln lévö Szótagot. p. Oyez! а Szót Meñç/ì, а ki

mondásbann nem igy fzakafztìuk-meg: Máh-{fz , hanem igy: Ille'

Ízçfz ’s a I. 3.) А2 ìilyen `megl`zaggatás_sokl'zor ketlöl értelmet

okozna, mint az eñ'élékbenn: hatnlma, potential eius, és [ex

poma,jbgadni, dabit, és promìttere. Nehézzé tennénk Яду а.

ganúlást a kis gyermekeknek, a tanúlatlan embereknek pedig az

Frást. A tamil: cmberek, efféle megfzaggatás nélkül iqtudhatják

а Szók’ eredetìt. Quìntilianus is a. ведь Nyclvbenn, tsak az

öfz'veten [zókra nézve sürgetle ezt, `

3.) A melly fzóbann két Magábannhangzóközött tsak

egygy-a. Mássalhan zó, mint: Izar/1t, veló'; abbaim а Más

salhangzót , az utó só Magábannhangzóhoz kell`foglal

ni‘ így: ba-rtít, шит, wgdr, u-ra-Íïat,jì¿leket. Így

terméfzetibb , és a gy'ermeknek könnyebbenn elsik, mint

sem az Eredetire vígyázvánn.

2.) Мех: az Eredeti, vagy,Gyökér`

.Y ‚Анды
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4.) A melly Szóbann két Magábannhangzó között,

kellö a Mássalhaugzó: abbann az elsöt az 6156 Magá»

bannhangzóhoz, a másodikat а másodikhoz kell fo ~

lalni így; ern-ber, aj-tó', Mktg/fz; megtartvánn ezt, meg

az idegenektöl тес: fzavainkra nézveis, mint EJ-peren,

OJ-ńola, i:tríllo’. ' _ '

5.) На pedig két Magábannhangzó között, három

a Mássalhangzó: ,ekkor a két elsöbb Mássalhangzót az

clsö Magábannhan zóhoz, a harmadikat edig a 116

vetkezôhöz kell fog alnìígy: ha'l-ja, hang-1a, kört-veîy,

maga/:braak .

\ S. XX.

Némelly fzókat паду Betíívelkellírni. Nevezetesenn;

1.) Minden befzédnek, fontos mondásnak, versnek

6156 Betüjét; hasonlóképpenn minden pont utánn követ~

kezÖ Szónak elsö Betííjét. .

2.) Minden Tulajdon Neveknek 6156 Betûjét, miné

míiek a Személlyek’, Grfzágok’, Városok’, Folyóvi

zek’, Hegyck’ ’s а t. nevei, mint на, Sani/ma, Györ,

Anglia, Duna, .Mdtra ’.r а t.

3.) Minden vérséget, atyafìságot, nemzetet jelçntö

Szóknak 6156 Betůjét, mint: Atya, Вдул, Sógorj, Len

кус], Horvát ’.r а t.

4.) MindenHívatalt, газу Méltóságotjeientö Szóknak

6156 3611111, mint: Kiflíëï, Bírlí, Над/шву ’J a t.

5.) A Tudományokbann elöfordúió minden Mener

fzókat, Тес/тип.

6.) Minden kettös pont utánn, mikor yalakinek Sza

vait hozzuk-fel. '

(m) A паду Betüt, fundamentnm nélkíil ne-vezìlg némel

iyek öreg Betíinek; egy idösök lévénn ugyan\azon Iràsbann, 1_

zmind а. nagy, mind az apró Betük.

‚ I

§. XXI.'

A Helyesírásra tartozik még а Befzédnek vagy 11-55

nak, bizonyos Jegyek áital vaió megízaggatása. lilyen

Szaggató Jegy:

1.) A Vond.: (,) Comma, mellyet olëyankor tefzù'nk

valamelly Szó utánn, mikor már a Be 2’

valamelly réfzbenn való , de még nemAe éIz értelme;

és így az ollyan helyenn, megkell e y evéssé álla

podnunk, az leasás közbe; hogy angunkal, 6116—

sünket kijelentsiikl

2.) A Ponza; Vond; (;) Semicoion, melly megf'za 

дача a Periodus’ mind Elejének, (Protasis) mind Ut l- .

jának (Apodosis) réfzeit; söt akárminémü Befzédnck

nevezetesebb vagy nagyobb réfzeit.

ednek, vagyon `
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(n) Ем а [zöt Period/u, mint más Nemzctek, ůgy mi is meg.~

hagyhatjuk, mig helyébe más alkalmatosabbat találunk. Tel`

lyes ßefzéd, Tellyes Монада; Ketek Befzéd,y (de [югу kerel:

поник!) Egéfz. Befzéd 's а t. nem апа valók. ŕ ’
3,) Harmadik a Краб: vagy KétPom* (c) Colon, melly l

.rend fzerínt elfzokta válal'ztani а Periodusnak ké: f6

Réfzeit; тегу pedig akkor élünk véle, mikor valaki

nek fzavait felhozzuk.

4.) Ne edik a Pont (.) Punctum, melly bé fzokta

rekelztem a’Perìodust. ’s а t. ,f

5.) Kihagyódegy) A ostrophus (’) mellya вши: ты.

lé гены teuödík. Elünë еще! akkor _1.) mikor az irás.

bann, köyetvénn a kimondást, valamelly Betůt kiha

unk; p. о. az e@ helyett írunk tsak .rl így: ’s; így

ezek helyett is; az, cz, amaz, emez, [тег ., írunk'így:

а’, с’‚ ата’, eme', ime’: de ha ez'en Névtmássaiból
l

elmarad is a Kihagyo», így: а, в, ата, eme ’.r a t.

meglehe't; mivel e nélkíil is fzámos Hûzásink és Jegye

ink vagynak. Lásd a XLIV. S. II. Sz.

(o) 'Tudva vagyon, hogy ezen közelebb említelt Névmássai

ból, akkor hagyódîk-ki a z , mikor azokat Mássalhangzónn kez

dödê'» fzó követi, yagy pedig tsak magokbann állanak; és an

пай kjhagyódása, mindenkor kìpótolódik azzal, Богу az аи

követö Mássalhangzó megketlöztetik. р. o.' a áúza,1'gy mandó

dik-ki: abbúza. Es így тащат az Elölutóljárók öfzveragafz~

tódnak a Nevekkel, mint: ”аббат: , (дамы; fzintúgy öl'zvera

galehatjuk azElölulóljái-ókat és ank Határozókat az 4emlílett Név

mássaîval, так Ьоду aZOknak €155 Mássalhangzóját megkettöb

lessük igy: abbann, еды”, all/sor, smak/lor ’r а t. Söt nz Idege.

пейте nézve, talám leheme,` mint más Napkeleti Nyelvekbenn

a Dagesh által fzokták, а mi Nyelvünkbenn, más Réfzeìt is a

Befzédnek, vagy más fzókat is így imi: p. о. appiatzorm,

abbúza ’s a t. vagy leg alább elméjére_ adni az Idegeneknek,

hogy az emlitett Névmássait kövelö Mássalhangzót, mindenkor

megkettöztessék.

2.) Mikor az` Irásból kihagyunk egél'z fzótagot is,

mint: engem’, Zelhem', уймет ‚ ezel: helyett: lelkemet

’s а t. ìsmét_/`zz'nt’, ey hel ett: fzintv.

(p) Szokótt Kihrzgyo' Írásinkäannœz is: ’s a.' t. А Deákok ezt

xövidedann tefzik'~ki így: Sie. mi irhatnánk két tl kerel'z'tíilránt

va Жду: ‚ vagy а Nyomlatásbann kerefzu'il nem rántva így;_‘tt,

Ez sokkal rövidebb a fzokotl ’sat,ne'l, vagy pedig mint az Ар

glusok a Deák Src. nés télethetnénk yéle ezt: ’s a' l.

6.) Altalw'vú', (-) mellyel a Í`zóta sor’ végìnn ['zakaí'zt~

juk- meg, ` Às annak valamelly,_‘rél'zét, általvifzfzük a.

másik sorba. »  ‚

7.) А Кайф () Parenthesis, melly néha világosítást,

máfzfzor mellesleg való dolgokat foglal magábann. ‘

8.) Kärdöqu (?), mellyet a kérdés utánn tefzünk.

9.) ,Fèl/îizíltó [nelly Felkiáltás, tilldálkOZáS, ёз

megfzóllítás utánn tevödik. » ›

ч.



A l `

l

' A HELYESIRASROL. . .5

e l

io.) Fel/1026 („) снимали, mellyel akkor élünk, т?—

koi' valakinek fzavait, fzórólfzóra f'elhozzuk befzédünk

benn, és tefzfzük azt, a felhozott l`zóknak kezdetitöl

fogva, minden sornak az elejire, egéfzfzenn azoknak

végéig. 'Szokás így írni az митра: is; de jobb lele'z

azt, a mint mondódott tsak illyen (-) lineálskával'írni,

tartván a két Vonást, Fel/zozo' Jelne/ì

п.) Kötö [еду (-) Signum Unionis. Elhetiink ezzel,

mikor két Magábannérthetöt egy dolognak yagy Sze~

mélynek jelentésére fordítunk; és azok, ezen Jegy nél

kůl külön vétetödnének, vagy kettôs értelmet okozná

nak, mint: Bor-Bird, Barom-Pqífztor ’s a t. Ismét, mi

kor az öl'zvetett Igéket megfzaggatjuk; p. о. megírom,

z'rrl-meg , Qßvetöröm, [Мг-(Уди, kikererte, bereue-ki

’s a. t. Igy az Idegen is megtudhatja, hogy az illye

nek öfzvetevôdött Íge'k; hanem mikor mele'ze esnek

egymástól, ez a ‚Уеду elmaradhaf. p. о. meg vólt elei

töl fogva parantsolva, el nem tudták öket egymáslól

ИЛа/12:11:22 ’s а t.

i2.) Szol ál ezen (_) Lineátska а mai 4/Írásokbann

és Könyvek enn Nyûgtató Jel (Pausa) gyanánt is; de

akkor tevödni ['zokott aPont utánn; vagy azért, hogy

az ember az olvasott dolgot Vegye gondolóra, va y `

pedig annakjelentésére, hogy а következö befzédne ,

nintsen fzoros egygyessége az elébbeniekkel.

Mikor pedig 'ezen Lineátskák sokasítódnak illyen

formánn: - _ _ ——‚ ez azt jelenti, позу а belzéd

valami hijjával va yon, és magára bízódik az Olvasó

ra, hogy аи pótoja-ki.

ш. Е Ё s z.

А Magyar Bq/Ézefdnek Rzgy'zeinöl, ’vagy аббат: а Szök

mzlfy egymártól vulö Ä'ülömbäzefre'röl.

§77);le

Minden Befzédnek vagy Nyelvnek Réfzei a Szók,

mellyek között minden Nyelvbenn, а következö kü~

lömbséget lehet éfzrevenni: ' `

i.) Némelly Szók a dolgoknak, vagy azoknak ша;

donságinak aNevei ; (Nomina) (béfoglalvánu ezen ne- y

vezetbe dolog , mindent valami vagyon , vagy lehet а.

Világonn) р. о. Nap, теще, [е’пун, fis/tete, [Ладу ha

rag ’s a t. .

2.) Némelly Szók, rövidségnek okáért, Nevek lielyelt

állanak minden Nyelvbenn, minémííek ezek; én, te,

щи ’s а t.. ezel: кем: ЛеЪтйлад (Pronomina).

‚д
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3.) Vagynak ollyan Szók,I mellyek valamînek bizo

nyos idöbenn ’s a t. való lételét, tselekedetit, fzenve

dését, чаду állapotját jelentik, mint: разум, kafzál- „

Ia/r, fzorítódo/n, vagyfzoríttatom, .nírgúlońz

fzuk az illyenekre ezt а Nevet lgs. (Verbumu)

_ 4.) Vagynak Ефим Szók, (Participia) az az, ol.`

lyanok, mellyek Név formát viselnek по an, de azom'

bann , ez vagy amaz idöbéli ’s a t, léte t, tselekedetet,

fzcnvedést vagy állapotot isjelentenek; és így rél'zt vefz

nek mind a Nevek’, mind az Ígék’ tulajdonságibann,

mint: Ifarcito, агат, arato'dott vagy агата, дгшд , .rdr

gúló ’s а t.

5.) Vagynak ollyan Szók, mellyekkel a lételnek, tse

lekedetnek, fzenvedésnek, állapotnak, tulajdonságnak,

Ragafz~

helyét, ìdejét, mödja't, mennyiségét ’s a t. lzoktuk meg- '

határozni,l vagy pedig a Neveknek és Réfzesůlöknek

értelmét ncveljük ’s a t., és így mondhatni, hogy eze`

ket is meghatározzuk, mint: oda, /ïirmà датам, igen,

ушла/‚Ь ’sa t.: ezeket tehát nevezhetjük Найти/тал",

(Adverbia.) `

6.) Ollyan' fzótskáink is vagynak , mellyeket más

Ncmzetek, a Neveknck, Ígéknek ’s a t. rend fzerint

eleibc fzoktak tenni; mi pedig az afféléket, néha e161,

máfzfzor utól fzoktuk termi: р. р. 'megütöm , iisd-meg,

@idd-ki, kivìdd, q/ìztalfelett, _fèlctta az a/ztulna/r: eze

ket tehát nevezhetjük' Elâlutóljárd/çna/ï (Ргае at Pulpo-_

Jiliolm.) . y ц

7.) Némelly Szótskákkal öfzvefó laljuk, vagy pedig

egymástól elválafztjuk, akülömbözó Szókat 'vagy Mon

dásokat; hogïígy valamit, annyival érleimesebbenn elö- ^

ladhassunk. lycnek ezek; е’.г‚ is, идей, ’s а t. Egybe

foglalo'lï, (Сомина-Мопед.) ` `

8.) Vagynak ollyan Szótskák, mellyekkel tsudálkozá

‚ sunkat, kívánságinkat és más indúlatinkat l'zoktuk kije

lenteni, mint: ó/z! jai! дешев, ennyc ’s а t. Közbevc

ДЖ, az az, Közbevetni valóki, (шпинделем)

(q) Nem tsuda. ha ezen Меч/истёк valakinek vifzfza tetfzenek.

Szokás'kell hozzńjok. Lehetne vilatni, hogy ezek alkalmato

sabbak az eíféléknél; Ne’vmz'lto' , Lié/fw', Ефима”, тюрем:

_ßo' 's a t.; de tanúlt és erárryos embereket, nem illìk illyen tse

kélységeknek olvasásával fńrafztani.

5. ххш.

Mind a nyóltz rendbéli Szók, vagy Ехидна/г, mel

lyek semmi más Szótól nem vel'zik Eredeteket, vagy

Eredte/ï, Származtak, mellyek más Szótól jönek чаду

fzármaznak. (Az Eredetieket ynevezhetjük Töerö/r'vagy

Суд/Мг fzóknak is , а Származla/:at pedig Адама/тал;

\
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I

mivel а Törzsökböl vagy Gyökérböl ágjô-ki; de amaz

még is alkalmatosabb, mivel az Авила! never ,má'srgi

kell majd alább fordítani.) Továbbá узду Lgyjèïúr,

vagy hel esebbenn Езди/Застаю]: а l'zók, inellyek tsa'k

egy fzóbol állanak, юты/зет, еду, h/íz, vagy Öl/z-k

пешие/г , mellyek két vagy több fzóból letlek egygyé,

mim: A/¿yque/zmgyház. Szer, annyi: пепси, >mint rend.

Еду/Загс: tehát annyit, mint едут/тис“, és ,ennek

megfelcl ez: Töábfzercs. yE'c’{`7_f/`zere.r, nem képteiencbb

ennél: simplex, mivel ez annyit téfzen, mint: .fine pli

са. ëìnfńltig, ámbárrpzzel más simplicité“ jelemenek

а Németek. >

g. XXIV.

Figyelmezést égdemelezeun kívůl, а Befzéd’ лёг); е1

söbb Rél'zeire nézve, ûgymint a mellyekbenn béfoglalt

fzók, külömbféle változásokat fzenvednek, ~ -

l.) A Következtelá, vagy кедами/25, те11у fzerínt

yalamelly l'zónak változását, vagy fzarmazását, ahoz

hasonló l'zóból, vagy arr.; tartozó közönséges Regulä

ból itéljük-meg; mint: kaf/Cu?, машет, „шт; kö.

vezkézletés nerim, ebböl; mit, when; ifa/raven, mi.

taff. Eri-öl mindazáltal más Nyelvekbenn is ezt jegyzik

meg: Analogie csa'it waa'. Inh'ríáb ¿all ада/Мат fìgyeb

muzni, mint а következtctefrra. v ’

2.) А Regulátlanxág, Anomalia, mikor vaiameily 126

másképpcnn vállozik, mint sem az ahoz hasonló fzónak

formája, vagy а közönséges Regula hozná magával.

р. o. ennek фат, а következtetés Ízerínt,` így keilene

menni: e/ztem, фа; megy pedig így: ette-m, enc?.

Bizonyos mindazáltal, hogy akármelly Nyelvbenn is,

a Regulátlanság, tudatlanságuak, és annak ajele, hogy

а közönséges Regula., nem tökélletes. .

3.) A Szám, Numerus, 'melly fzerínt valamelly fzó ,

vagy tsak egy dolgotjelent, vagy többet. Az elsö Szám~

' nak Едут“, a másodiknak Töábes lehet a neve.

, 4.) А 8:ете’[ , те11у azt mutatja-meg: ki? kinek?

kiröl vagy mirôl 12611? ezen vNévmássai [zerínt: dn, te,

ó', mi, zi, Мг.‘ Mind a három Személynek tsupánn az

Ígékbenn vagyon helye; a Névmássai pedi , kivévénn

a Személlyeseket, úgy a Nevek és Rél'ZßSů Ök is, ötö

dik Ejtésekenn кыш, mind t'sak a harmadik Személy~

benn vagynak, hanemha az emlîtett ['Zeméllyes Név- '

mássai világosonn cleikbe tevödnek. ‘
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§ XXV.

Névnek mondjuk az Ollyan 5261, melly чащу magát

valamelly dolgot, v'agy pedig annak minémůségit je

lenti. p. o. пагоду, magas.

l (r) Ezel) Névmássai , az, а , new_lehetnek a Nevek’ 111651111

16тЬё21616 jclei; mivrl ezeket, mind más Névmássainak, mind

а Hatáwzóknak és Elölutóijáróknak i's eleibe tefzfzük így: a:

enyím, а tie'd, а kur, n ban, a kó'ríl'l; és így a1. Idegenek 6116 vi

gyázvánn, ineglsalalkozhatnának ; sokfzor pediga Nevek melié sem

tefzfzük, mint а2 Orfzágok’ , Tartománqu’ , Városok’ és Faluk’

neve mellé; 116111 mondjuk p. о. az Anglia ‚ а Buda, а Еде/фта'гф

Ког1505 Magyarság ezeket elibc tenni а Vezeték és Kerefzt Ne

veknek is így : а Péter, ru Afl/irás, a Pd{fï, а Bugyi; hanemha

Bagafztékjárúl melléjek , mint: aPe'lcre', а Рйфе’. Errölalábbis.

(s) Ez! a fzót Еду, nem lele'zük ugyan mind annyifzor aNe

vek’ eleibe, valahányfzor azokról meghatározás nélln'il fzóllunk:

de azért nem mondhatni, йогу а22а1 fzóilásinkbann, mindenkor

Ízámot jelentenénk: hanem néha ‚так ugyan jele az а meg nem

határozásnak, és élünk véle e 116151611: vala/u', ватта]! , mint

az effélékbenn: let :gy Kir/ily, ш!!! egy етЬег, jo' e: :gy jiz

ngny legériynek; néha pedig sem nem fzámot, sem meg nem haiá.
rozást nem jelenlünk véle, hanem а Í'zónak erejétY пап/6111111, mi

kor p. o. így Tzóllunk: ez :gy ern/)erse'ges amber ’s а t. Nem ta

gadhalni mindazáltai, hogy a kik Németböl, vagy Frantziából

fordílanak, slokizor éfzre sem vefzìk, 11111101- a Íri, a melbf és

родства] 1161у611, egyet tefznek.

gxxvr. l ~

Némeliy Nevek, másoktól külön 16116, vagy magok

- bann fennálló (per 161111111516115) dolgokat, vagy pedig

tehetséget 65 tulajdonságokat jelentenek; úgy hogy, mi

helyt _az illyen fzókat halljuk , azokat mindjárt~más

egyéb fzók nélkíil is megértjük, mint: На , taillag, lm

rag,.örò'm ’s a t.; 65 îgy az illyen Neveket mdndhat

juk .Magokbrmne/rthetöknek. Ezek továbbá vagy Тат/

don lVevek, mint: Andr-ás, Gábor, Buda, Duna, [(647,

vagy Ещё: Navek, mint: Város, mmfzír, állatl.y

De vagynak ollyan minémíiséget jeientô Nevek is;

melly minémůségek magokbann nintsenek, vagy fenn

nem`állanak , hanem másbann találódnak-fel, mint;

fehyes, Járga. Ezeket mondhatjuk [Магией/161611666”.

§ XXVII.

yMás Európaiés az .Asiai Nyelvekbenn 15 ‚1 ûgy gon

doltatnaii a Magokbannérthetö Nevek; mintha vagy
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Férjfìak vagy Ale'zonyok yólnának; és e Í'zerínt egy

mástól, nemeìkre Vnézve, megkülömböztetnek. Ehez

alkalmaztatják ofztán a Mássalérthetöket Is , és más

végezettel тык azokat a Férjfiúi, mással ismét az Ай.

fzonyi Nemre Iarthó fzók mellé. rDe a Magyar Nyelv

benn, ìllyen Nembéli külömbség nintsen; nints'en kö

vetkezésképpenn, nem is kell Ани-или xs, a Nemek

nek kijelentésére; nem változnak своей kIjelentése're а

Mássalérthetökuek Végezeti is. AVérségnek, rokonság

пак és állatok’ nemeinek megkülömböztetésére, vagynak

ugyan nékünk is , mint más Nemzeteknek, különös Ne

veink, mint: Aiyu, Аду/1, Bátya, Папе, Bi/fa,'Te

lle/n, K11/ras, Jefrtze; de mindenik mellé игуан azon

Névmássát tefzfzük így; a tellen, a bika; a Mássale'rt

hetò' is semmi шамот: mellettek nem l'zenved; [б Hú

gom, jo’ Бабой/п, és így Articulusum'ï uintsen, а-Д’в—

meknek kijclentcûeïc.

(t) Kira'lyne', Bird/1e', Лид/{надули 's а t., megrövídltett ruik.,

ésv elek hdyett állanak: Kira'bf' Nó'je, Bird' иду: ’s a t. az az.,

Felesége. ~ Hertz_egne'lr, e helyelt; Herne),> Kim/_ìßanyo/r, nem

ulólsó hiba.; Burátne'm pedig éppenn fzenvedhetetlen: miér( nem

Burálom-Ãßßòny? mint Komdm-Áßfzanf. `

Szokásba ment ugyan, hogy Yaz Afzfzonyok és Leányok, a.

vélek azonn Nemenn lévö kissebb idejíi Személyeket: Отдаем/г

hivják: de e1. hìba.. Húgoknak kellene fzóllilani, bizonyos lé.

vénn , bogy ez jelenti az. AÍ'zfzonyi Nemet, min! ez Штат; al

диет, Báfya'm pedag egyedül férinakra vivödak.

Némelly Vármegyékbenn nz Afzfzonyi Nemenn lévök, ma is

наёмник híviák a nálloknál ifjabb Ale`zonyokat гагу Leányo

kat; és ez helyesebb is. A Biblia’ forditásábann is így fordúl-elö.

Afzfzonynak, Afzfzonyról пиву leányról fzóllani Еву: Oia-'m

`¿iff/:01133 fzint' ollyan варианте, ming ez; .Bátfám худ/Золу.

' s XXVIII.

De változnak a Magyar Nevek is a Számra nézve, `

a fzerínt, a mint vagy tsak egy dolgot jelentenek , mim:

veré/1, vagy többet, mint: vere/lek; és így vagy az Egygycs,

пазу a Töábe: Számbann tevödnek. v

§ XXIX.

Változnak a Nevele, Едет/пе, vagy inkább Eile’

.rekre nézve is. (ennek: Елей, megfelel ez: Ejtqgcteî,

annyivalis alkalinatosabb ennél Еде: ). Es ha tsak arra.

iigyelmeznénk , hány külömbözö Végezetei légycnek

Nyelvünkbenn aNeveknek: í yazokat négy Eitésre kel

lene lzorítanunk, mint: ро/шг, роййге’, poháma/f, ро

ńárt. De az Ejtések’ fzámának eligazita'sára, nem az

a Kérdés: hány kdlòmbözö Végezeti légyenek ez vagy

amaz Névuek? men Еву cnnek a вези fzónak: Car/ul,

" B 2 `

\
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az Egygyesbenn, tsak еду Ejtése vólna: hanem ezàKér

dés: hányféle értelembenn kell, és l'zoktunk venni va

lamelly Nevet? vagy hányféle értelembenn kívánják

magok mellé, 'a Nevet, holaz Ígékf hol a _Befzédnek

egyéb Réfzei? mikor azokkal öl'zvel'zerkeztetnek’. Es

а Grammatika’ Irólr, eleitôl fogva abbann állapodtak.

 meg, hogy halféle értelembenn ‚гагу tekíntetbenu

fzoktunk élnì a Nevekkel; vagy`hntlzor esik, hatl'zor

történik, hogy az Ígék , vagy a Bel'zédnek több Réfzei,

változást kívánuak a Nevekbenn; (l'exies accidere, vel

Гех occurrere Cafus, quibus fensus Nominum variatur)

аду hogy,` ez а l'zó Crum, а Deák Grammatikábann,
I nem a l'zónak Végezeiit jelenti, hanem azt\az exeter,

tekíntetet, vagy alkalmatosságot, mellyekbenn a Nevek

változást fzcnvednek.

5. xxx. .

Az Ig# és а Befzédnek egyéb Réfzei kívánják tehát,

a mint mondódott, hogy aNeveknek, mind az Egygyes- '

Ъепп, mind a Többesbenn hatféle értelme légyen, va y

változása. Világos ez, az Elrendelésnek Reguláibol;

még világosabbann ki fog tetfzeni, ha példáúl felvelzünk

valamelly Mondárt (Propositio) és annak nevekedésé
VY'nek , vagy bövítésének módját.A

Трата vagyon ugyan is, hogy befzédünk метит/ъ.

bdl áll , és а legholzfzabb Periodusnak is veleje, ŕsak

egy Малыш. Minden Mondrí.: továbbá, ezt а hármat

jelenti, a) hogy a Személy чад? dolog , „диода? mz

„ваш? vagy pedig, milroda dl apotóarm van? és eze

ket, hol aSegûö (у: által а .chezó'dött/zöz (Subiectum)

тег: Neve/ikel, 4hol pedig a Közäp тетю! 'jelentjükki ,

р. о. a Тара/Ь kier, а jètrlïcß'kete , а beteg jèßfzilr.

Vagy ß) azt jelemi valamelly Mondár, hogyaSzemêly

vagy dolog, mit tu'lckçfzìk? р. 0. 131111292 olvar, a ll'c~

rälffvrog.

Mind a köz, mind a mesterséges Befzédbenn immár,

az illyen Alondámk’ megértésére, а Befzédnek külömb

féle Réfzei kívántalnak. Kívántatnak nevßzetesenn Ма—

gábannérthetôk; és éppenn azt határozzák immár meg
az Eftéshk, hogy mitsoda, vagy hányféle rekíntetbenn

járúnak a Magábannérthetök valamelly Mondáslioz?

vagy hányféle tekíntetbenn fordúlnak azok elöl a leg

ho zfzabb befzédbenn is? és ennek megvisgálásából а

jô-ki: hn yy sem több, sem kevesebb tekíntetbenn'nem

járûlnak iatnál; következésképpenn, akármelly Nyelv

benn is, sem löbb sem kevesebb Ejtés liatnál nem 1e

het. Vegyük-fel p. o. ezt а Mondást: a Gyerme/l ír.

.7,

‘.
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.1.) Ebbenn aMagábannärt/zetö Мишей azt, a [эй-б],

vagy a mirri! valamit fzóllunk: és ezt mondjuk lenni

az Elsö Дрездена. lVerìrzatiqu.

2.) Ehcz továbbá járúlhat òllyan Magábannérthet'ó,

melly azt jelenti , hogy a Neuezó'döt't , (Subiectum) kijé?

vagy annak mástól való eredetit, fzármazását, birattatá~

sát, vagy'valakihez való tartozáàát adja-elö. p. о. a

Gyermek a melëy Радий, vagy a Péter’ бунте/те, (által

fzökvénn az Jegygyikbölamásikba; mint errölaz Elren

delésbenn) és ez vagyon а ЛМшЩ/г Efteírbenn. Genitívux. ‚

3.) Béjöhet чаду béjö a. Mondásbann, ollyan Magd

banneït/lctú', melly atselekedetnek-e'rgfyn-:rwil tárgya vagy

пей/12, vagy az, a mit valaki tselekefzik ; p. o. a Gym»`

meh, a. melly Peine', Levclet ir, és ez a мути: Ef.

гей. Accusativus. „

4.) Néha а Nevezó'dâtt, ollyan Magábannérthetöt is \

kíván, mel-1y azt adja-elö, hogy a‘tselckedet Irffzrí

mára? ‚литаврами/гм! megyen-vé hez? mire? mi,

чаду kifelé, kihez ,_ vagy mihez inteztetikî р. о. a

бунте/Б“, а mell)r Рв’геге’, Levelet ír aBar'át/'a'nańx Ez

a Harmadilr E/'fefn Datiuus.

Valamint pedig а nal“, nek, úgy im а következö

Elölutóljárók is; ba, be, hoz, haz, ra, rc, ig , drt,

vá, 11.9',` úl, ш, fdc', ald, теЛе’, gynmínt, ’s a t. а

Harmadik Ejtésnek jelei; p. о. János vitte а könyvet

az отита, fzénát rakott a fzs/reim, Lovat vitt a.

jgífzol/zoz ’s a t. Ezek: ожогам, [ЬеЬс’ггщ jrg'zolhoz,

valósággal a harmarlik Ejtésbenn állanak; az adódvánn

bennek elö, йогу а- Lselekedet, mihez? kire? ’s a t. K

intéztetik; és a tselekedetnek egyenes czélját jeleutö

Magábannêrthetů azonn кыш vagyon mzllettek. Ногу

Ёедхв а ba, be, ra, rc ’sat. áDeákNyelvbenn negyedi

itésr kíván: azt ez ellen nem lehetfelhozni: mert a

Görögbenn ismét a to?, ш, mindég a második Ejtêssel

fzerkeztetik-öl'zve. Majd alább ki fog tetfzeni, melly

паду légyen a külömbség а Dèákok’ és más Napnyúgo

ti Nyelvek’ Ejtései között.

5.) Ezenn kívůl, kívántatik sokfzor aMondásbann

ollyan Magáb'annérthetö, melly a tselekedetnek qukö

zít, heb/ét, vagy та’: Ёбщуйш’икйй adja-elö. p. o. a

Gycrmek, а ki Ре’гвгв’, Levelet [п а Barútjnínalr Вёп.

böl, а Копйгбд Ez a Нагой/г Eitefr. \ ¿Matiz/us.

Látni való ezen közelebb fèlhozott példákból, hogy _

valamìnt egyéb Nyelvekbenn, úgy a Magyarbann is ,

:l Hatodik Ejtés, mindeukor valamelly Elölutóljáróval

fzokott megkéfzülni; még pedig nem tsak ezekkel: tél,

tó'l, hanem e következökkel is: val, vel, ról , ты, túl,

tů'l, bdl, bô'l, által, дали, beim, on, en, vagy ‚111,12
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löl, Мыл. рыо. a Gyermek Levelet írt рванёт], 'a

дятлы, мидий], а házbann, az afztalonn, a tanú

[Ёж/ИО] , y.regítsefg nrflkz'íl. ‚

6.) Jöhet-bé a Mondásba, ollyan Magábannérthetö

is, те11у a Nevezôdöttbenn lévô fzeméllyeñn vagy dol»

801111 1517111,‘7а1аше11утйхдвхгдв27‘г, vagy dalgotßólüt

mcg. р. о. а _G_yermeß, a ki 'Pe/lere', dh Taníto'.’ Levelet '

' irt a Ватт/дли]: Вё15Ь61.——А2 етЬег1 nemzet, ó/z Egolf.’

illy I'zerentsétlenné tette magát. Ezen példákbann az

(Я: Талйо’.’ és óÍL Egek.’ az Ötöa'iÃ“ Шил. Vocatiwu: kö

vetkezéské penn, 11а р. o. igy fzóllanánk: Те 071 Gysr

melf, Leveïet írtál! nem annyira ötödik, mintElsö Ej

tés,` vagy kijelenrése a двустишие/г; és így ekkor

taak aNevezödöttrôl fzóllunk, nem pedig azonn kívííl

más fzemélyröl; a tulajdonképpenn való-Örödik Ejtés

pedig, a Nevezödöztönn kívûl, mindenkor más fzemély

_re чаду dologra vivi'ndik.l `

Próbálja bár akárki, és me fogja tapafztaini, hogy

a Magokbannérthetök, több éle tekinlctbenn, vala»

melly Mondásbann, vagy a` leg hofzfzabb befzédbenn

is; elö nem fordûlhatnak; következésképpenn,sem több,

sem kevesebb Ejtés hatnál nem leñet: mivel több kör

nyülállások akármelly Moudásbann vagy Befzédbenn

is, nem lehetnek ezeknél: ifi? mit? mi туг, vagy mi

¿rt? mitwda фд‘д2бб‘1ге115е1е1ке1211: valamit? ide fzám-'

lálvánn az мы, [дед/е! ’5 а t.: ûgy ho у már a Máso

dik és Ö ödik Ejtés , tsak mint egy meîieslegvalók , és

többfzör ls béjöhetnek egyfzernél ugyan azon Mondás

ba , vagyBeÍ'zédbe. ` _ y . .

Ha a Változás игуан azon Névbenn megyen is vég.

hez; {igy is kitetfzenek, а hät Ejtésnek elôl'zámlált tu

lajdonsági. р. o.

1; Péter ír, haragfzik, jó ember.

2. Péteré a marha. .

3. Péternek köfzönöm, Péternek ment a bika. ^

4. Pétert megverte'k. . . ‘

5. Az esö óh Péter megindúlt! `

6. Péterbôl nem 1еГ2Г2 túdós ember.

Látni való ezen Pêldából, hogy ez a Г26: Päter.,

_ tsupánn az E156 Esetbenn Перегиба (5иЬ1есшт); а töb- '

.bibenn pedig mindenütt Mandódott, (Praedicatum), ha

fzintén azt néha k-i nem nevezzük is, mint gyakranu

megt'órténik. '

Nem kell azombann gondolni, mintha minden Be
kfzédbenn , vagy Mondásbann, vagy annak bövítésébenu,

I'Lük'sêgesképpenn be’ kellene jöni mind a hat Ejtésnek:

söt a melly Mondás azt jelenti, hqu a dolog mitsoda?
milsodás? vagyy minémíí állapotbann vagyon? és Ягу ап
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пак Л!ош1‹5г10Ща‚ vagy Név, vagy Középjge; abba a

Negyedik Eset tellyességgel bé nem jöhet. p. o. а ré

fzeg ember bůdös a бомб], а tsizma fzú'lr а lááamnak,

örůlök Pdlernek, felkölt az (туш, jövök Budríról. Ez

a könyv a'ńíestere’. Ezen közelebbì példákbann, min

den Ejtések feltaláltatnak a nef'yedikenn kîvíìl; mivel ez

tsak а Tseiekvö Igék mellé zokott jár-úlni.

(u.) Az elöadolt hat Ejtéseixdck Deák Neveî tudva vagynak a

”оттянут, Genifìvu: ’s а t., de ezeknek jelemése, abbann a.

Nyelvbenn sem illik mindenik Ejtésre; az Accusalivusbann lévö

f1.6, rilkánn ieleut vádolást ’s а t. annyival inkább ezeket, Габ

ról Гнёт. fordítani így: Nvmzó', Vddolo', Lopo' Ejlés, nevetség

vólna; és Nyelvünkböz alkallnaztalni lehetetlen: mivel mi а Da'

tivusnak, sokfzor Genilìvusi értelmet adunk; р. о. em//ernc/:ß/a,

‚мидии/г toja'sa. Könnyebb azokat fzámokkal külömböztetni~meg

Яву: Elsá', .Makadi/r, Harmadi/s ’s а t. Ejtek. Ha pedig tsak

ugyan lerméfzeti fzerént való Neth aknrnánk adni mindenik.

Ejtésnek; аи a feljebb mondódtak [zei-int kellene intézni.

(x.) А feljebb elöfqrdúit fzók; Illanda': Propositio, A'evezó'dò'tg,

Subiectum, lilondddatt, Praedicatum, щи [zoriiltságból так.

S XXXI. ß ’

На immár а Nyeivek’ eredetit, és a fzók’ ‘feitaiálá

sának mòdját nyomozzuk: hihetöképpenn feltehetjük,

hogy az emberek , legl elöfzizör is a Névmássaitl igye~

kezlék kisaiálni: mivel ezekre vóit leg-nagyobb'fzük

ségek;.`és ezeknek értelmét igyekezték az einlített hat

tekíntetbenn камыша, vagy azoknak hat Ejtéseit ki

tsinálni. Világos továbbá, hngy а hat Ejtést, nêmelly

Nemzetek, külömbféie Végezetekkel formálták ; mikor

edig megfzorúltak , és a Végezet nem сап valamel

yik Ejtésnek formálására; azt Elölutóljáróval pótol

как. Nem lehet a többek között, a. Deák és Német

темы tagadni , hogy azoìkbann a Magábann és Más

salérŕhetöknek Végezeti vagy Ejtési, a Névmássaiból

vevödtck , és azon Névmássainak Végczeli, a Nevek

hez tóidódv-ín bizonyos váitozásokkal, azok fzerínt

I'zármaztak oI'ztánn ennyi' vagy amannyi Ejtegetéseik.

. o. теае, mei, mir, miki ’s а t. Valamint pedig a

Jévmássáihann, úgy a Nevekbenn is, ha. tsak lehetett,

a Gyökér fzónak más más Végczetet adtak; p." o. еще!

a Névvcl homo, így bántak.- Литий, homini, Iza/ni

пет, Izumi/ze. д . ‚

Шуеп változás a Magyaroknál, sem a Névmássaì

пак, sem а Neveknek Végezetibenn nem törlénik; a

Gyökér azokbann állandóképpenn megmaraiì , és еп

nyibenn mondhatni, hogy minden Magyar Nevek ¿i

tegetethetlenek, az az, 'azoknak Végezetiisohanèm vál

\ozik, hanem mint а ’Sidó és Frantzia, többnyire az
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Ejtéseket, a Gyökérhez adott Elôlutôljárókkal pôtolja.'

клиент; ez, ha rendel i'elvefz'fzük а Nyelvünkbenn lé

vô Ejtések’ Végezetic.

_ Az Egygymbenn.

. Ejte's a Névuek utólsó Szótagja.1

2. Ejtés e'. I

3. Ejtés Jmi, nali, vagy nel". -

4. Ejtés t.

5. Eités ó, mint az Elsö, vagy б n`élkůl is.

6. Ejlés пл, töl, М], М], ról, „и ’s a. t.

‚ А Töbúwbcnn.

1. Ejtés L'.

v 2. EjIés é.

3. Eités п/г ‚ nah, vagy nek.

4. Ejtés t.

5. Ejtés dh, mint az Elsö.

6. E_jtés [26], М], bann, berm ’S a t.V

_ 1. A Második Ejtéshez, látni való , hogy е’ tóldódik,

és elsÖ tekíntettel, e; is látfzhatik Elölutóljárónak, bi

zonyos lévénn, hogy az effe'lékbenn: рейде? lett, [ша

lett, az évalósággal Elôlutóljáró; (Мл! a Суд/гс? Elöl

utóljárókat) és вид/Май! lett, annyit téfzenn mint: _fa~

ctu.: terme, ç/ŕ quan' in paßlg/fione terras; és éppenn

ez a Második Ejtés’ értelme. Lllyen ereje van. sokfzor

а ’Sidó Lamednelr is, (melly Elöljáró Praepositio)

` mellyel fzokták abbann a Nyelvbenn a' Második Ejtést

kitenni; néha annak in, mál'zfzor ad ’s a ~t. lévénn az

értelme. .

De `ellentáll ezen vélekedésnek , a.) ez: hogy az

l említett e', sokfzor (í is, p. o. nant-á, kortsá; a Másc

dik Ejtésbenn pedig állandóúl é vagyon.

p.) Hogy az lí ¿_Elölutóljáró, tsak az ollyann fzók

utánn печати, mellyek két Mássalhan `zónn végzöd

nek, mintfáld~6'; а mell fzó pedig Magabannhangzónn

végzödik, áhioz minden or vvel járûlígy: hamupá, ka~

tonává; ha ismét а fzó tsak egy Mássalhangzónn vég

zödik, akkor vennek megkettöztetésével , a v elhagyá

sa' mindenkor kipótolódik, mint: por-rá, `vai-já', ,’.rz'r-rrí.

Hihetöbb azért , hogy a Második Ejtést pótlô e', e

zen Névmássából vevödött Ragal'zték е’л. Lásd aXLIV. S.

p. о. Peîcr е’п, az az, a kinek Péter az_c’n]'e vagy Pé=

terhez штык. Lehet így is vélekedni: hogy a kér

désbenn lévö äebböl lett, hö, пс’, (melly valakinek

bírtokábann lévö Afzfzonyt, vagyfeleségetjelent) ki

hagyódvánn `belöle az п; а minémi'i kihagyása. a Be

tůknek‘Nye`lvünkbenn nem ûjság. p. О‘. ebböl en_yím,

tsak az utólsó Betüt tele'zük valamelly Név mellé így :

L „Lgf-gmJ
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l'zemem; ebböl is mi, tsak az utólsó веса: verzfziik-el

így: Гите-16, fzeme-i; mé is egélz' fzót értünkalattok.

2.) А Harmadik Ejtésne. kijelemésére, nab, vagy

nel: tóldódik a Névhez. Már ezek valóságos Elöiutól~

járók, (lásd azok közölt.) mint megtetfzìk az eŕféie

fzóllásokból: Matská-nak (pro) játék; egér-ne/r hala'l~

Biró-nalr válafztolták, electa: «_y/ì pro Indice, vagy in

ludiccm. Ezenn kívül, valamint más Elôlutóljárók, ûgy

a лад”. лез/115, mindenkor eleibe tevôdik а .Személ

lyes Ne'vmássainak így: пакет, naked, nçki, mint e-,

zek: ben-nem , ben-ned , hoz-zám , 'hoz-zád.

3.) A Negyedik Ejtéshez tóldódni ['zokott t is, nem

egyéb Elôluióljárónál, (lásd ezt is azok között) és té

fzen valamelly bizonyos helyet, vagy tdrgyat, mellyet

az ember czéloz` vagy erányoz, mint kxtetfzik ezek

böl: Szatmárt, 'Kolosvárt, eránt, fent,közt. Ide magy

ki Pedig а Negyedik Ejtés’ értelme , mint közelebb

látok.

4.) A Hatodik Ejtésröl uintsen kédeés. Az is világos,

hogy a Többes Ejtéseknek pótlására, éppenn azon

Végezetek fordítódnak.

(y.) Azérl, hogy а Harmadik Ejtésbenn, hol nak, hol nel: te

vödik; nem köveikezik , hogy ketlö Nyelvünkbenn az Ejtegetés;y

merk а Negyedik Ejtês niég többféleképpenn megyen~ki, és [zint

úgy bizonyos Begulák kívántàtnak annak kitalálására, miké 

penn ? vagy mellyik Magábannhangzóval tegyük a tt valamely

Névhez? mint erre, hogy nal: járúlé hoizá, vagy Ile/i? mellyröl

шпала“.

5. XXXII. .

Akármelly Nevet is Nyelvünkben ejtegetni igen könl

nyü , és tsak erre kell vigyázni: hogy az Ejtéseknek
közelebb elöadott végezeti közzül, a harmadikat», ne-A

ediket és hatodikat, mellyik Magábannhangzóvalkel

essék némelly Nevekhez to'ldani? р. o. chez: Hal,

пад- kellé va пед? és anegyedik Ejtésbenn Halt mond

junké vagy alot; ,vagy Halal? a Hatodikbann ismét,

Haltdl-é vagy Наш“? De nem nehéz ezeket is eligazí!

tani, mihelyt-valamelly Névnek á Többe: Elrö Едеш

kitaláljuk. Ettöl fü g! nem tsak a Kérdésbenn lévö Ej

tések’ meghatároz sa ,' hanem ez a'fundamentama a

Ragafztékoknak, e's a Származtatásoknak is: ennek ki

tsinálásának módját kell azêrt mindeneknek elôtte ki

tanûlni.

A Többes Számnak jele, nem Isak а Nevekbenn és

Ne'vmássaibann, hanem még az Igékbenn is a k Betl'i,

(melly megleliet, hogy ebböl vevödött rok, mint az

т, ebböl: enyim , va y ehäm, a Ragafztékos Nevek

benn.) p. o. hegye/l“, udak, 6k, övék, агата/г ‚ [zür

i.

\
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nek. Vagynak ollyan Nevek„mellyeknek Elsö` 1511656

hez tsak magábann kell tenni а lit, és azonnal megké

Izül azdknak Többes Elsö Ejtése. р. о. borro', bond/r,

ггщш, вари/г. Пе sok Névnek E156 Ejrését, valameuy `

Magáibannhangzóval kell tóldani, még pedig mindenkor

ezen négy közzůl valamellyikkel: a, e, 0,)6, ezek

mellé járúl ofztán a L", és úgy kéfzíilmeg annak Elsô

Többes Kjtése; p. о. aga'r, авт-ад, ember, amber-ek,

onor, onor-0k, ‚амид, ördög-ò'k. j

(z.) A melly Maqábannliangzó áll а Többes Elsô' Ejtésbenn.:

éppenn a vevödik-fel mindenkora Bagafztékokbann és aSzármaz

tatásbann is, mintzfog, fog-ali. Bagaiztékkalfog-am, a Szár

maztatásbann çf1gns,flg-atlan. Így _]àcr,ßerl:k, _jìer-am,_/Íner

«Allier-telen, ожог, odor-uk, Oster-om, Oster-as, пят-4:2, kůrt,

kürt-ä/r, )Hirt-6m, Жён-01, Írîlrtä: ’s а. с. \1" en fzélesenn Шт

jedö lmfzna van a Tobbes Elsô Ejtés’ kitalálïisának!

5 XXXIII.

Az elöfzámlált négy Magábannhangzók közzül, a,

ив, o, ö, mikor és mellyikkel kellessék a.kt'az Egygyes

Elsö Ejtéshez tóldani, hogy abból Többes Elsö VEjtés'

formálódjon? Erre átaljábann ezt felelhetnií hogy függ

az fôképpenn a Névnek utólsó Tagjábann lévö Magá

bannhangzólól; és tsak rilkábbann a Mássalhangzók

tól. Így van ez más Napkeleti Nyelvekbenn is; iig`

hogy, a ki aTöbbes’ formálását föképpenn a Mássa 

hangzókbann keresné; és eiîéle Regulákat fzabna: А .

melfy nei; á, g, r ’s а t. `ll4«ez'.f.rallmrag¿dan vefgzó'di/r: an

nali a Többe: _E156 Едете, l'gy va amúgy ‚недуги-Ы:

a kéntelen vólna meg andyi kifogásokkal küfzködni; bi

zonyos lévénn; hogy игуан azon Mással/hangzónn vég

zödö Nevek, sokÍ'zor éppenn külömbözö Magábannhang~

- zót vei'znek-fel a Többesbenn, mint. bob, bab-o/ï, hib,

láó-ak,jog,fugalr, mg, mgm/r , úr, ur-a/î, húr, ÍLûr- .

bk, hír , hír~ek.

§ XXXIV. ‘ , `

Függ tehátaTöbbes Elsö Ejtésnek kitsinálása, fökëp

penn az Egyëyes Elsö Ejtésnek utólsó Magábannhang

zójától; elöv vénu e végre a XIII. §bann elörebotsátott

jegyzést, mellyl'zerinta Magábannhangzók, чаду Егбх.

kangúak, mint az a, o, u, чаду Gyengäńbhangúal: (лгу.

mint az e, ó', ü; és ezek кбит, mindenik rendbéli

a maga’ renrliebélivel sógoros" lévénng egymással gya`

Кона Ес1сзегё16дпе1к а Többesbenn , az a, u, a`z oval,

az ó', ü, eval ’s а t. p. o. print, pdnŕ-ok,fog,fogalr,

juli, fußball“, tůz, rtlz-ek, völgy, уму-ед. - .

l»
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Az 1' pedig hol Erös, 1101 G_ycngeßbhangút 7612611

maga mellé; p. о. Jíp, .rip-ok, дм, /zíd-ak, pint, pint

ед“, lzír, hír-ek. Ezek fzerínt tehát, a Többes’ 111151116

lásábann íigye_lmezni‘kell. 1 '

I.) A Névnek utólsó Tagjábann álló Magábannhang..

zóra, melly vagyErö: vagy Gyengeßb/mngú, vagy röw'd,

vagy hqufzá. . '

2.) Vígyázni kell, hoâzy a Név Magfíbann vagy [Wair-`

„ гита/1521611: végzöìiik-éf?

3.) A Név Alagábann vagy Massalärthetó’ lefgyene'?

mivel ezeké másképpenn formálódik, mint errôl aiább.

Es ezen Jegyzésekböl a következö Regulák Í`0Iynak : 1

1. Reg, А melly Név rövid аЬа vagy abe végzôdik:

azt meg kell hûzni , és a Ífl úgy kell mellé tenui, ’S

megvan a Többes Е156 Ejtés így: [ад/1111, dma, árprík,

che, cité/ï, неге, tserélr; a rövid ¿be ubakimenö Nevek

mellé pedig, minden változás nélkül tefzfzük а. lit így:

kotxi, kotsik, Magari; индий, дари, kapu-Íï ’s а 1.

Ellenbenn, ha а Név hofzI'zû Magábannhangzónn

végzödík, akármellyìklégyen az.; hofzI'zûsága me ma

rad, és rend fzerínt azon módonn megyen mellé k a.

Többes Elsö Ejtés’ formálására , р. о. 01216, ond/i,

‚за/612, hajrlúk.  I

Kivétetnek egynehán akár rövid, akár hoÍ'zfzú, óàà,

uba, öÍ/e, übe végzödö )'ökär Neve/r, mint: lo', tó, höJza

mu, dam, _/`zaru, tó', nö, гад, _feng/Ó', fù', könyû’. ( lacri

ma) ‘Щуй, впуд. Elek között az Egytagûak, a kön~

nyebb és dífzesebb kimondásért, vf vefznek magok

mellé , 65 1612 fzerínt az of ava' változtatják a Т6Ь

bes Eisö Ejtésbenn így: ld, lava/ï, to”, lava/f, h6.,

hallal’. _

Ezekbenn a v nem Gyöke'r Betů; mivel р. о. ebbôll

.só kihagyjuk: mert más J6, ’.rzíja, más лит. Mikor

pedig a v Gyökér Betů, soha se hagyódik-ki, mint:

до, név ’s a t. ` Í '

A Többtagúakbann pedig,. az u, ó' és ú' , váitozik

vvv' így: hama, hamvak, daru, dalvak, [с’р/6 , feny~

wel?, könyů, [гид/ред", 51742, o! veli, vagy души"; ám

bár illyen változás nélkíil is färmálódhatik а Többes

sek így: tetů, teni/f, буй, öbfûk ’s а t. а ~
./

(j.) Illyen változás vagyon más Napkeleti Nyelvekbenn is;

ae ha az u, u, o", ú', е1611, ollyan Mássalhangwk állanak, а.

mellyek utánn nehéz vólna a vt kimondani; az ollyan Nevek

változás nélkül maradnak. lllyenek p. о. hernyo' , щам, fzó'
Iâ, .temelóßA és minden fzármazott Nevek, a. minémííek ezek is.

(v.) Egynehány júJm kìmenök hülönösök, mint; varjú, sar

iú, fagygyú (ebbenn is az y nem egyéb lévénn 14161)— Ezek

xxek Többesse Яву is megyen; varjnlr, [арку/М; de mi: hat

\
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{712,jïztlyů, ‚амплуа ’s а t. rendesenn темней. A машин.

heusмы аЦЬЬ. .

§.XXXV.

A közelcbbi Regulábôl és Példákból láthatni, hogy

Áa' M'agábannllangzónn végzödö Neveknek Többessét
`könriyíil кашица: de valójábann nehéz, aMássalhang

zónn végzödökre nézve, bizonyos Re ulákat adni , az

illyen Eîytagúakra'nézvè annyivai in ább. Bízonyos

mindazá tal а Mássalhangzónn végzôdö nevekre néz

veis, а mi már feljebb `menciódott: hogy ezeknek

Többesse is, az Egygyes Elsö Ejtés’ utólsó Tagjábann

lévö Magábannhangzótól függ; mellybenn ha. а, o, и,

áil, akkor а ТёЬЬеьЬепп vagy а, vagy о kívántatik;

тат: hal, hal-ali, фин, q/'ztal-ok, ador-0k, pafzuëy~

ok, ur-ak. Ha továbbá e, ö, ü, áll az Egygyesbenn,

A ' akkor а Többes'vagy et vagy ät kîván, mint: Innep,

Лидере/Ъ, ördög, ördög-ök,’j'ö/d, földek, tů'z, [из-ед,

fürt, fürl-ö/r; ha pedig i áii az utólsó Tagbann a Más

srilhangzó elött ‚ akkor hol a, hol o , hol e kívántatik.

E. o. híd, hid-ak, эф, .rip-ok, vz'z, питай. De mikor

ellessék, és meilyik Mássalhangzónn végzödö Név

nek Többessébenn , ez vagy ainaz sógoros M_agábann

hangzót tenni, vagy az abban lévöt meghagynì ? е

már az, а mit nehéz meghatároznì. '

Sok függ 'e réfzbenn ettöl: i.) hogy а Név Манё

Ьапп vai? Mássalérthetö iégyené?

2.) A évnek vagy fzónak köunyebb vagy nehezebb

kimondásától;

3.) 151161, nogy a Név Еву vagyTöbbtagů Iégyené ?

g. XXXVI.

Magokbann vétetvénn is t. i. a Magábannhangzók

bizonyós, hogy egygyiket könnyebb kimondani mint a.

. másikat. Ha felveÍzfziik nevezetesçnn az а, о,‘ e, il,"

Magábannhangzókat, mellyek közzûl valameilyikkel

fzoktuk' mindenkor a. Többes Je et a kt a. мамы

hangzónn Végzödö Nevekhez ' tó dani, а tapafztalás

tauftja, hogy az a kivá't Hûzással, a fzáijnak na

yobb felnyitását, és` több idöl; kíván, és így annak

äimondása, nehezebb mint az'óe . ‚еппек ismét több ша

kell mint az дней, ennek ismét több, mint az дней.

Világos továbbá, ho у "minél Atöbb.Tagokból- áll

valameily i'zó, annál'tö b idöt kíván; és Еву annál

nlchezebb annak kimondása, mint: Вирши, fzo/fatlan,

Лаги/панду, готоМадаЦа/ъ, дгбЁ/геЪаМщйв ’S а t. _

Söt ha а Ne'V [зак Egytagú is, nehezetske annak

kimondása I.) hakét Eàygyütthangzónn végzödik, mint:



A NEVEKRÓL. » 29

part , Мм, makk. 2.) Ha abbann Kettöshangú Mással`

hangzó áll, akár elöl akár utól, (kivévénn a gyt, (yt, '

tft) p. о. пап, ’.rá/í ’s a t. 3.) Ha abbann akár elöl,

akár utól Aîakbetíí áll, b, j; т, Д.‘ mint ezekbenn:

баб, tJúf, hám, пар, pap ’s а t. söt sokfzor illyen

ereje van a g, h, k Betůknek is mind elöl mind utól,

és a znek is mikor elöl áll az Egytagû fzóbann, mivel

akkor mondiukigazánn дней, а I'zónak véginn pedìg/Lr.

`.formánn fzokott hangzaní. ч .

Ellenbenn, könnyů kimondásúvá ltéfzen valamelly

fzót. 1.) ha az tsak Egytagû; kivált ha az abbann lé

'vö Magábannhangzó rövid, p. o. ш, 1111.»` ’s a t. söt

ha a Magábvnnhangzó bof'zfzû is: de a fzó teak két
Betííböl all,r mint: dg, o'u ’s a t. ‘ 2.) Ha az Egytagů

Név folyó vagy könnyiî kimondású Betünn végzödik, mi

uémüek az l, п, r, d, t, z, j, vBetük, mim: had, hal,

val', ház. ^ ,

IwIivel ir`nmár az ember, tex'méfzettelnzonn` igyeke

zik; hogy minél kevesebb idôt töltsön valamelly fzó

nak kimondásábann: ez az oka, hogy a кбит/й ki»

mondzisû fzókbann megmarad p. o. az a, a Tiibbes

benn, mint: hal, hal-alf, vas, vas-ak; a neliezebb ki

mondású Egytagûakbann pedig sógorost véfzen  fel,

mint: parl, part-olf, Inu/fk, nza/ïŕ-ok, így a Többlagûak

bann is, uraJág, uraJcíg-ok, àlkalnzatlun,‘al/falmatlan

о/г; úgy' hogy termél'zet ellen való vólna ezeknek il

lyen Többesse: part-alf, mali/bali, uraJág-alt, атм.

marian-ak ’s a t. '
Regulálr az оЦуап ЕЁуЩуй l[Magníbarlrzcfrthetl'ß' Neve/ï'

Tübbcu'éró'l, тсЦуед‘ .Mzíual/zangzónn vefgzödnck.

2. Reg. A melly Egytagû Nevek, a, o, u Erös Ma.- '

gábannhangzókonn kezdödnek, és mellettek a Mással

hangzó is, a mellyenn végzödnek, tsak egy, mint: fig,

ár, ón, ól, úr, т: azok а Többes’ Jegyét, aval vefzik

fel így: cig-ak, úr-a/r, fín-ak, ól-ak, ur-aÃ", út-alî.

igy mennek ha könnyü kim'ondású Kettöshangû ,

vagy könnyü kimondású не: azon Mássalhangzónn

végzödnek is, mint: ágy, ágy-ak, аду, ugy-a/r, ab",

al 41k, dll, dll-ak; tsak а k1'a két rrllf és tsbe kimenôk

kivánnak of, mint: olf, одной, arr, orr~uk, ärr (preti

um) árr-ok, дн, dmail'. ` ч

3. Reg. A melly Egytagû Névbenn valamellyik Erös

Magábannhan zó vagyon, de elötle. is, utánna is, egy

еду, annyivaî inkább Iöbb Mássalhangzó áll: az а

Többes Jegyet oval vcfzi magához így: гад, zab-ok,

tor, tor-ok, trout, twill-oh, ли, :cu-.1L púp, púp-olf,

zug, zug-0k, Ííúltx, МЛН-од:

l
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Kivétetnek i.) Akönnyü kimonda'sû Mássalhangzônn

végzödök, mint: had, had-ak, hal, hal-alf, tríl, М]

gk, :ná/"1', má/'j-ak, гид, rad-ak, дуй], nyúl-a/ï, Íuíz,

máz ’s а t. mellyek rövid al kívánnak, hanemha az

elsö Mássalhangzójok Ajak vagy Kettöshangû, mint:

pad, pad-olf, да], baj-ulï,t.ratt,t,rattolî,zaj, zaj-o/f,lrar ¿.f,

liar-olf.

2.) А megrövidített Nevek, mint fark, rark, Vmellyelf;

tellyesenu a Többesbenn így mennének:farolrak, .ra

roka/r , de megröviditve, 'a két ond/f elhagyása így pó

tolódik-ki, hogy helyébe a tevödik: farli-alf, .rar/ß

alf ’s а t. . f

3.) Vár, zár, fog, inkább vdr-ak, zár-ak,”f0gak,

hogy megkülömböztessenek_az Ígéklôl: várol”, záro/î,

fogoï: de már a Származtakbann a két elsö: vdros,

záror. Tárgy, mivel könnyi'í kimondásû kettöslêangûnn

végzödik, Tárgyalr. Így ezek is: has, Лама , var,
war-ak, луди, нуди-ад“. А , \

(an.) Már feljebb mondódntt, hogy az Egytagú Nevekre néz- I

ve tökélletcs Regulákat allni nem lehetl, kivált a mellyekbenn

i а Magábannhangzó. '

4. Reg. А те11у Egytagû és Mássalhangzónn vég- ’

zôdö Nevekbenn .p- а Magábannhangzó, mint: eb, eff,

ve?, re’v, azok mind rövid сие! vefzik~fel a Többes Je~

et: arb-ek, eff-ek, ге’г, ve'r-el“, rév, rév-ek; úgy mind

azáltal, hogy а következôkbenn , mellyek е’п kezdöd

nek: ég, dr, е’и, 572, а lholzlzû e’ megrövidiil így: 83-

ek, ере/5, «sv-elf, q/z-e/r; hasonlóképpenn azokbann is,

mellyek akármelly Mássalhangzónn kezdödnek., de

könnyů kimondásúnn Végzödnek, mint: te?, tel-ek, be?,

bel-eli, re’z, rez-ek,_fze'n,ßenek. Тай, idegen fzó, és

~ TzJLOk lévénn a Többesbenn, mutatja, hogy az Egy

gyesbenn Tzilvólna. 4. ' 

 5. Reg. Av melly Egytagû Nevek да kezdödnek„ e-t

kivánuak a Többesbenn,` mint: öz, ó'z-c/fr, öv , ¿iv-elf,

öl, öl-eÃ': de`ha Mássalliangzónn kezdödnek, az ö-t

megtartják, mint: tó'r, tiff-áls, LIQ/z, [жуй-615, dög,

dög-ö/î, kivév'énln a két könnyü kimondású Belükönn vég.

zödöket, mint: föld, [дм-ед, tölgy, ткёте/ь, völgy,

völ -cln Надув (idegen fzó,) ez is Könjveln

. Reg.f A melly Egytagû és Máss'alhangzónn fvêg;

zödö Nevekbenn ü a. Magábannhangzó: azok a Töb

besbenn e-t kívánnak , ha könnyů kimondású Mással

hangzónn végzödnek, mint: иду, ügy-ek,_fzûgy, [21157

cli., tú'z, tüz-ek,fzú’z,fzú’zek, ril/I, rü/z-ak. Ellenbcnn

mikor azokbann, akár elöl, akár"utól, Ajak Betí'ik,

vagy két Mássalhangzók állanakLä-t kivánnak, mint:
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tm, йота/г, fzů'tx, fzú'tJ-äli, bú'rr, bil/Nik, fürz, für-b

ök, fatty, fünf-61:.

7. Reg..A melly Egytagů Névbenn, i a Magábann

hangzó, és folyó Betünn végzödik , a-t Velzen-fel a ‘

Többesbenn, mint: in, ¿rz-ak', ldd, /u'd-ak,_/21’]`j, fzíj.

jak. Kivétetnek íz, iz-e/r, víz, viz-ek, mivel ezekbenn

az i, e helyett áll;_fìigy,jrigye£f, pedig idegen ['zó.

На pedig az illyen Név, gy, u, ’.r, kenös Веса.

könn немеют, vagyijakBetůnn végzödik, o-t kíván

а Többesbenn , mim.' дуй, gfl'ko/i', tsl/Ã', Milf-ok, ’J.l’r,

’.rír-ok, .sí/J, Jip-05".

Ismét, lia az Egytagû Nevekbenn az i-t két Más,

salhangzó, vagy pedig m és v Ajak Betíík követik: ‘il

lyenkor а Többes’ .legyét evel усик magokhoz így:

15721, пуп-ой, pint, pint-ek, Jing, ”нужд, him, Íu'm-c/î,

jzív,fzív ck. Ez а Jegyzés is l'zenved kifogást.

Regulcík а Többtagú е’: Mánal/zangzónn vëgzödö lV ~

veli’ Többerse'röl. v —

8. Вс . Némelly folyó Betünn végzödö Nevek, az

utólsó agjokbann lévö Magábannhangzót megl'zokták

rövidíteni а Többesbenn, mint agfír, agar-ak, linkin,

Байт-ай; mikor pedìg az utó'lsó Magábannhangzót,

nem tsak Кбит, hanem meg is elözi, vagy folyó,

vagy pedig ~valamelly azzal könnyenn kimondhatól Ве

líi: akkor az az utólsó Magábannhangzó, sokfzor

egéfzfzenn elesik aTöbbesbenn, mint; hatalom, пашт

ak , járom, járm-ak, malom, тайн-ой, маг; aki-ok,

dolog, dolg-ok, nyereg, nyer wk, veder, усат—од ’sa t.

Illyen vállózás esìk az Igé nek nevekedésébenn is,

mint: töröm, tört-em, borotválom borotvált-arm ’sat.

De а melly Nevekbenn az utólsót megelözö Magá- ~

bannhangzó hole'zû, akár termél'zettel, акт Húzas

sal; az illyenekbenn nints helye ennek a megrövidü~

lésnek, mint: Лилий, kantár-o/i, Суй/Мг, Cuífzár-o/r,

Gúnár, (Мат-од“, ЪарМг, Tsaplár-ok; söt ezekbenn

. sints: Gynpár, Tatrír ’s а t. nehéz vólna ez a kimon- ~ .

dás: [fanno/l“, CJaÍ/zrnk ’s a t. Így ez is Wngar, a .gy

és т mialt Ми zwak, agyar, «gym-olf, vngy а/г.

9. Reg. A тай; Többtagú Mássalhangzónn végzödö`

Neveknek utólsó Tagjábann, a, o, u, Erösh'angûak ál

lanak: azok rend fzerínt o~t kívánnak a Többesbenn;

mint: Juliá/lz, Julnffz-ok, [павшему-од, ожог-ад, [ako:

ok, рати-ад, Izumi-ok. És í y éppenn nem Ju/fáfz-ak ,

tudomzíny-ak, шаги, ellen ezvénn el а termélzcti ki~

mondássnl, а XXXVI. §. fzerínt.

Kivétetnek a Me rövìdíilt Nevck, mint Szamrír,fza~

mar 0k ’s а t., me yek meg nem rövidítve rendesenn
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mennek így: _fzamá-rok, kalrín-olr ’sat.óltalom, магм

alf, jfírmak, bírodalm-alf ’s a t., mellyek a két o-t a

' val pótolják-ki így: блат-ад, e helyett óltalom-o/ï'sat.

bz'rodr/lm-ak, e helyett bírodalum-oń` ’s a t. de halom, '

gyaZom, malom ’s a t. rïnegrövidítve is inkább az o-t

fzeretik: „zalm-ok, halm~ok ’s a t.

lo. Reg. А теПу Többtagû és Mássalhangzónn vég

zödö Névnek utólsó Tagjábann, в találtatìk, akár rö

vid, akár hol'zl'zû légyen az, megmarad, mint: рати, `

peren-ek , üvcg, ¿inleg-ek, штабу, vendefg-elr; keríteís ,

keriteff-ek. )

А folyó és könnyenn kimondható Betůk, az efféle.

Nevekbenn is változást okoznak, а Sdik Regula fze

rínt, mint: fem-Z", fend-wk, kenya? , /renyer-e/r, veder,

усат-М, retck, mik-ek ’s а t.

lsmét, ha az illycn Nevckbenn, az e elött valamel~

lyik Eröshangú áll: a foglal helyet a Többesbenn,

vagy annak valamellyik sógora, mint: jazek, fuels-alf,

lírnfcf/î, drnye7ï-0Ã‘,áorúe’{y, áorbe/{y-o/ï,fuœteïy,[инв-17:05;

trinydr,tányér,olr. Az ö és ü pedig, minpgyengéb

bek, engednek az e-nek, mint: ölrrçfz, ökräßz-ek, fù'

zär, füze'r-e/r. ' '

11. Reg. Az ö megmarad а Többtagú és Mással»

hangzónn végzödö Neveknek Többessébenn, mint: й:

tök, ünö/r-ö/r, Török, Törö/f-ö/f, öro'm, äröm-ö/f. Némel

lyek a 8dik Regula fzerínt megrövidülnek, mint: z'íröm,

ürm-ó'k, bürò'lf, [шт-М, köröm, Мил-дли

(ЬЬ) A1'. ollyan Többtagú Magokbannénhetô'k, mellyek мат!

hangzónn végzödnének, és ü vólna az utólsó Tagjokbann', rib

как , (fůsiis, kefztyüs ’s а t. Mássalérthelök , mellyekröl alább.)

a mellyek v'agynak, mim Ezüst, ů'-t kivánnak: ВЕЩИ-01: ’s at.

12. Reg. A melly Mássalhangzónn végzödö Többtagú

Magábannérthetönek,utólsóTagjábaun ¿áll, és az elötte

lévö Tagbann is vagy i, vagy valamellyik Gyengébb.

hangû áll: evel vci`zi magához a Többes Jegyet, mint:

ibri/r, [ИЛЕ-ед, ’.rilz'p, ’Jilip-e/r, Един, liilintJ-ek, gerintz,

erintz-c/î, haring, kering-ck : de ha Erôshangû állaz i

л clött, akkor vagy éppenn az, vagy annak sógora ve

fzen eröt, mint: pafr, pai’.vo/f, hari’.r, laufe-oli, Julis,

Juli.ro/r. ’s а t. '

S. XXXVII.

Regúlák a Aldfxaläŕthetöìnck Többcnc'räl.

1. Reg.\A `mollyM.eissale'zrthetôk rövid aba vagy вЬе

' mennek-ki, ezeket meg kell húznì, és úgy kella'l`ò'l'1

bes Jegyet hozz'ájok tenui, mim: drága, вида/г, ranj

!ш, rany/zá/f. Igy bánhatni ‘az бЬа végzôdökkel 1s,

mellyek egyébaránt is holzfzûk, mint: ja', jó/r, laa

l
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amid, Литий“, alvasók, шпага/г, .rírók ’s a t. ‘Hasen

lóképpenn az бы: kimenökkel is ', mint: hirió', kärök,

то, örlů/f, neuatök, és minden etféle TselekVö Réi'ze~V

siîlökkel. 1

De 'a melly íbe megyen-ki , és az elötte iévö Tag

baun Keményhangû áll; rövid а"! Vefzi maga meilé

a Többcs Jegyet í у: tavafzi-ak, inizi-ak, Budajuk,
Kairi-ak, Юлий-а , тат/туфля", _arafznyi-alî ’s a t.

На pedig Gyengébbhangú clözi-meg az i-t': в kíván

так а Tóbbesbenn így: agri-ek, Parti-ek, мае/г, Öri

ck, re'gi-ek, [ВИЗ-е]: ’s а t.

(cc.) Ez а I'zó is: Fi, a Mássalérthetök közzé tartozik, és in

nen vagy nmonnan fzármazottat, ehez vagy amahoz tartozótlie

lent; mint: Еду/ша)? Egy/zázho: , Ham/î Hand/Lor., Burial; Ви

da'ra, cgi, c'gb'e magy еду/ива, fá'lfli, fó'ldbe ”аду fó'ldlzů’z шпат:

tefwn; és (с! I_ehet tenni, hogy ezekbenmés az eifélékbenn azi,

nem egyéb, hanem ebböl а fzóból kéfzíx'it Ragafztékjì. Неву

:pedig~ Mássalérthetö légyen: bizonyilja a. Többesse, щепу Fink;

ezé Pedig Ей, melly Magábannéxthetö РЕЙ/г. . я

l

(dd.) A Tulajdon Neveknek, (meliyck mind Mássalérlhetök

gyauánt vevödnek)kétféie Többesse van, mint: Pa'yìaá, Pálß~

Ля, Forgdls-a/t, Forga'ts-e'k, Fekete'k, Радий-[Ль Baranyì-ak,

Bizrargyi-ëlf. Az elsöbbek, mint Mássalérthetök a Regula fzerínt

menu_ek, és küiön külön gondolt fzeméllyeket jelemenek; a má.;

sod reudbéliek роща, meilyek ék-be теплей-Ы, Ragafztékos

Nevekböl tsinált Többesek, és Magábannértheìökké vá.chanc'mn,`

a Familiát, чаду Nemzetséget jelentik öl'zveséggel, чаду Ьопа

tanozóit. _

2. Reg. Az úba kimenö Mássalérthetök, aval fzere

tik a Többest magokhoz venni, hogy а /f-t jobbann

lehessen haiiani, mint [штанг-ад; így mennek az. ef

féle Magokbannérthctökbôl könnyen kéfzüit fzáintaian

Mássalérthetök : fzagú, lááú; orrú, ßabáfú; /zagúak,

lábúak, orrúak; ebbenn külömbözvénn, а mint шиш- к

ni, némelly Magokbannérthctöktöi,\hogyabenneklévö

u, nem változik vvé, miutfzarva/î, ¿larva/i'. .

Ez a. fzó fatlyú , mint Magábannérthetö a Többes~

benn [жуй/г, mint Mássalérthetö pedigfattfak, e he

lyett /ìltifyúańx Megrövidůl ezis: дол/212, hq/lzfzak.

h_äg jlobb: hq/ìzfzúk, а többek is helyeserm mennek а

n ка is. ’ ~

3. Rag. На. übe megyen-ki a Mássaiérthetö: hasonló

okbúl, Не! [zokta ma ához venniv а Többes chyet,

mint: györzyöríí-evi",l делай-ей, körmü-ck; de в nélkííl

is helyesenn éliink шеи így: keur/11: , дуб/думай ’sah

\ `

C.

\
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4. Reg. Ha a Mássalérthetö Mássalhangzônn 76526

dik , és 1tsak Egytagû , I

ha n benne lévö a Többes Iegy járúl v '

Magábnnnhangzó hozzá .
a  oval mint; magy,nagy-o/l", vak, vak-ak, vad, '

vnd-ok, (vadak Magábannért

hetö) tág, idg-ol” ’s a t. `

fzent, лет-ед, rest, rest-el".

híg, híg-a/r, Vig, wfg-ak, (frz'u,

idegenfzó )_ hiv, hiv-ek, тещ а

v Ajak Betjî. Láxd feliebá а 7

dik Reg. kivált pedig ezért, mi

vel a Gyökere м. ‘

sok, .rolf-ak, rofzfz, rofzfz-ak, de

sós, :6J-oír, Fzós,jîzds-uk, mive

-megrövidl'ílt Í'zók ezekböl ,` .ra

vasak, `Даши-од: -

fût, fût-ak, ńIZfz-ak, búm, tJúfpe

dig: búmk, tsúka, men; а b és

 ‘ _f мак Betůk.

5. Reg. Ha ped'ig Többtagû 'a Mássalhangzónn vég

zöd'ö Mássalérthetö, és Nevektöl fzármazik az a, v, и.

kemënyhangûak közzül akármellyik áll annak utólsó

..' evtl

aval_à
н.

aval »_

v aval

и

'Tagjábann : a Többes Jegyet oval vefzi magához így:

Лига/тамаду kaßnw-ok, дудит-ой, para/ìt-ok, 6451605

ok; nem edi aval: [платах-ай, para/kt-ak. Ez а

fzájnak erältet sével esik, melly_ terméfzettel от megyen.

') Ez a fzó Mágaßvagy Mugas, a Mag-fdl iii; miie] mi

km a plánta felmàgzik, már akkor падут nött; ebböl pedig

Mag, Mug a: lefzfz n Másnlénhetö, és а Töbhesse Микоз-ой.

Hogy pedißgmondódik így is: Медалей; az oka e lehet, mivel

valaha n Mag, Maga vólt, melly а fzármazásbann v-ve' változ

vánn, lett belŕíle лиги“; ebbíil ¿fztán Альпами/к, és az el~

hagyott v-nelf kipòlolására .Mag-anali, rvagy живший. ’

6. Не . На a Nevektöl fzármazott és Mássalhang

zónn vegzödö Mássalérlhetöbenn, az utólsó Magá

bannhangzó e; azzal járûl hozzá a Többes Jegy, így:

Айву-ед, videg-eÈ, тайги-ед, megmaradvánn a Húzá

sos rf 15, mint: keve’{yek, Летел -eh pilleír-elr. De ha

az e-t Eröshangúvelözi-meg: az áll helyébe, vagy an

nak'sógora, mint: nápéí'z, „арфа/ъ. ' ' ›

7. Re . На edig'ö vagy ü áll az illyen Mássalért

hetökne utóls Tagj'ábann: a k. mindenkor 00:1161А

‘ dódik hozzájok igy: Батя-щ, käptzoZr-M, ürmö.: (ik,

{уйти-611”, [ведут-61: ’5 а t. _

8. Reg. Az_ Igéktöl fzármazolt és 'Mássalhangzónn

végzödö Mássalérthetôk, mine'mí'iek a Szenvedö Réfze

eülök, ha a, o, ù, áll az utólsó Tagjokbann: avKI-’Ikell
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hozzájok tóldani a kt így: burgum-ali, romlott-air,

fzorúlt-a/r, .rái'gúlt-ak. .

Ha pedig e, i, д, ü, áll az utólsó Tagjokbanm: mín

denkor evel így:

wwwa/r.

A NEVEKRÓL

sxxxan

A Többes E'tés ezen Regulák fzerínt kitalálódvánn:

ebbőla többi jtést könnyűvkitsinálni, mind az Egy

gyesbenn, mind a Többesbenn.

l. Eire/J. Valamelly Névnek Végezetje, akár Magá

' banu akár MásSthangzónn végződjön.

A 'àdik Ejtés formálódik az Elsőből, ét tévénn hnz

zá így: fd-é, bab-ú, [tender-é "s a t. fékre", baba/be',

kenderek-é. Y y

’ А 3dik Eftdfrbenn, nak kellé vagy nek, a Tőbbes'

Első Ejtéstől függ; mellynek utólsóTagjábann, ha а,

о, и, all: рва/Икс", mind az Egygyesbenn, minda Töb

besbenn így: fdk,fá-uak,_{dk-nak, bab-ok, bab-mik,

babok-rial", tanúk, tanú-nak, tanú/nnak ’s а t ~ ‘

На. pedig с, ö, ü, áll a. Többes utólsó 'Tagjábpnn,

mindenkorlnck kell a harmadik Ejtóbbeun. így: рети

ck, Peretz-nek, ördög-ölt, ördög-nek, gyú-rült, gyürü.

nek. Így a ‘Többesbenn is percnek-nel: ’s a t.

De ha Lvagyon valamelly Magábannérthetö’ Töb

bessének utólsóV Tagjábann: arra kell vigyáznì, hogy

azt mitsodás Magábannhangzó előzi-meg? Ha a, o, u,

előzi-meg az i-t: а harmadik Ejtésben'n nal: kell így:

Колита/с ’s а t. Ha pedig í, e, ó', ü, előzi-meg az ift,

пе/г kell így: рамам/д ’Jilip-nek, tövisnek. Így a'Töb

besbenn is: астре/те]: ’s a t. Az E yta úakról, mint :

.n'p,_/'zív ’s a t. lásd a Magábannért lető ’ 7dik Reg.

A 4dik Еде: í y formálódik; l.) Ha» a Név Magáo

bannhangzónn vegződikz» annak Többes Első Ejtéséből

A

elvetem a ki, és'helyébe tt tefzek így: fri-lr, fá-t, lw- 1

talk, [misi-t, gyürü-IE, ürü-t. -

2.) Ha a Név T"bblagû , és, akövetkező folyó és Гид

fzegő Mássalhangzókonn végződik; l. ly, n, n , r, s,

fz, z, j; akkor is minden Magábannhangzó венцы já

rûl-hozzá a t, de annak Egygyes Első Ejtéséhez így:

afztal-t, a/zábf-t,./`zemé{7‘t, kappan-t, márvány-t, lla/'

_ tár-t, kapus-t, koud/bt, zuzmaì'cíz-t, “(holmi-t ’s"a t.y

Ellenbeun az Egytagúak, többnyire Magábannhang

zóvalxvefzik-fel, ha az сшитым: Betűkönn végződnek

is, mint: hal-at, aly-atyjaura [зайду-ай, vdr-at,

запад-гамм, öz-et, tüz-ct, 11a/lar. Kivétetnek а mez

rövidűltek, mint; réz, твид, tél, telek, lel'zî'z: rez-et,

tetet.

x. . С 2

`
‚

tsere'ltt-clí, meghitt-ck, [kökött-ck ‚
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3.) Az elöl'zámlált kilentz Mássalhangzónn kívůl, a,

többek, mindAMagábannhangzóval velek magokhoz a

t-t, nevezetesenn pedig azzal a Magábannhangzóval,

melly a Többes Elsö Ejtésnek u_tólsó Tagjábann áll, ‚

mint: bab-o/r, [má-ot, Лаги-011, hartz~ot, qutag-o/r,

qutag-ot.

Könnyenn megkél'zül а Többes Negyedik Ejtés iis.

На t. i. a Többes Elsö Eljtésnek ut'ólsó Tagjábann a,

o, u, áll: azon Ejte's me lé, mindenkor at kell így:

hala/r, halak-at, ostorok, valoro/aat, borjúknbarjúlrat.

На pedig c, а, ü, vagyon а Többes Elsö Ejtésbenn;
mindenkor et kivámatik mellé а yNegyedik Ejtésbenn,

Ягу: Íienyerek, kanjers/het, ürmöń", ürmök-et, _fzérů/í ,

zérůhet. ' ‘
'f Ari, az elótte lévö Magábannhangzóra hallgat, és

a fzerínt, vagy arba, vagy etbe megyen-ki a Többes

Negyedik Ejtése, р. 0. 1501414”, лютым, рад’ю/г, paf.:

0/r-at, [душе/г, löviwk-et. v '

Az 5dik Ejteûmegegygyez mindenik fzámbann, annak

Elsö Ejtésével, tsak 6h kell eleìbe; vagy ha az elmarad

is, azt а befzédnek vagy hangja, vagy folyása kimù

tat'a. й, .

A 6dik теша, tdi, tó'l, Ml, bbl, ról, ról ’s a t.

Elölutóljárók tevödnek, a fzerínt a mint a Többes El

sö Ejtésnek utóls`ó`Tagjábann lévö, vagy Erôs, vagy.

Gyengébbhangú` hozza magával; р. o. jd~bann, [1112—

balm, qutal-ról, армад-‚61 , бинт-1761, bürkök-ból.

Lásd а ХХХд §. 5. Szám. .

Pëlda'lf az Ej'tegetésrc, az E116 Regula [пей/т.

 r

Евувуег

1.Ejté.r. a fa, árpa, Izarka. ez az eke, Теще , tsere.

2. —- ` а fáé, i ezé az ekéé,

3. ——-‘ а fának, спаек az ekének,

4. ~ а fat, l v ezt az ekét,

5. ` — 611 fa! óh eke!

6. _j а fától. - etlôl az ekétöl.

Több'vs.

1. —- a'fák, i v ezek az ekék,

к z.  a fáké, 'A ezekéaz ekéké,

13.  a f'áknak, " ezeknek az ekéknek,

l 4. 4— a fákat, ezeket az ekéket,

-— 6h fak ! 611 ekék!

Í'6. '-, ' a fáktól. ezektöl a'z ekéktöl.

Egygyex. f Täbáw. '

1, Кош, kapu, kotsik, kapuk,

2. kotsié, kapué, kolsiké, kapuké,

3.1iotsinak, Каравай, kolsiknak, kapuknak,

l . "



AÃNEVEKRÖL. . 37l

ei__.ń`ŕ`„__„- ` n / `

omgang...

4. kotsît, kaput, ' kotsikat', kapukat, » "

5. 611 kotsi! ‚611 kapu! 611 kotsik! 611 kapuk!

6. kotsitól. lkaputól. kotsiktól. kapuktöl.

' Egygycs. . Töóbeg.

1. Orsó , Hajdú . orsók , hájdúk ,
2. orsóé, l hajdúé, oŕsóké, hajdúké,

‘3. orsónak , hajdúnak, orsóknak , hajdûknak,

4. orsót, hajdút,  orsó-kat, hajdúkat,

5. óh orsó! 611 hajdú! óh orsók! óh hajdúk!

6. orsótól.y hajdútól. ' orsóktól. hajdûktól.

Egygyes. . ч Тдбдсг.

16, 16, 116, tsö, fü, tô iovak, tsövek, ’tsök,

lóé , tsöé , - lovaké , tsöveké , tsöke”,

. lónak , tsönek, lovaknak,tsöveknek, »i Ф "

lovat, ‘tsövet, tsöt, lovakat, tsöveket,

. 611 16 i Óh tsö! 611 lovak.' 6h tsövek! 153}

16161. 1156161. lovàktól. tsövçktöl. 5" С

Egy g у в .1'.

1. баш, Г2а1и, ' ölyü, fenyö, könyl'í ’5 а t.

2. darué, fenyóé,

3. darunak, ~ fenyônek , » ‘

4. darvat, darn-t, fenyvet, fenyöt, _ ' ' ‚ ‘.

5. 611 darn! 611 fenyô! ’ » l* `

6. darutól. . fenyötöl. ‘ .l

„ Többes. A ` *

1. darvak, daruk, Á fenyvek , fenyök.,

2. darvaké, ~ fenyveké,

darvaknak , _ fenyveknek,

4.' darvakat , Х ’ fenyveket, `

5. 611 darvak! óh fenyvek! ~

6. darvaktól. fenyvektôi.
'

).

Példá/i az Ejtegetésrc, a [Щётка]: надира-дм.
`.La'Jd azt a XXXVI. „Мать. ° . I

l Egygx е .г. \ v

l.. az ág, ón, 61,61, 111, ez az áll, aly; азу,‘ `

2. az âgé, eze’ az álle', ''

3. az ágnak, ennck az álinak, ` ‘

4. az ágat, y I ` l ezt az átllat,

5. 611 ág! ‚ v óh áll! ‚.

6. ágbann. _ ebbenn az állbann. Н f

' Tö Ь beJ. _ ' ` ,

. az ágak, > ezek az állak, ` ‹

а; ágaké, — ezeké az állaké,

az ágaknak, ezeknek az állaknak,

az ágakat, ' ezeket az állalkat`

óh ágak! l  óh/állak! .

. az ágaklól.__. ‚ 22е1к161аъ áilaktól.

в???её

l
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i i' ' А Kivevôrltek. .

Egygyex. Täbbes. ’

. arr, ' amaz t5 , orrok , amai atsok ,

. orré , amaz átsé , orwké , amaz átsoké ,

’ . orrnak , - átsnak , orroknak , -~ átsoknak, ‘

' . orrot , —- átsot, orrokat , - atsokat ,

5 ——-— #-v- ‚ — — —- —
6. orrtól. —- átsrol. orroktól. átsokbann.

А Harmadi/f Regula ßerz'nt.

.Eg g es. ‚1. zab, bab, dab, búbŕfzuë. l. had, мы, nyûl.

2. zabe', 2. h'ade’ , А ‘
3.l zabnak, ' 3. hadnair ,

4. zabqt, 4. hadat,

5- ~ "— '.5- ‘.- '_'

6. zabtól. 6. hadtól.

TöbbeJ. ’ ‚

1. zabok, 1. hadak, А

2. zaboké, ’ 2. hadaké,

3. zaboknak, i 3. hadaknak,

4. zabokat, ' 4. hadakat, '

’(55. zaboktól. hadakba'nn.

~ ' ¿I KívevâdteÃ-.T b ‚

- El ед. öb si'.1.- sarkñégrigrgfvár, zár, fog. sarkak, várak,

2. sarké , ` váré , ‚ sarkake' , váraké,

3.'sarknak, várnak, sarkaknak, váraknak,

' 4. sarkat, várat, sarkakat, várakat,

5-  —- ` « —- —

6. sarkbann.várrói. sarkakbann. váraktól.

Á .Ne (li/r Re ula zçrz'lzt.
gyjl Kivevóëítak.f ‘

‚ ‚Евувуел

l. eb, ‘6), ke'p, nep. i. ég, ér, év, réz, bél, tél.

2. ebé , képé, 2. égé , rézé,

3. ebnek, képnek, 3. égnek, réznek,

4. ebet, képet, 4. eget, rezet,

5. -- — —— — 5.  _- ' __- _..

ó. ebtöl. képtôl. 6. égtöl. y réztôl.

‚ i Tò'áá es. ‘ ‘ ‚

1. ebek-, ~ kgpek, 1. egek, rezek, ч

2. ebekê, kepeké, 2. egeké,l 'rezeké, o и

3“. ebeknek, képeknek, 3. egeknek, rezeknek,

4. ebeket, képeket, 4. едет, rezeket,

5~« —- —т-— .*~ +

6:' ebektöl. képektöl. 6€ egektöl. rezektöl.
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А: Ötödz'l: Regula fzerí/It.

\

Egygyes. i

1. öz, löv, öl. tör, tsôfz,r dög, föld , tölgy, völgy.

2. 626, töré, földé, _

3. öznek, törnek, földnek,

4. Özet, tört, fôldet,

5- '_ “_” “- "‘ ‘ "‘ '_'
6. ôztöl. törtôl. Y 161111631.`

’_ Täbbca.Í

1. баек, _ tôrök, « földek,

2. özeké, ' töröké, . földeké,

3. özeknek, tôröknek, földeknek, 

4. özeket, 161111161, fôldeket,

5, .- _.. _.. .1.- '__ _..

6. özekbenn. törökbenn. ’ földekbenn.

¿l Нагой/г Regula Дай/и.

Egygyos. Többee.

1. fzůgy, fiist, 1. fzügyek, fiistök,

:2. fzíigye', füsté; 2. Í'zůgyeké, fiistöké, '

3. fzügynek, füstnek, 3. Í`zíigyeknek,` fiistöknek,

.L fzügyer, füsIöt, 4. надует . fügtöker,

5' '_ "" _ " . 5“ _ 'f "` ’_

6. fzûgytöl. fiisttöl. 6. Í'zügyektöl.' fiiatölktöl.

А НегеЩ/г Regulaßerínt.

Ew'ng

1. hid ,» sip, pint, _

J. hídé, ' ‘5196, pinté;\

3. hídnak, , sipnak, pintnek,

4. мам, _ мрет, Pinter,

5. _— “'-  "" _’ _

6. hídtól. ’ -síppah pinttel.

Töß b с J.
1. hídak, s_ípok, " ypintek,

2. hidaké, 5199116, pinteké ,

3. hídaknak, sípokna'k, pinteknek,

4. hidakat, sípokan,` pinteket,

5~   ‘ —- -._ è —- '

6. ídaktól. sípoktól. pintektöl.

¿_ Катает/Ь Regula ßcrúzt.

E укуса _ Többex.
1. uhál'z, llluháí'zok,

2. Juháfzé, Juháfzoké,

3. Juháfznak , Juháfzoknak,
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4. дыши, магии,

5- —- — -—- ‘—— -'-'
ó. лимит. Juhárzoktól.

.Egygysh Többes.

,1. Szamár ,

' 2. Í'zamáré,

3. fzamárnak, ~

 fzamarat,

5’ '_‘ In .

6. штаны.

. „Е‘дудувг.

1,

2

3

' 4

'1; Jflron);

2. 1аготе,

3. járorimak,

4. jármat,

6. járomtól.

Szamarak ,

fzamaraké ,

 l'zamaraknak ,

fzamarakat ,

fzamaraktól.

Töb b в J'.

Jármak ,

jármaké ,

jármaknak ,

jármakat , .

jánnakml.P

n А ПидёдНедит fzerínt;

Egygfes.

1. a Kender,

a kenderé,

a kendernek,

á kendert,

wwwаз

. а kendertöl'.

Бета/е;

. ` Vendeg,

. Vendégé,

. Vsndégnek,

. Vehdéget, _

6. Vendégtöl.

‘Egygy H

i. Vedcr,

2. vederé,

3. vedernek,

4. vedret ,

5- ‚

6. vedertöf.

gy es.

1. azék ,

2. fazékéy,

3. fazéknak, .

4. fazeka't ,

/

ч
...__

5 ._

ó. fazéktól.

Tò'bbex.

a Kenderek ,
Àa kehdereké,

ya kendcreknek,

а kendereket ,

a. kenderektöl'.

Th' [1 Ó е J.

Vendégek ,

Vendégeké ,

Vendégeknek ,

Vendégeket ,

Veńdégektöl.

To' b b е J.

IVedrek, .

vedreké , \

vedreknek ,
yvedreket,

vedrektôl.

Töllb es.

\ Fazekak ,

_fazekaké ,

fazekaknak ,

fazekakaß` ‚‘

faze kaktól.
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_ А ЫЕуЕккбр. ‚ Q4..

, ‘‚ А Íïzcnegygyedi/f Regulaßcrínt. i

дуду”. i Tab/w... ' ` Q
т. ez az üsti'ìk, ’ ezek az üstökök ‚1 А '

2. üstòké, ' üstököké, ~ 1 „д’ _
3 üslöknek, _ üstököknek, ‚ v 'ç'

4. üstököt, “щ üstököket, ч l ` ' ' “С

5- _“ "- ы ' "' _’ _ . ’

6. üstöktöl. ' - üstököktöl. — г

' _ А Т¿zenkettó'di/r Regula _fieri/zt. ` ‘1

Egyg ea. ‚ Тдддедг. . f '

I. ez а ki ints, ezek a 'kilìntsek , ‘ _ а

2. kilintsé , 4 kilintseké , , Y

3. kilintsnek, д kilintseknck, " ' A ‚

4 kilintset, -,» ~ kilintseket, ‘ ” `

5- - * .î- т Ü "_ '..- _
6. kllmtstol. ` kllmtsektöl. y

EgygyeJ. То‘ЬЬы.

1 . yherintz', Gerintzek ,

2. I gerintzé , gerintzeké ,

3 gerintznek , gerintzeknek ,

4. ‘Зегйппеъ , `‚ _ gerintzeket,

5  -    - ~ ‘

6. gerintztöl. gerintzeklöl. ` . .

Egygjcs. ‚ Тдд/мл. -_ д

I. pafs, pai’sok, y `

2. рай’зё ‚ ‚ ' pai’soké , `

3. païsnak, ` pai’soknak,

4. pai’st , Païsokat ,

5- “ '-ŕ '- * т _'

6. pai’stól. ' Païsoktól. .

(ee) Miko: két vagy bárom, söt több Nevek is tevíidnek еду.

más mellé , akár Ragafzték nélkiil , mint: Graff Рог-3111: #Milán

nkár ôfzvefzerkcztetve így: afd/ffüveů" тигра: illyenkor шк

az utólsót kell ejtegetni így: Grd/‘Forgríts Miklo'se', GrofFor.

ga't: ДНА-[бил]: ’s a t. fa'k’ fú've/t’ с} uira'go/r' mang'ef, fa'k’ fû'~

velt’ е’: virdga/I’ щадят ’s a t.

" \ 5. XXXIX. l f

' Már elöadódott, hogy Nyelvünkbenn a Nevek, Ne- “

meikre ne'zve egymáslól nem külömböznek; kivévénn ‚

némelly állatok‘~ nembéli neveit, mint. bike, teheiz `

’s a к; а melly állatoknak pedig efféle Nevei nintsenek,

azokat effe'lékkel fzoktuk me külömböztctni: hím n64-‘

tänf ’s a t.: nintsenek ehezk ppest, Mássalérthetöink

nek külömbözö végezeti is, hanem mindeniknek tsak

еду a végezeti, és azzal tevödik akármelly Magábanm



4s IV. RÉSZ.

¿meta/‘mené is. 5611111 в. Ma ábannenheiök'enge

. tödnek is: az elôttök álló M ssalérthetö, `v_áltozást

nélkül marad mindenik Ejtésbenn Еву: ~ `

E  es.
1. redves fa, gyíya zöld Ш.

2. redves fáé ,  zöld füé, . 

3. redves fának, . _zôld Шнек, '  \

4. redves fát, zöld fûvet,

5. - -— +— ` - - 

6. redves fábann. . zôld fübenn,

_ ’ Tö Ь b и.

1. redves fák, ezek a zôidfüvek,

2. redves fáké, zöld fûveké,

3. redves fáknak, ` zôld füveknek,

4. redves fákat, zôld fůveket, ‚

.5- f  ' ° ‘f' _',

6. redves fáktól. ' zôld fûvcktöl._

Mikor edig a Mássalérthctôk tsak magokbann ата

nak: a f jebb adott Regulák Ízçrínt ejtegetôdnek.

` 5. XL.

Mivel à`Mássalérthetök, a. dolognak minémůségit,

vagy tulajdonságit jelentik; a dolëok továbbá egybe~

hasonlittatvánn; valaxnelly benuek e'vö tulajdonsággal,

Рагу kissebb vagy na yobb mértékbenn bírnak: ezel!

_' kü ömbségnek kijelentesére, lehet változtatni a. Ma»Y _

gyar Mássalérthetöket is így: fzorgalmatos, [дизайна

tosalzb, legßorgalmatombb, уедем, feketäbb, leg fekev

täbb; és nevezhetni ezt a Váltuzást Egy'behasonlításnak;

magokat pedig а Mássalérthetöket, ezen három 11111111

tette n'ézvc, mondhatjuk, hogy vagynak az Elsó', K6.

ze’p és Радуй втащили. ‘

Az elsö Gráditshoz , ha két bbz tóldunk, lefzÍz beiöle,

a mint látni v'aló, Köz'ép; ha pedig leg tevödik eleibe,

lefzfz belöle а Felsö Grádits. Мл! а` lege! az ЕМ!—

„щит/г közözt; a bb рейд а .SzármaztatcíJbanm

\ Mcgesik ez is: hogy a Felsö Grádits’ Jelentése'nek

nevelésére, alegbölMássalérthetöt formálunk îgy: leg“,

~és ekképpenn fzóllunk: [телег {ёдемЫь ' »

Hasonlóképpenn czen lzótskákkal: igen, isméœ: igen

графине igen, inkzíbb, падуопп’в а t., nevelödik ugyan

а Massalérthetök' értelme: de annyit ezek tsak игуан

`tl@m “иней, mint а Felsô Grádits , hancmha í'gy 12612,

1unk: mindenck тем. . f `

, Különös tulajdousága Nyelvünkuek ez: ho y mind

а három Gráditsbann lévö Mássalérthetö haromféle«V

képpenn кабанами-1:1; és egygyik a 111651111161п88у01дь
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mértéket jeicnt: de azért mindenik, vagy

vagy a Köze'p , Vagy a Felsô Gráditsbann áll így:

E116 . Közäp. ‚ Felsä.

fzépetske, fzebbetske , leg fzebbetske.

fzép , . fzebb, leg fzebb.

igen,nagyon,’sa t. [zép,sokkal fzebb, leges leg fzebb.

A Felsönek KitsinyítöjéVel ritkánn éiünk. - Mikot

pedig élünk a több Gráditsbéliekkel is: а kétbbl a ki

tsínyítö végzödésnek nem utánna kell tenui így: fw’

petxhállá, jótskdbb; hanem mindenkor elibe., így: .fár

gábbatska , elevenel/úetske ’S а t. `

§. XL1.

Regulák a Közép Grádits’ formálásáról. \

1. Reg. A melly Mássalérthetök.Magábannhaugzónn

végzödnek: azoknak à Többes Elsö Ejtését kell {elven

ni , és ebböl а lr elvetödvénn, xs а két bb. helyébe yte

vödvénn , megkèfzůl а Közép Grádits így:

otromba, Даром, Otrombá-k, fzaporá-k, otrombább,

ßaporááb. .

fel-ete, genge, feketé-k, gycngê-k,fekete’bb,gyen dbb.

vásárì, deli, vásária-k , delie-k , vdsáriabb, de iebb:

de az iilyen ¿bv kimenökre nézve, а fzokást követ

vénn, kihagyhatjuk azEgygyesbenn az di és е‘: így: vá

мтьд , ¿eab/»_ ‚

dongó, hanogrí, dongó-k, harsogó-k ,.dongo'bb, har»

quóúb; de ez : jd, tsak rövid oval fob/J, ._

_fw/noni, Javanyú, I'zomorú-k , savanyû-k, _]ìomarú

abb, Javanyúabb. Az a, ezekbenn is kimarad, дайте!

úgy is kihallikabb. az Egygyesbenn, sötaTöbbesbenn

is: ßomorúáá , fzombrúbbalr. Meg is rövidülnek az ol.

lyanok, meliyekbenn az ut két Mássalhangzó elözì

meg, mint: lng/'z_fzabb, [выйди vagy lau-abb.

атм, taergä --  dörgöbb , tsergöbb.

keur/í, gyönyärů, kererůebb, änyörůebb: de az et a
J'zokás fzerint ezekböl is inkábiykihagyjuk: keserůbb,

gy'önyörůbb. . ’

Lehet nagyobb темы а Magábannhangzónn végzô

d6 Mássalérthetök"Közép Gráditsát így is formâlni:

hogy az eisö Gráditsbann lévö utńlsó Magábannhang

zó, ha rövid; húzódjon-meg, és úgy tevôdjön mellé zalg

két М. а hofzf'zú edig megmarad: de e fzerínt az Еде.

uba és übe kimenö kifogást Í'zenvednek.

Neveljük a Közép Gradits’ jelentését a következö

Határozókkal: :okkal, депеше], jdval, inkább ’s a t.

éldánakokáért: sokkal [zebb, kevéssel alábbvaló, jóval

u ('zaporább ’s a t.

az Elsö', _

l

)Sit
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_Könnyů ezeknek Ejtegetése'is, tsupánn a Közëp Grá

ditsra nézve kell megjegyeznilrhogy ha annak utólsó'

Tagjábann а, ó, u, 'áll: akkor az a Többesbenn rövid

aval veÍ'zi maga mellé a kt Íígy':_fzapora'bb-ak, hana

go'bb-ak , I/komorúbb-ak. . -

Ha e, d, ü, vagyon a Közép Gráditsnak végsö Tag

jábann:l akkor rövid е kívántatik a Többesbenn így:

je/reteïlb-ek, tJergó'bb-ek, /reserù'bb-ekf' ' ì,

.A mellyekbenn pedig L' áll a Köze'p Grádits’ végsö

Tagjábann: чаду aval vagy eval, afzerínt, a, mintlaz

i elött, vagy Erös vagy Gyengébbhangú találtatik„
mint: vám'riaòb-ak, ydßlz'ebb-è/r: vagy tsak tsupánn

az ivel. , ‹ '

а. Reg. A :nelly Mássalérthetö Mássalhangzónn vég

zödik, és annak utólsó Tagjábann, az а, o, u, Erôs

hańgûak közzül áll „нажмут: a mindenkor rövid

ávßl „ш maga- mellé a дм; .az utólsó Tagbéli Magá

bannhangzó pedig,:.rövídfvagy hofzfzúwóltábann meg

marad. p..o../za'm_z,fz¢írazabb, horgaJ-abb, káros,

káros-abb,’ olvasott-abb, rút, 'nit-abb, _fzorúlt-abbg

ellenbenn, ha az illyen Mássa'lérlhetönek utólsó Tag

jábann, az е, ö, ü, Gyengébbhangúak каши találta

tik valamellyik: az mindenkor rövid @vel verzi-fel а.

két bb ‚ megmaradvánn ekkor is az utólsó> Tag, rövid

vagy hofzfzú vóltábann, Яву: Детеддетеьедд, kälï

ebb,ßeplö:,ßeplâJ-ebb , hevz'ílt, Леший-666.

3.’ Reg. На а Mássalhangzónn végzödö Mássalért

_hetönek utólsó Tagiábann i áll: annak Közép Grádi

tsa, az i elött lévö Magábannhangzótól függ; melly

ha Erös, aval» ha edig Gyengébbhangú, vagy i: e

vel vefzi maga mel é а két Ы», {гуд/гати, kami.:

abb, írígy, irígy-cbb. Az Egytagúak at kívánnak,

mint: ing, víg-l'abó, híg, híg-aöb; friss idegen I«`zô,

[Ли-050. ` . '

(ff) A Versekbenn, néha а Közép és Felsö Grádìts megrövîdiil; melly leginkább az :enh végzödö Mássalér'lhetökönn [6:16— ` I

nik; mint : eró'sáb, таи/‚Ь, vagy inkább t'sak еду buis' de köz.

befzédbenn, illyen megrövìdítéssel rilkánn élünk. - Megrövi-`\ '

diil ez is a fzokás fzcrint: _ße'pebh _lÃ-.ebln _ Megrövidl'ilnek eze
V kenn kíviil a Közép és Felsö Grádilsbann, a folyó és köunyx'i ki

mondású Beh'ikönn végzödö Mássalérthctök , 'minlz bátor , ba't

`rabó, lalor; latraßó, yékony, vellmyabb ’s а t. -

4. Reg. Az úba, übe, nyibe kimenö és Magokbann

érthetökböl кеты: Mássalérthetök, mint: fzagú, ‘la’

lzú,fejú’, Ã'örmü, ujinyi, araßnyi,fe’nyú ’s a t.; mi

vel magokbann nem is állanak-fel; а hasonlításnak '

iegyét nem vefzik m'agok/hó'z , hanem azt az el'öttölc



. _ /
..

'A NEVEKRÓL. \ 45

álló. Máß'salé'rthctö vefzi-felígy: hqußabb' lábú, feŕe.

tébb körmü, ggf, több, kevescbb maraknyi ’s a. 1;_l

_5. Reg. Mikor. e'zen Réfzcsülö’ segítségével мм,

Mássalérthetöt formálunk: és Elölutóljáról.' vagy На

»tározót tefçünk e1eibe:„1ásd az Egybehasonlítását а С.

és CIV. S. ' ‘ — '

Mikor pedig Magábaniérthetôt tefzünk elibe, így:

«mbar/Lez valo', тайга wald, младшими: mindenkor

a valót kell egybehasonlítani, Еву: amber/lez valóòb

’s a t. ` ~

Hasonlóképp'enn , mikor Határozatlaut Íefzünk is

e'libex, (mivel ez is Magábannérthetö gyanánt vevö

dik) р. о. anni шлам ’s а t.

6. Reg. Egybehasonlitódhatnak а Jelenvalóbann lé

vô Réfzesíílö Mássalérthet'ók magokbalfm> is, l1' az ér~

telmek ollyan, hogy kissebb >va'gy nagyobb mértéket

felvehet. р. o. olvaxdbb, hallóbb: de ezekkel alig élünk,

kìvévénn némelly közéy Igéket, mint: hajlóbb, milto

z'óbb, keló'bb, .rietöbó s a t. ‘

De az _Egéfzfzennmûltbann máx' egybehasonlíthatunk

több 'fselekvö Réfzesůlöket is, mintë штаты, ¿eg

tanúltabb, ломоты; így sok Közép Ígéket is, mint:

hwültebb, Ízajlottabb, derůltcbb.

Hasonlóképpenn aJövendöbenn is: леммы, kai-> '

landóbb ’s a t. ` f' ' .

Ha pedig Mássalérthetöt vagy Egybehasonlítható

Elölutóljárót; Határozót tefzünk elibe így: /Lagyra"la’

tó, седые/т. fato', [лещу/с! tekûztó'; illyenkor nem a.

Réfzesülöt, hanem az elötte lévö Máualeïthetöt ’sat.

kell egybehasonlítauì, íñy: nagyobbra látó, шедшей—

berm fiato', alzíbá пе’гб, ibás hát: rçagyra МИМ, afa’A

ne'zöbb ’s a t. ` 4

„ De ha Magábannérthetö áll а Réfzesíilö elôtt: e ve

’ (zi-fel az Egybehasonlítás’ jegycit 'ígyz [пел feïóbb,

pc'nz ßeretöbó, fzófvggldóbů ’s а t.

l 7. Reg. A Felsö Grádits".legyét elébe fzoktuk tenui

némelly Magábannérthctöknek, így: leg tete/e, lag

me'llye, legfzeïe ’s a t. ‘.

.l 8. Reg. А мы, .róbe kimenö Mássalérthetökkel,

két bb. nélkül is'élünk a Felsö Gráditsbann , így: leg

„мы, leg >elm’ ’s а с; .

XLII. ‚ ‚

Regulátlan Egybehasonlítása, ûgy látfzik, tsak e

зап egy Mássalérthetönek vagyon: sok, több, leg töbá,

.ro/fak, többek, leg többek. Az Ejtegetése könnyü, mint

a többìé is. Ezen Mássalérthetö pedig Kiwi/zy, nem

штука. Regulátlan, mint tsak fzokásbann nem lévö

‘
_ ` ‚ .

.`

l ‚

"
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Hasonlításů. тылу, kitsinyebb, leg kitsínyebb, ép..

penn nem sérti a Magyar’ fülét. A GyökerefKL'J:

mellyel ha fzintén az Egygyes Elsö Ejtésenn kívůl nem
fzoktunk is élni, (hanemha 'fulajdon név gyanánt): de

azért ezen Grádìtsok: kiuebb, leg kinebó, nem 'a ki.

Milly-löl, hanem a /ulr-töl formáltatnak. d Ennek:

minden és örök, aetermu, :mtsen több Gráditsa, (merc

nem is lehet) más Nyelvekbenn is. E pedg mind, nem

is ejtegelödik. Nem hasonlíttatnak-egybe az ollyan

Mássalérthet'ók is, mellyek mértéket nem vefznek-bé,

Imint más Nyelvekbenn is. p. o. hází, суд/ЗИЛ ’s a t.

,hanem segítünk rajtok , az elféiékkel: igen, inlrááä

s a t. . '

(gg) Akármellyik Grádilsot , minden Eitegetésbéli változás

nélkiil tefzfzük а Magokbannérthetô'khöz , igy; tarka мыт,

far/:dbb madár, leg ‚ат/МЫ: maddr; tar/m madarakat , tar/:dbb

мадам?“ kg farkááb madam/:balm ’s n t. A Bagafzte'kjaik

ról aláb с

5. 111.11:.

A Mássalérthetök kôzzé tartoznak а Számot jelentö

Nevek is. ‚Нет Mago/r a Зайти/1 pedìg ennyi vagy

amannyifélék, mint rend fzerínt tanítják a Grammati

kábann: hanem а Számokat jelentö Nevek, ennyi vagy

amannyifélék.

1. Némelly Nevek, tsupánn tsak magokat а Számo

kat jelentik, vagy а Számolr’Á tala/'don Neva' , mint:
egy, Írettö, három, rie/gy, tíz., tiza/zöt, гиен/162,

húfz, Ладим-Цепи, двухрец, negyvenhat, лба/2152

tizenöt, летая nydltz, ezer, tízezer, vagy Tömehy

ezer, (Myrias)*’s a t. Deákúl ezeknek neve: Numeri

Cardinaler: de valósággal nem egyebek, a Számok’ tu- »

lajdon neveinél. Szintén illyen helytelenek, a Iöbb

Felofztások’ nevei is', a mennyibenn a Számdkról 1261

lanak; edig azoknak lsak Neveiröl kellene l'zóllani:

de így événn ez, más Nyelvekrôl írott 'Grammati

kákbann is; legyen ezen elsö rendbéliek’ Neve, «Sar/Ia`

lato.: ‚Зайти/Е. -- Mikor kellessen így fzóllanunk.

‚дамб; vagy kaft? erröl az Elrendelésbenn.

v2. Vagynak Намет Számolr , .Numeri отмыл.

az az helyesebbenn , izám l`zerínt való rendet jelentö'

Nevek , ‘mellyekkel ezen kérdésekre felelünk: мнут,

vagy hanyad? липучий/г? így: EIM, талой, vagy

mámdik, harmad , harmadiÃ , ò'töd, ,ötödik , tiàed,

tizerlik, lzarmintzad, harmintzadik , fzázad, _fza'za

dik ’s a t, v

vEzekbeî'm az ad, ed,‘od, да, Végezet., ollyan, mint

az eil'éle Közép Ígékbenn: piroxad, fzaporod; mellyek

I

l
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hez hasonlóképpenn' ik fzokott járúlnî; és jelentik va.

lamelly állapotnak , némelly réfzbenn való elérését,

vagy a dolognak abbann való лает, mint: pirosod

ik, annyit téfzen, mint a pirosságot elérni, va y ben-'

ne lenni: így hatod is, a hatodik fzá'mbann l vőt je

jelent. Az ik bizonytalanu, hol vette magát? mint eb- и

benn is: тещи? -— A Páfztori életnek jelei Nyelvünk

benn: hanyatt fü? karmad fű, hatod fù’ ’s a t. az

az: a melly állat Í'zületésétől fogva a. harmadîk,`vagy

hatodik füvet elérte. Illyenek ezek is: karmadäve, ne

gyedéve ’s a t., mikor a harmadik füvet ette ’s a t.

3. Egybqfoglald [kií/noir, (СМ/воин!) az az, sók kis

sebb Számot egybefoglaló Nevek, minéműek: Tizas ,

hú/ìas,ëfzáza.r, mellyek tíznek, húfznak ’s a t.~ egy

дуйте: t jelentik, ismét: Tízck, [nú/kalf, 12457115- ‚ ед

zere/ì', mellyek sok fzázat, sok ezeret foglalnak mra

gokbann; úgy hogy p. o. mikor így lzóllunk: ebbenn

az ütközetbenn, az ellenség közzül, l'zázak vagy ezey

rek, estek-el; nem egy fzázat vagy egy ezeret, had

nem sok fzázat, sok ezeret értünk. '

4; Оды; Számok, (Diftrubuti-vi) vagyinkább ollyan

Nevek, mellyekkel a dol oknak vagy fzeméllyekne'k

bizonyos I'zámokra való e ofztását jelentjük; minémíí-y

ck: egyféle, жужжащие, fzdzfe'le, ezerfe'le ’s at.

Illyenek ezek "is: egyedül, kette/m, ötuenennL/'za'zan

tíz неге/т ’s a t.: mellyek ámbár Végezetjeikrc'néz-g

ve Hatdrozólr; mindazáltal Mássalérthetők gyanánt

élünk vélek; de úgy, hogy Magáb'annérthetőt öl'zvel'zer

keztetve nem lehet utánnok tenni. Nem l'zóllunk р.`о.

így: kettem: emberek állotta}: a kapuban/z, hanem vagy

így: kette/m állottak а kapuban/z, vagy pedig a Magá

bannérthetőt eleibetefzfzük így : emberek kettem: állottak

’s a. t.: noha e helyett is jobb а Sarkalatos Számokkal
élni így: [raft ember állott а mkapuäann, vagy: ember

kettő állott ’s a t.

(hh) lEzel! közelebb említett és több Hatátozó végezetű Szá

mok' Neveit; (minéműek: egx/Euer, két/zer, hnrmazíßor, ’nu

-gyerf/'ur ’s з t. , mellyekkel Nevek helyett nem is fzoktunk élni)

a több elő nem fzámlálî rendbéliekel is, mind lehet Magábaun

énhetők' eleibe tenni, lehet eitegetni is; ezt megiegyezvénn:

hogy a Sarkalatos Számoknak Nyelvünkbenn. Többesse Hintsen.

p. o. Eggyek, nem Számnak a Neve, hanem Egygyességet,

vagy Testvérséget ielent; tlze/r,fuí'zak, саней, edig, Egybe

foglaló Számok, és a mint már említődölt, .fak zor tizat,_/.".d

zat, ’a a t. jelentenek; p. o. mikor így fzóllunk: nem [Мим-а].

hanem ez'errk/fel Мг. sok Í'zázat, sok ez'ere: értünk. Ug'y hogy

ha valákitől ezt kérdenék : hány forint van az Erl'zényed

benn ? hibásann felelne így: kánnak vagy [па/Зад; hanem így

helyes n felelet; bárom, húß 's a t.
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Söt különös, és nem megvetni való tuiajdonsága ez

Nyelvünknek, hogy a Sarkalatos Számok Vŕmeile', a.

Magábannérthetöket is tsak az Egygyesbe te1`zÍ`zük
y Így: уснет hárum [стад záz rub ”дельцем/2:12] a

mírownn: tudva lévénn., ogy a három vagy fzáz,

. nem еду: és Nyelviinknek tuiajdonságától vaiósággal

eltávozunk, és azt а sarkából каустик, ’s megho

mályosítjuk, mikor így fzóllunk: hat Защитив/эй!

lottak-ki, harmintzöt Grámíte'roso/ï спела/Ь“, lizen

kaftv dgyúkat дуем, ` nem e'r _fzaíz forintokat, луди:

van garasoklral liz/udita ’s а t. Tsak az‘ Egygyesbe.

kell tenni mind а Neveket, mind az Ígéket, mikor"

Sarkalatos Száinmal Í'zerkezletnek-egybe, a. Többest

pedig, tsupánn' а Határozó Végezetů' sz;ók,kívánják

így: harmintzötenn asterisk-el а бгбпйде’гшо/г ‚ _]Ízázann

váitaÃ", метет: e'rkeztek ’s a t. — Ezekkel: Tink,

zzíza/r, едете/г "s ‚я. t., sokfzor ezekkel is: Пиф/211—

мщ, Magábannérthetök gyanánt élünk. Láss többet

az Eirendelésbenn. i , _

„A V.~RÉsz. `

А 17е’итйца5гб1 е’: Raga/'zte"k¢;kz‘ól.`

S. XLIV.

Vagynak 1.) Szeme'liye: Ne'vmáuaí, mellyek az elsö,

második és harmadik Személyt jelentik: (lásd a XXIV.

S. 4. Sz.) meliyek im ezek: En, Те, Ö. Ezek, és

még e kòvetkezök: Enyímek, Tieïd“, див? ‚ Mag

gokbannérthetök gyanánt állanak: a több’ Névmássai

‘pedig mind Mássaiérthetök, és mindnyájan'tsaka har

madik Személybenn vagynak, hanemha-.a Személlye

sek, vagy eleikbetevödnek, vagy hozzájok ragal'ztöd

nak, xńint: e’n maga/n , Vagy tsak: шагам." » .

ÍMind a fzeçnëilyes, mind egyéb lNévmássai továbbá ,

vagy Eredetiek., mint: En, с, Ó; vagy Származtak,

mint': _Enyí/n, Heil, дие’; ismét, vagy Egyfzeresek,>~

vagy OI'zvetettek, mint: mi, тиши, vagy mi пи- '

da? ki , akárki ’s a t. «

A Személlyes Névmássainak mai -Ejtegetése, meg'

' Ívan zavarva az azoktól fzármazott Bírástjeientökkel.

E es.
1. Én ‚‘ ’ ` Teîygy Ö.

2. Enyím , - ' Tiéd , `Óvé. 

Nékem ‚ Néked, ‚ мы. *

4. Engemtt, Te'gedet ‚. Ótet. '

\



A NEvMAssAIRoL, 49

5. óh En, óh Te! f 6h Ö!

6. Tölem , Töled , Tôle. `

Tö b b в .г. _
1. Mi, mink,mik,»Ti, tik, ók. ,

2. Miénk, ”пешек, Övék.

3. Nékünk , Néktek , мы.

minékiink, плешек , önékik.

4. Minket , Titeket , Ökelt.

5. ‘6h Mi! 6h TI! ~ 6h ok!

6. Tölünk, Tóletek , Tölök. ’« .

mi tôlünk, ti töletek, ö tölök.

Hihetô, hogy ezeknek Egygyes Második Ejtése, n

Nyelvnek kczdetibenn, így mehetett: Ene', vagy Elzen;

azn ismét а könnyebb kimondásért, változott mé így:

Едет, ebböl ismét az п, könnyenn változvánn n_y-é

lett, mint némellyek most is mondják Enya/m, vége

zetre pedig Enyím.

Hasonlóképpenn, ennek Те, a mísodik Ejtéselehe

telt: Tee', vagy Tete', ismét a tnek általfzökése mìatt,

Тее’г; ЬОЁУ lovábbá a t világosabbann hallódjon, vál

tozott, asonló han ú те, így: Тее’д, ebbôl ismét

letta. mai Tia/d. ATö besbenn pedig, mivel világosonn

kihallik, vil`zl`zajö a t, Tie'tek. ‘

Az 04.61. pedig Második Ejtése vólr 06, és a1. éke

sebb kimondásért , a Szolga Betük melléjálûlvánn ,

Öjä, Óve’. 

A Harmadik Ejtés’ .legye , a nah, nek, mîvel Elôlu

tóljáró, ehez pedig a Személlyes Névmássaì, utól 161

dódnak: látni való, hogy a Падет, ebböl lett: nek-eh,

nels-te, nek-et, nels-ed. A Többessébenn ennek is vifz-_~

fzajö a t, nek-tsk. I

A Negyedik Ejrés, ebböl: e’nt, miképpcnn lett így z

En smet? nem világos.
llenbenn aHatodik Ejtés: tó'l-cm, ben-nem: 1átniva

ló, hogy az nek mé lett változtatásából, és így eb'böl

kél'zült: töl-än, Ьеп-в’п. Ечк fzerínt lehet gondol

kodni a Többes Ejtésekröl is; és hihet'óképpenn felte

hetni: hogy Nyelvünknek kezdetébenn, a Személlyea

Névmássai illyen foemánn ejtegetödtek:l

E не .r.
l. Én , Te?.ng ' Ö. .

2. En-é, Te-é , Ö-e'.

3. Nek-én, . Nek-te, Nek-Ö.

4. Ем, . Те-с. t.

5. 6h En! 6h n! 6h ó!

6. Töl-én , Töl-te , ы Töl-ö.
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l

. Többes.

1. Mi, mik, mink, Ti, uk, ók.
mük, miink,  l  

2. МЕКё,т1п1{ё’$ат.Тй1(ё‚ ók-é.

.3, Nekminkmekmünk, Nektìk, nektçk, Nek-6k, nek-ik.

4. Miket,müket’sat.Tik-et, Óket.

5,   mint az Elsö --A -

6 Töl-münk ’sa t. Töl-tik, Töl-ök.

II. Митю летания, _mellyek valakit, vagy vala

mit kìmutatnak, vagy egyebeklöl’megkülömböztetnek;

minémüek: a, e, (ezek néha Személly'esek helyett is

állanak, mint alább elöadódik) nz, ez, amaz, emez,

{тел ’s a t. Ezekbenn a z , Szolga vagy Gyökér Betü

légyené? kétséges; mivel némelly régi könyvekbcnd,

mindenütt az, ez találtatik, és soha sem _Q, e. Ezenn kí

vül, az Ejtegetésbenn , ha elesik is néha a z, de min~

denkor kipótolódik így: an-nak, amen-nek, eb-benn,

amab-bann. Más réI'zröI pedig bizonvos, Могу а Ве

fzédbenn , -a zt ‚ mind annyif'zor 'kihagyjulgy vala- '

hányfzor azt Mássalhangzónn ke'zdôd'ö Szó lkövetì, és

rövidségnek okáért kihagyhatjuk Irásinkbann is. Lehet

igy is vélekedni, hogy а Gyökér tsak а z Betíí, mint

az п]: а harmadìk E'lésbenu, és ez az oka, .hogy an

nak eleibe, ho'l ab, 01 el tefzünk így: az, ez, néha.

pcdig i: is, úgymint ezen Találgaró Névmássábann: izc’.

A Személlyesekenn kívl'îl,‘ minden egyéb Név-mássai,

rendescnn, és azon Végezetekkel ejtegetödnek, mint

а Ыагей. Nevezetesenn a Mutatók így ejtcgetödnek:

а, vagy az, azé, annak, azt, инд], abb/mn ~azak,

azolre’ ’san е, vagyez, ещё enne/f. ezt. ’sat Ha pedig

Nevek elött állanak: vállozás nélkůl maradnak, mint

egyéb Mássalérthetök, mint: a думает, а Fejedele

` me’ ’s а t. l

Mindazáltal, mikor a dolognak világosabb kimuta

t'ására. vagy megkülömbözietésére, ke't MutalôNév

mássa tevödik valamçlly Név mellé, р. o'. az а tsil

lag , ez a világosság: illyenkor az elsöt ejtegetni kell

igy : „zc/a tsillagé, anna/r a«tsillagnak ’s a t. enne/î a

világosságnak, ezt а Yilágosságot ’s a t.

III. Kérdó' Nävmáuaì: mj? И? mennyi? Ízány? ha

nyadi/r? mitmda? mitrod'lïx? miné/nú' ? Ide Izámlálhat

juk az ezekre való feleleteket is: annyi, ennyi, aman

луг ’sat. Ejtegetůdnek így: kie', kine/r, Íïzït, /ïik , Ifi

/ге’, kìktöl ’s а t. hanyadíke’, harzyadilmak ’s a t. Iri

tmdde’, Нимфа-с“, kítrodríknak?

IV. Í/g'fz/zalwzo’ A'afvmfìsmi, melïyek az elöttök álló

Magábannérthetöt', vagy Névmássát, узду топёёьт

és Beí'zédet hozzákvil'zl`za. Illyenekké válnak ezek:

l
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Jiu', amelly, идут; az ’s а t. -- aki, инд. а Н

neÃ" ’s a t. а kik, а kike', a [гите/в ’s а t. идут: azä,

идут; amm/f, - идут: (zzo/re’ ’s a t.

V. рифм Пе’итблаБ, mellyek a dolgot тазу Sze

mélyt úgy hozzák.vi[`zl`za, hogy azzal аи is, a miró

lok mondódik, атаками. Illyenekké 'válnak a követ!

kezök: az ö, a maga, anuçzk, enne/î. р. o. Сабо/зет?

dímärilr az ö едет/траншеям. Látni valóezen gél- y

dából,` hogy mikor az Íge, nem а vifzfzahozott ze

mélyre vivödik, hanem másokra: Cziczerót ditseïik,

(masok) élhetiink' ezzel: az ö: del ha a Vifzfzáló Név~

mássát, kél; Személy vagy dolog elözi-meg, és a mind

a kettö azon Számbann van: akkor annak vil'zfzaho

zasára, а mellyìkre az Íge шабаш, kell ez': а maga

. Яду: Mindent bel'zéll az estaba amber, de a bölts, gon- .

dolóra vefzì а maga fzavait; (ha itt, a maga helyett,

az ô tevôdnék, az спадёт vivödne'k) a másiknak

vifzi'zahozására pedíg , alma/l- kívántalik így: de a bölts,

gondolóra vel`zi amm/r fzavait. —— А матрицами.

meg а maga Nc’th annali büneiböl. (az ó', nem а Nép

re vitetödnék. )

Ezzel: az â, sokfzor élünk e helyett: a maga; meg

is lehet, tsak zavarodást ne> okozzon; mellyet kön

nyů éfzrevenni, és akkor, az б helyett, a maga ki

vámatik.

Vl. Bírástjelentö .Nc/vmásmi, mellyek valamelly d0

lognak vagy Személynek bírását jelentik ;' minémůek:

Enyím, иен, бие’; mellyek а Személlyesekböl I'zár

maziak, a következökkel egygyütt: Miehk,"1ïe’tek,

бред: Ezek is rendesenn ejtegetödnek. Enyímé, Це’а'е;

övffä, Enyímnek, Пешим", бив’леЁ. Ецуг’тЦЛ ’s а t.

а. Többesbenn: Enyûn'ek, tie/telf, öve'k, anime/ïe', tie?

'te/re', öväke’ ’s а t. ¿IIIe/nk, mia/alte', miehkne/r, mich

ket, mie'n/rtó'l.

tc/re’ ’s a t. .

VII. Nemhatározó Ne'vmu'uai: ne'melby, рамы, а

kár/ri, kiki , еду val/1H, ватт! , иаттвЦу ’s а t. ~ Il

lyenekké válnak sokfzor ezek is:v a ki, a mel/y, és

illyenkor, ha. a Befzédet ezekkel kezdjük; de M_agá

bannérthetöt nem tefzünk melléjek; kell élni al. elsö

vel így.' А ki akar idvezülni ’s a t. Ha dologról ["zól

lunk: a mi. p. о. А mi az Istentöl fzármazik ’s a t.

Mikor pedig Magábannérthetöt tefzünk utánnok, akár

dolgot, akar fzemélyt jelentsen az: élnünk kell az u

tólsóval így: А 'nelly Fejedelem igazsággal uralkodik

’s a t. /l mell] földet jókor mevlzántanak ’s а t.

Ellenbenn, mikor ezen Névmassai: n bi, а melly,

Vifzfzahozók: helyesenn tsciekefzünk , ha azelsöt min

^ ’ D 2

Мёд/1,43. lieïtek , бив’й' , МёдМЁе’, tiß'i
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denkor fzemfêlynek, a másodikat edig, doiognak vifz

I'zahozására ñordítjuk; ámbár a öz nép , alig.tél'zen

ebbenn külömbséget, fzokása lévénn így fzóllani: a

дуй], а Н: láttam; afa, a kit хата-гам; de a mel

lyenu nem lehet tsudálkozni: mivel а köz befzéd, más

Nyelvekbenn is külömböz, az lrásbéli és Túdósok’

befzédétöl.

` VIII. Eelskczet Nävmásmi, minémůek: kg'feïe, mzfßń

le, тёе’п/Ё/Шед tëfälätek, vagy „Лед/ёж, дуем, 6v#

fäle ’s a t. Nintsen e'zeknek Ejtegetésébenn is semmi

nehézség.

(ii) Magamyx'llagari, Maga, а Személlyeseknek Bagafzték»

iait (mellyröl mindjárt) vévénn-fel, fzelùéllyesckké változnak.

Eleikbe tefzfzük mindazńlkal gyakorta а fzeméllyeseket is így;

n ‚падет, te magad, ó' maga; és illyenkor, az. Én, Te, Ó,

rend [zel-int az Ejtegelésbenn nem válloznak: hanem , nagyobb

erönek okáért, taak игуан ejtegetjük пыла mind а ketlöt, így t»

сядете! magamat, Mgech magadat, ó'tet magát ’s a t. Az

dn, te, ó', utánn tel'zfzük ezt az Elölutóljárót nen, és így ejte

getödnek: ennen magam, (nem önnön magam, mert б a’ [пах-ша—

dik fzemélybenn vagyon) termen magna', д'ппд'п maga, minnen

lmgunk , termen vagy tinnen ’negato/r , ó'nnó'n mago/t, Банды,

nosmet ’s a t.

g. va.

A Napnyû otìNemzetek, annakjelentésére,meghatá

rozására, kié égyen? kit vagy hanyadik Személyt illes

sen valami?_ а Bírástjelentö Névmássait , egéfzfzenn

fzokták a Nevek‘mellé tenui; a Deákok p. о. így: [Ива

шит, tua vestir, {Шипели : de aMagyarok, mint mál

Napkeleti Nemzetek is, «némelly' Névmássainak tsak

az utólsó Betůít ragafztják а Szók mellé így:

ruháM, ruháD, ruhájd; Гите)”, Г2етеВ, fzemE;

és ez éppenn azt tcfzì, a mit': mea шлаг, tua vani.: ,

illiuJ Untis, свили таил, оси1ш- tuus, ваши: illius.

Ezeket а végsö Betůket nevezhetjük Ragq/Izteŕoknak.

»Ezek Tagafzt'ódnak az Ígékhez is , a [zeméllyeknek

`megkülömböztetézse're így:

fzereteńl, fzereteD , ' Гит].

Nem külömbenn az Elölutóljárókhoz is:

belöieM, ` bclöleD, belölE.

„ 5. XLVI.

AI-Iogy a Bírástje-lentö Névmássaina'k: en_yíM, tie'D,

JUE , é penn azok légyenek а vég Betůi, a mellyek

a Raga zlékok: ez tagadhatatlan dolog: de a XLIV

dik §-benn már megjegyzödött, hogy ezen Névmás

sai is: Enyí/n„zie’d, дшг’, nem Eredetiek, hanem Szár

‚г

maztak, és Ragafztékosok; és így kérdés, дозу hol _

р
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vették magokat ezekbennl is az M, D, É? és már

azon §-berm а 2dik Szdmbann emiítödött, hogy akár

hogy, akár mint, a. Személlyes Névmássaitól kellett

azoknak fzárniazni; és Ягу ugyan azon Személlyesek

töl En, Те, Ó, vette'k hihetöképpenn e'redeteket, átal

jábann a Ragafztékok; hozzá tévénn ezekhez, még

ezen lNIut.at.§"`Névmássát is: a, mivel nehéz elgon

dolni, hogjp'` 1 harmadik Személynek a Ragafztékja ,

az effélékber , ruhája, bora, ebböl lett vólna: Ö,

vagy ävE. и f ’

Hihetöve’ teÍ'zi a Ragafztékoknak , а Személlyes Név

mássaitól való Származtatását ez is: hogy ép enn így

vagyon ez a ’Sidó Nyeivbenú. Vegyük-fel решат

ezt a ’Sidó fzót: Dallár», melly annyit te'i'zen mint:

Bç/zäd.

:.5 â én  ' - ц - anI  - ~

É@ te - . â . att/1  I ~

'É g. а ._ . ¿3... . ы] '
:ä ‘n Ё _â гагу:

; Ё 2 s Ед  ho ‘  ~

"б “2 mink  “О ›  anU anakimU '
"5 >~ 5 . 'U ' ~

hk ~  ¿E - англ/Г - 

8 6k ‘  ` A  heM -  '

°‘ £12 ¿à DebarI  - -ů «ЕЁ—д ^ - BefzêdeM.

` Эта ‚ "' ' ‚

за „g §02 Debarkhfz l. ‘à А. Beneden

" .2:5 н :Eg-„Debáro . - т @EE а . BefzédE

и ° ß а - 5 >. шт 5 ..

Её'ё am E_gßDebarénU  I; _É »É - BefzéduNK

âäëâêrä äDebárkhejlf- З‘Ёй ¿gg _ BefzédeTeK

. r- ›.= v »_ _

5 . DebaráM . _E " - . `Bifzédjim.

hihetö , hogy a Magyar Nyelv’ formálódásának kezde

tébenn és egygyügyüségébenn, ha azt keliett kitenni,

hogy ez vagy amaz kié? vagy kit és hanyadik Sze

melyt illet? e végre, az azt jelentö fzónak, utánna

tették valameilyik Személlyes Névmássát, vagy` annak

valamellyik betůjét. Nevezetesenn:

1.) Az elsö Személynek kijeientésére, utánna` tették

azen Személlyes Névmássát: е’п ‚ î'gy: Lanta-eh,

(lens med) továbbá ezt megrövidítvénn, lett: lents-ín,

azutánn a könnyebb kimondásért, az n, mint hasonló

hangú Betü , те! tseréiödvénu-fel, lett: [гниёт ’5 а t.

A Többesnek ielentésére , utánna teVödve'nn ennek

Í'zokott Jegye a Ã“, lett: [еппе’т/г: de vil'zfzahozódvánn

az Egygyesbéli n, vagy pedig ebböl: тёк, а kétutól

\
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_só Betü tevödvénn шатра, lett: lentsé-nlr. Az elféle

Többesekröl: lentséim, lentséink, alább.

2.) А második Személy’ kijelentésére, ebböl: Те, е1

vettéka t, Betíít, és tsak azt ragaÍztották a fzóhoz,

még èdig a Magábannhangzókonn végzödökhöz tsak

magabann így: lentseît, e helyett: ¿enne-te; a Más

salhangzókonn végzödôkhöz рейд, va‘ драишь sógo

ros Magábannhangzóval, így:_/zemet', 4eaculus tuus)

[db-at, (pes tuus) a könnyebb és vilá »sabb kimon
dásért ismét , a t, feltserélödvénn al sonló hangû

dvel, lett: lentsé-d, fzeme-d.

Ehez továbbá, a Többesnek kijelentésére, kt tettek

így: lent.;e’dk,__/ìemedlr : de mivel így nehéz`lett vól

na kimondani: vil'zfzajött az _Egygyesbéli t, és mel

lé ragafztódvánn a k, valamellyik sógoros Magábann

hungzóval,` lett; lentsé-telî, Í'zemet-ek, lábat-ok.

3,) A harmadik Személynek kijelentésére pedig, nem

tsak ezt a Személlyes Névmássál vették-fel, б ‚ ü: ha

nem ezen` Mutatókat is: a, e; és а mint a fzónak

utólsó Magábannhangzója hozta magával, a fzerínt ra

gaÍztoIták ahoz, valarnellyiket így: фифа, kfz-e;

az Igékbenn pedig: (mint majd erröl alább) furet-c,

furet-ó, vagyfzwet-ú'; vagy ezek ismét ¿vé változvánn:

Izereti, neveli. Így némelly Nevekbenn is, mint: bór,

bär-ö, hör-e, bär-je, bór-i; _fzůr,ßůrö ,fzůr-e, fzůr

je, /Ízürzl

. 4.) A Többesbenn itt is l" kívántatik: de az, hol

egygyik hol’másik Magábannhangzóì'al járúl а Név

hez, mint: afzzal-ok, kez-e/r, börök.

’ 5. хшп:

Söt a kn шт , z' is kívántatik , a Ragaf'ztékok’ Töb

bességének kijelentésére; még pedig mind а három Sze

mélybenn, így: házaim, házaid, házai, ismét: há

zaink, házaz'tok, паша/г: következésképpenn , két .le

ye vagyon; az egygyik а k, melly а Személlyek’

öbbségét, a másik az i, (ebbôl mi) melly a' dol

gok’ Többségét jelenti. És a mint ezek közzül, vagy

tsak az egygyik, vagy mind a két .legy ragafztódik

valamelly Névhez: a fzerínt változiknnnak az értel»

me; és a fzerínt fzaporodik annak a Többesse; ůgy

hogy ámbár minden Ragaí'ztékos Névnek az Egygyes

. se, tsak egyféle: de a Többesse lehet háromféle.

1.) Néha t. i. a Ragafztékos Név azt jelenti, hogy

- a. Bíró Szeme'ly tsak egygy, a bírt dolqg is tsak egy,

mint: Y

Könyvem, _ könyved, lrò'njve,

_és ekkor vagyon minden tekíntetbenn az Egygyesbenn.
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2.) Néha ismét a Ragafzték azt jelenti; hogy a Bíró
sok, de a bírt dolog "tsak egy , mint: i

Kò'nyvüìzk , könyvelek ‚ könyvök.

Látni való, hogy az tsak Fél-Többes, és külömbség

nek okáért lehet a Neve: EZJő IFI-Több“. '

3.) Néha a Ragafzték azt jelenti, hogy a Bíró Sze

mély tsak egy, de a bírt dolog sok , mint:

Könyvcím , könyveid: , könyvei ; _

és az illyen Ragafztékos név_, mondódhatiklenni,Fél

Többesbenn; mivel a dolog ugyan benne sok, de а

Bíró tsak egygy. Ennek a neve lehet: Мешая/г Fél
Tó'bbex. - L

4.) Sokfzor mind a két Többes Jegy hozzán-agara

tódik а Névhez, így: v - '

Könyvei/zá", . Írò'n ”eite/r, könyveik.

és illyenkor vagyon а Nev, minden tekintetbenn, az

az, mind a Személlyekre, mind a doIgodn-ay nézve a

Többesbenn. Ez Едут Többe-J. Ezek oda. alább is
elöfordúlnak. l L

Illyen külömbség lévénn azért, a Ragafztékoknak

Többes Jegyei között, hogy ak, mindenkorabító Sze

méllyeknek , az. i pedig a bírtvdolgoknak sokaságát.

jelenti: nem árt ezen külömbségre, mind a köz be

Ízédbenn,v mind kivált írásinkb nn G yelmezni , é's a mi

kor lehet, a Személlyek’ Tö bes Hegyét a kt, a Ra

gafztékos Nevekböl “kihagyni , a harmadik Többes

Személybenn.

Ki lehet pedig bátrann és az értelemnek minden hij

jánossága nélkül hagyni, mikor az előtte való Bíró 'Y

Névbénn már ott vagyon а lr: (így bánt ezzelállhata

tosonn Cs. Komáromi a Biblia’ fordításábann; mások

pedig hol kitették, hol kihagyták а ki; így ögyelgeti

Változtatja-ezt, a fzokás miatt, ma is , mind nyelvünk

mind pennánk) és l'zóllhatunk ’s írhatunk helyesenn

Ígylzfa Katonák’ fegyvere, a Magyaro]? Királya, is

>mét: a Katmai/t'- fegyverei, и Ülagyarak, Юга/уик.

Ezeket e fzerínt, minden érti világosonn: elléubenn

homályosok és kettős értelműek az efféle fzóllások: a

Katondk'pgyverek, mivel ez ezt is teheti: milites Гит: '

afma , a Katonák’ fegyvereknek (lek, ez ismét ezt is

teheti: milites [unt àcies armorum ; amúgy pedig Vilá-g

gos, ha más egyéb Szók nem követik is az illyen

egybefzerkez'tetést, és könnyeim megérthetni ezt: aKa

tanát-”fegyverügyi. ¿le vagy c'li: ez pedig: a Magyagok'

Királyok, ezt is teheti: Hungari Punt Reges.

Való ugyan, hogy az első és második Személybenn

nem engedi magát kihagyatni á k: p. о. minékünk

embere/mc]: kezünk, kezeink, плети/г стиле/те]; kezc



36 V.RESZ.

itek, ne'künk embereknek javunkra taníttattíwnkra, ia.

vain/rat ’s a t. de az illyen fzófzaporításokkal alig é

lünk: hanem ezek helyett így fzóllunk: a mi kezünk,

a mi kezeink, а ti kezetek, a ti kezeitek, sőt illyen~

kor. mikOr efféle Névmássait tefzünk `a Ragafztékos

Nevek” eleibe: a harmadik Személybenn is тешила a

kt, így: az ö kezeik: mivel ezen Névmássaibann, a

mi, a ti, az ö, nintsen k, és így nints bennek kitéve

a Személlyek’ Többes Jegye: de ha ki vólna téve, ak

kor kimaradna a Nevekböl így: a mie'nk ke'z, a mieink

kéz, a tie'tek, tieitek ke'z, az őve'k, őve'ik ke'z, ’s a't.

Ha I'zintén azért“ hibázásnak nem lehet is egéfzfzenn

mondani, az efféle fzóllásokat: Seregeknek Urak, Ki

rályoknak Kirá/l ak: de mivel gyakorta homályos és

kettős értelmet o oznak; egyl'zersmind meggondolvánn

a mi közelebb említődött, hogy a k a bíróknak, az i

pedig a bírt dolgok’ Többessének legye , a Ra~

gal'ztékos Nevekbenn: rövidebb és jobb leÍ'zÍ'z kihagy

ni а ki a harmadik Személybenn lévő Ra afztékos

Nevekből, valahánylzor az , az előttök lévo Nevek

benn már feltaláltatik; és tsak akkor írni-ki , mikor,

vagy magokbann élünk az illyen Nevekkel, vagy pe

dig k nélkül való Névmássa áll előttök. — Szükség

arra is ví yázni, hogy а Névmássainak elhagyása,

vagy elha gatása (melly sokfzor megesik) miatt, a

Ragafztékos Nevek , Rendes Többesek gyanánt ne ve

vődjenek , p. o. a там a pe'reket nem kimúlik; ezt

így is lehet értenizfangvinilzus non parc-unt; de elhá

ríiódik az illyen тещи, mihelyt a Ragafztékos Név

mellé valamelly oda tartozó Névmássát tefzünk így:

a Vitézek a mago/î’ ve're't nem kiméllik. `

s. XLVIII.

Mikor, a mint közelebb előadódott: l.) azt akarjuk

jelenteni, hogy a Bíró is, a bírt dolo is tsak egygy .

akkor a következő Ragafztékokkal é ünk.

Egygy e J. 0

ni , d, a, e , z.

mint: nap-om', nap-od, napa/"a,

r. rzem-em , fzem-ed, rzem-e.

4tsůmïm, tsůr«öd, tsűr-je, tsűr-i. (megz

rövidítve.)

2.) Mikor pedig a Bíró ugyan sok, dea bírt do

log tsak egygy, akkor ezeket veÍzÍ'zük-fel:

x Első kel-Több“.

› nk, tk, ek, olï, ők. x

kert-ünk , ken-stek , kenjek.

tarsoly-unk, tarsoly-atak, tarsoly-ok.

tőr-ünk , tőr-ölök , tőr-jük.



A NEvMAss. Es вымыт. ‘ 57, 'f

A két elsöbb Személlyek’ Ragafztéki, látnì való,

ho tsupa Mahal/:an zókúól állanak; aharmadik Sze

mé yt illetök pedig, r ['z fzerínt [шт Magdbannh'nng

zólrbdl, réfz I'zerím pedig azokonn kezdòdnek: és erre

kell vígyáznì, mikor azokat a Nevekhez akarjuk 161

dani. .

Minthogy továbbá a Nevek, vagy Magábann, vagy

Mássalhangzónn végzödnek: ezt' is fzemmel kell tarta

ni, és а következö Regulák fzerínt kell azokkal bánni.

.Arról valo’ кедам, hogy az: т, d, a, е, l, Ra

gafztékok, mikeppenn járúlnak'a Magábannhangzónn

végzödö Nevekhez? '

x. Rf . A melly Név Magábannhangzónn végzö-`

dik. akarmellyìk légyen az , meg kell tudni a Többçs

Elsö Ejtését, (mivel abból tetfzik-me , ha meg kelié

аи hûznì va sem?) és abból a kt e vetvénn , helyé

be kell tennx az Egygyes Elsö és Második >fzemély’
Ragafztékit, ûgymint az mf és df, így: 

Arpa , Arpá-k , Arpám , Arpád.

tsemete, tsemeté-k, tsemetém, tsemetéd.

kotsi , kotsi-k , kotsim , kotsid.

orsó , orsók , orsóm ‚ orsód.

kapu, kapu-k, ka um, kapud.

fzölů, fzölö-k, fzö öm , fzôlöd.

e ü, e ü-k, e íím, ve iid.

A grÃ-¿dik задала Rgaìéaçztékjai, grâiyel Magá~

bannhangzók: az ékesebb kimondásér/t , mindenkor

jvel járúlnak az illyen Nevekhez, Шуи; :nôddal:

2. Re . A melly Magábannhangzónn végzödö Név

nek Töäbes elsô Ejtésébenn a, o, u, vagyon; az,

az а Ragaiztékot vefzi-fel a harmadik Személybenn,

mint; 

Arpák, Arpája. о 

Orsó, ' Orsója.

Kapu, Kapuja.

3. Reg. A mellynek Többcssebenh pedig, e, Ö, ii,

áll, az, az с! kívánia, így:

‚ Tsemeték , Tsemetéje.

.51616, ’ Szölöje.

Gyepü , _ \ Gye üje. _

4. Reg. А mellynek Többessé enn pedîg í találta.

tik, ha azon végsô Tagbéli i вши, Eröshangú áll:

a! kíván , mint: _ .

Kotsi , Kotsija.

Ha pedig az i elött, i, vagy gyengébbhangû áll:

akkor az e казашек járúI-hozzá , mint:

pintli, pintlije, tengeri, tengerije. . "
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5. XLIX.

A mi az Eisö Fél-Többes Ragafztékokat: nl', ik,

ek, olf, ök, а Л1а521Ьапп1тп526цп 2632646 Nevekre

n'ézve, illetì : . ’ ‘

1.) Ezek közzíîi, az nk, azon módonn járûl a Ma

gába nnhangzónn vé'gzödö Nevekhez, mint az Egygyes

benn az elsö fzemélybéli Ragaizték: Arpán/r, tseme

ténk, kotsin/i, orsónk, Карпа/г , l'zôiönlr, gyepíínlr.

2.) A második és harmadik Személy’ Ragalztékjait

pedig, a Magábannhangzónak minémüsége határozza

meg; melly ha a, о, и, akkor at/r oval járúl a Névhez;

a harmadik Személybenn is ok kívántatik így:

Arpá-tolr, Arpá-jolr.

orsó-tońl , orsó-jolf.

Вари-го]: , kapuìioä.

Az еье катепб, rövid е: kiván ígw

tsemeté wir, _ tsemüé-Íëk- .

Az дЬе, übe kìmenök pedig, rövid ät ígY: ‘

fzôlö-tölr , fzölö-/Yilr.

вуерй-т/г » gyePüJö/.f- -. ‚

g. L.

A Aláualhangzdnn wäzó'dò' Nevekhez is, ahozkêp

est járúlnak а Ragafztekok, а mint megyen azoknak

öbbes elsö Ejte'se; és a minémů Magabannhangzók

a'zokbann állanak, nevezetesenn az Egygyes Ragafz»

tékokra nézve, meilyek a kövelkezôk: т, d, a, ése.

1.) Kitalálvánn valameily Névnek az elsö Többes

Ejtését; а те11у Ma ábannhangzó áll annak utöisó

Tagiábann; ahoz kelŕ tenni (a [rt elvetvénn). az >elsö

és második I'zeméiybéli Egygyes Ragafztékokat így:

Т, ‚Táb, Tála-k , alam , alad.

Berck , Berks-k , Berkem , Berkerl.

Tsík , Tsíko-k , Tsíkom , Tsíkorl.

Tsont , Tsonto-k , Tsontom , Tsontod.

Hús , Hûso-k , Húsom , Hûsod.

Göz , GÖzö-k , Gözöm , ‘ Gözöd.

Ezüst, Ezüstö-k , Eziistöm, Ezüstöd.

j Könnyü azt is meghatározni, miképpenn járúlnak a har

madikfzemély’ Egygyes Ragafztéki, az eíféie Névhez.

2.).A_meliy Névnek t. i. öbbes Elsö Ejtésébenn а,

o, áli: (ollyan Allíualhangzónn vägzödö Név nintsen,

mellynek utólsó Tagjábann, a Többes elsö Ejtésbenn,

u talált'atnék) az, abból, a kwil egygyiitt elesik, és

helyébe, mindenkor a tevödik, így: .

Ur-a/r, Ura. -

Afztai-ok , Afztala. ‚—

I. ,hQJ
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3.) A melly Névbenn pedig a Többes első Ejtésnek

utólsó Tagjábann, e, ö, talállatik , (ú soha sem, lásd

a XXXVI.«§.) az , a harmadik fzemély’ Rlagaí'zte'ki

közzül. állhatatosonn et vefzen-fel, elvetvénn ez i's az

utólsó Tagot, így:

gyermek-ck , gyermeke.

öröm-ölt , öröme.

S» LL

Az első Fél-Többes Ra afzt'ékok: nh tk, “ед, oll, öl',

a következő móddal járulnak a Mássalhangzónn vég

ződő Nevekhez: 1.) На az illyen Név, Többes első Ej

tésébenn, с találtatik: az első Személy” Ragafztékiát

üvel velzi magához; elejtvéun akkor az utólsó Szó

tagot, a második és harmadik Személlyét pedig ma

gával a benne lévő "evel így: v

Ennek: Szem, aTöbbessezfzem-ek, azelső Fél-Töb

bes’ Ragafztékival tehát, leÍ'zfzzjäcm-zznk, Дате-2015,

fzem-ek. Hasonlóképpenn: engedelme/5, engeriám-ünk,
engedelme-tek, engedelm-ek. . X '

2.) Ha a, o, találtatik а Többesbenn, uval az el

sőt, a második és harmadik Személy’ Ragafztékit pe

dig oval így: v -

Hal-ak, hal-ank, hala»tok, ' hal-ok.

Ur-alr, ur-unk, ura~tolî , ur-ok.

Király-ok, Király-unk, Királyo-tok, Király-ok.

Udvar-oh, udvar-unit, udvara-tak, udvar-olt.

3.) Ha ő: az első Személlyét üvel, a másodikét és

harmadikét pedig ővel így:

búr-kök, bürk-ünk, bürkö tök, bür-Iiôk.

öröm-ők, öröm-ünk, örömö tök, öröm-ök.

fűJt-ök, füst-ünk, füstö-tölr, füstjük.

(kk) Már a XXXVI.I §benn említődözt, hogy а Többesbenn

mikor n kívántatnékl a-t mondani a fzájjnak erőltetésével esik.

p. o. part-alf, még fzokatlannbb a közelebb említett о/г Ragal'z

Iékot ak-á változtatni így :

az ő p'apjak, e helyett а pap-jak,

-- papirossal: - - papiross-ok.

_ tudománnyal." 's а t. tudománny-ok.

Nints ak Ragaleék Nyelvünkbenn, hanem olc.

s. LII.

A második Fél-Többes, és aTellyes Többes Ragafz~

tékokkalyigen könnyü bánni. Ezek azok; .

im, id, i.

ink, itk , ik.

Vagy más Ragafztékkal járúlnak t. i. ezek a Nevek

hez, vagy pedig minden más Ragafzték nélkűl.

\
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1.) Minden más R'agafzték ваш járúlnak, a Ma

gábannhangzónn végzôdö Nevekhez, a XLVIIL §benn

clöadott elsô Regula Í'zerínt ígyz'

árpá-im , árpá-id , árpá-í.

árpá-ink , árpá~ítok , árpá-ilŕ.

kévé-im , kévé-id , kévé-i.

kévé-ink , kévë-itek , kévé-ik.

tengeriim , tengeri-id , tengeri-î.

tengeri-ink , tengeri-ìtek , tengeri-ik.

borsó-im , и borsó~id , borsó.i.

borsó-ink , borsó-itok , штык.

kapu-im , kapu-id , ' kapud.

kapu-ink , kapu-itok , ’ kapu-ik.

fenyö-im , fenyö-id , feny'ó-K

fenyö-ink, fenyö-itek , fenyô-ik.

gyíîrů-im , gyüríí-id , gyürů-i.

дутым: ‚ gyíin'í-itek , gyürů-ik. ‚

A tellyes Többesnek itk, második fzemélybëlì Ra

afztékia, soha se járúl a Nevekhez övel. mint az elsö

Fél-Többesbenn a tk: p. о. nem fenyö-itök, vefzfzö«

itök; hanem vagy oval, vagy evel a Magábannhang

zókna'k tulajdonsága. fzerínt; így a. mindjárt követke~

zökbenn is. \

2.) Minden más Ragafzték nélkíil.járúlnak а köze

lebb felhozott Ragafztékok, a Mássalhangzónn vég~

zêdö Többtagú Nevekhez is; még pedig tsak ûgy, a

mint vagynak az Egygyes e156 Ejtésbenn; kivévénn a.

tellyes Többesnek harmadik fzeméll ét, az ”вы, melly

más Ragafzték nélkííl járúlvánn, ivált némelly Ne~

vekhez, nem jól esik a Magyar fülnek". de a többil

kevés' Nevcket kivévénn , helyesenn me yen így:

hata'r-im, ` katár-id, hat -í ,

Ímtár-ink , дамб-йод“ , hatdrd'k.

drlgyäkim, _ drnye'k-id, órnya/ÉJ,

¿rayé/bink , druyäk-itok , árnye%«l`ls‘.

дегтя-2”: ‚ gerintz-id , ватта-2 ,

geríntz-in/r , gerintz-itek , гнёта—ПЕ.

templom-im , templom-id , temp'lomi ,

[пищат-[п]: , templom-ito/f . templanz

kurút-im , hurút-id, [ниш-5, /

hurút-ink , hurůt-itol' ‚ kurút-L'k.

рбгдЁу-Ят , pó'röbf-id, pâröb‘ì,

pörö _y-ink , pó'röëy-itek , pó'röëy-ik.

ezz'lst-im , ~ файл-И ‚ ezüst-i ,

ezüJt-ink , вши-де]: ‚ ezû.: t-z'lf.

Minthogy tehát ezek: hatdrìk, árnyäkik, czüsti/r ч

’s a t. nem jól han zanak: az ik Ragafztéknak vala~

melly Névhez valo tóldására , segítségül vevôdött
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Nyelvünkbenn, az Egygyes Ragafztékok' harmadik

fzeméllye, melly a, vagy с. Ezt kell azért а már fel

jebb adott Re ulák fzerínt clöfzfzör a Névhez tólda

ni , és úgy kel ofztán az iket hozzá tenni. p. o. így:

határa, határa-ik, árnyéka, árnyéka-ik, gcrintze, gerin

tzc-ik, temploma, templomaoi/r ’s a t. д

3.) Szokássá vált azombann, hogy nem tsak az ik,

hanem.- a több ['zeméllyei is, ezen két rendbeli Ragafz

tékoknak, az E ygyes Ra afztékok' harmadik fzemél

lyével tóldódna a Nevek ez így:

ablaka-ím , ablakaid , ablaka-i ,

ablaka-ink, ablaka-itok, ablaka-ik.

étele-ím , ' étele-id , ételei ,

étele-ink , étele-itek , ~ étele-ik.

kézíVe-im , kézíve-id , kézíve-í ,

kézíve-ink ,

temploma-ím ,

temploma-ink ,

kézíve-itek , kézívc-ik.

temploma-id , temploma-i ,

temploma-itek, temploma ik.

pamutja-im , pamutja-id , pamutja-i ,

amutja-ín'k , Pamutja-itok , pamutja-ik.

Öröme-ím , Öröme-id , ёгбте—й ,

öröme-ink , öröme-itek , öröme-ik.

ezüstje-ím , ezüstje-id , ezüstje-i ,

ezüstje-ink) ezüstje-itek , ezüstje-ik. ‚

De ez, alig ha nem hafzontalan betü-[za orítás, kivé

vénn, a mint közelebb mondódott, a Earmadik fzc

méllyeket: i,_és ik; mivel ha ezek a, e, nélkül járúl

mának aNevtkhez: a Magábannérthetők annál fogva

sokfzor Mássiyérthetők gyanánt vevődhetnének; p. о. Ё

afztali, han '2', házi ’s a" t.

4.) Könnyenn így vevődhetnének, kivált az Egytagú

Nevek; és ez le et egygyik oka: hogy az Egytagú

Mássalhangzónn végződő Nevek, mind, az említett

Ragafzték’ segítségével fzeretik felvenni , a második

Fél, és a Tellyes Többes Ragafztékokat.

p. o. napja-im , napja-id , napja-i ,

napja-ink , napja-itok , napja ik. ‚

pora > im , pora  id , pora-i ,

pora-ink , pora-itok , pora~ik.

julia-im, juha-id , juha-i ,

juha-ink , juha-itok ‚ juha-ik.

sípja-ím, sípja-id, sípja ~i,

sípja-ink , sípja-ítok , sípja-ik.

napím, napid, napi, porím, pari/i, pari/É“, .n'pz'm, ".u'pid,

„dpi/r , nem jól hangzanak. Igy Í'zeretik a gyengébb

Magábannhangzóval bíró Egytagûak is, mint:

/
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keze-ìm ‚ keze-ìd , keze-î,

keze-ink , keze-itek ‚ keze-ik.

bôre-im , höre-id , böre-i ,

höre-ink , x böre-itek , höre-ik.

fürtje~im , fürtje-id , fürtje-i .,

fürlje-ink , fürtje-ilek , fürtje-ik.

E fzerínt veí'zik-fel, és nem küfömbenn, a megrövî

dûlniîfzokott nevek is* mint: filma-im, könne-im, б]:

reím. Nem: dimi/n, körmim, ökrim ’s a t.

Igy fzeretik tsak , sok fzìfzegô betünn végzödö Több»

tagú Nevek is, mint: KotJiJm-l'm, [гонит-2, peretizc

im, детсаде-2, kaláttJa-i, kaléfçfza-i ’s a t.

Ezekenn kîvůl tehát, alkalmasint bánhatunk а több

Nevekkel, ezen §beli 2dik .legyzés fzerint.

S. LIII.>

Az Egygycs Ragafztékokbann a harmadìk Személyt

jelentökel: — — а ‚ е, az elsö FélTöbbesbenn is azon ‚

fzemélybélieket: ek, ok, ölî, tudva vagyon, hogy'

némel'ly Nevek, aj Szolga Betíí’ segítségével vel`zik

magokhoz, mint: nap-ja, nap-joli ’s a t.

lgy vefzik, а mint már elöadódott, minden Magá

bannhangzókonn végzôdö Nevek, az ékesebb kimon.

dásértzjìíjrz, keleptzeïje,«t.romlíja ’s a t.

De jvel vef'zik-fel sok Mássalhangzónn Yégzödö Ne

vek is, 1.) az ékesebb kimondásért.

2.) Azért, hogy aj által a Ra afztékos Többesek

megkülömböztessenek, a Ragafztéä nélïA (il való Töb

besektöl. p.»0. parantmlatok, рагитл t-ju/r, >)mbo/r,

hab-juk. Ezekbenn, hai nem vólna; ь "mi külömb

séget nem lehetne а két Többes között éme venni.

Igaz ugyau , hògy sok Neveink, a mellyeknek Töb

besse, o/fba, elrbe, ö/:be mégyen-ki, mikor Ragafzté

kosok is, semmit nem külömböznek а Ragafztékatlau

Többestöl, mint: фига/г, bnr'ok, poro/r, perek., börök;

’sat. illyenek minden megrövidl'ílt ok Többesíí ANevek

is, р. о. (ílmok, партой, tor/fok, horgok, sok ek , öÍî,

Többesüek is, mint: Jegedelmck, тщете/г, bär/:6k:

’s a t. hanem hogy az elîbe kimenöknek ut'ólsó  Tag~

ját: késedelmek, egy kevéssel élesebbenn mondjuk-ki,

mikor az Ragafzték, mint sem akkor, mikor az, tsak

a Rendes Többes’Jegye; de ezt az Idegen fel nem ve~

hèti. 'Erre.né`zve Kérdés: Nem jó vólnaé ebbenn egy

gyezni-meg, kivált az Idegenekre nézve, hogy amelly

Névnek Többesse o/fba, ekbe, äkbe mé er1-ki; ahoz

mindenkor jvel járûlnának а kérdésbcnn lévö Ragafz~

tékok? így: фин-1012, per-je/r, bó'r-jök, álom-jo/r, by- _
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rök-iök. De alig ha ki lehetne már ebböl а дагкдьа

vetui Nyeivünket.

3.) Megkívántatik a jazért is , hogy a Magábann

hangzónn kezdödö Ragafztékok annyival világosab

bann kihaliattassanak. _

4.) De mindenek felettfzükségessé tefziajt Nyelvünk

nek azon már megjegyzödött tulajdonsága; (lásd az

(i.) Jegyzést a XIX S. alatt) meliy Í'zerínt а Г26’ köze

pinn, ha tsak iehet, mindenkor Mássalhangzóval fze

retjiik kezdenì а Szótagot; és a midön. vaiameily fzó’

közepìnn lévö két Magábannhangzó között, nintsen is 11

va Mássalhangzó: de a kimondásbann, még is tsúfz

tatunk közzé Mássalhangzót; nevezetesenn pedig a it;

р. 0. а2 е11`61е fzókat.:jiú, lcd/1y, Deá/i,y illyen formánn

mondjuk ki: fijú, lcján _, Dejá/f ’s a t1', kivált a köz

nép, halihatóképpenn ejti ezek közzé ajh Igy néha

két Í`zó között is, p. о. e közzé: .Mi Аид/т, ejlünk

_gyenge jl: az Y egenek pedig nem; és ezért a kimon

dássokat , mindjárt megérzi а Magyar’ füle. :

ЕНепЬепп pedig, ['zeretiink némelly Mássalhangzónn

végzödö i'zókat a kimondásbann , [Vlagábannlmngzd-val.

végczni; nevezetesenn pedig gyenge; és а ’Sid6k’ Sche

vájához hasonló ével. Igy Végezzük p. 0. az eñ'éléket:
pad , dlg/1, lant,faiat ’s a t. Ezen és többy eíïéle Más

' salhangzókonn végzödö fzókat tehát, mivel gyenge

еп végeziink a kimondásbann: ollyba vefzfzük, mint

ha egéfz vagytifztaMa ábannhangzónn végezödnének;

65 ez az Oka, hogy a armadik Személy Ragafzte'ki

j-vel iárûlnahhozzájok; mint fzoktak járúlni a Маза

bannhangzónil végzôdö Nevekhez.

De meiiyek légyenekaz illyen Mássalhangzók, а

-mellyeknek, -mikor azok vég Beti'ik, fzeretiink, és 1201:

tunk gyenge et utánnok tenni'? ezt nehéz éppenn meg

határozni. HOgy némelly Mássalhangzók utánn illyen

gyenge ef nem ejtünk, bizonyos az iiiyen példákból:

bor, tábor,fal, tál,fog; ’s a t. és ezek a harmadik

fzemélybéli Ragafztékot, nem is jvel vefzik magokhoz:

de ismét ez is bizonyos, hogy ezeket is , amazokat is,

eiözhetik-meg- ollyan, чаду nehéz, vagy könnyů kimon

dású Betíik, ho y hol kívántatik , hol pedig nem 111

vánlatik hozzájoî: j. Ezeknek tökéietesebb megvi’sgá

lása másokra bízódik: a következö §benn elöfordúió

Jegyzések mindazáital nem lefznek talám halznavehe

zelienek.

~ 5. LIV.

~ A Kérdés t. i. ez: hogy a Mássalhangzónn végzôdö

n'evek közzül, mellylek iégyenek ollyanok, a mellyek
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‘hz Egygyes és elsö Fél-Többes harmadik Í'zemélybéli

Ragafzrékokat, úgymint: a, c; ok, ek, 6k, ivf! fzeretik

f mazokhoz venni? Igy néha а :dik Fél, és aTellyes

Többes Ragafztékit is. `  Í

Segíti ezeknek kinyomozását ez; hogy sok Neve

- ink vagynak ollyanok; a mellyek tellyességgel nem

fzeretik, és nem is fzokták ive! venni magokhoz, az

említett Ragaíztékokat. Ezeket, ha elöfzámláljuk; majd

'magokbann ki fognak nyilatkozni, mind az ollyan Ne

vek , a mellyek állhatatosonn jvel, mind pedig az ollya.

nok, a mellyek hol jvel, hol e uélkq'íl vel'zik magokhoz

a Ragafztékokat. A

Nem fzerelik ive! venni magokhoz, az emlîtett a, с ‚

o/ï, elf, 0k, Ragafztékokqt:

` l.) A mellyek Szi/ìcgä Betünn végzödnek: azokhoz

a Kérdésbenu le'vö Ragal'ztékok soha nem jvel, hanem

tsak magokbannjárûlnak: s, fz; z, ts, tz, ’5, d’s, dz.

Igzn hol'zí'zann és bajjal esne t. i. eze@ utánn, aj-nek

kimondása így: .fas-ja, миф-1,1, [дыма ’s a t.

A i-nek elmaradását azombann, rend Í'zerínt ki _Í'zòk

tuk pórolni az effélc Nevekbenn; és e végre a fzifze

gö Betíít megkettôztetjük így: vadá/kfza, vadqy'zîjìo/ï,

vadrg'fzzfzaim ’s a t., тв’г-не, mättJe-im, шиш-ш, va.

(Мига-т, gu’s’.1a ’s а t.

Suk Egytagúakbann ugyan, elmarad ez amegkettöz

tenés, p. о. llas-a, vas-a, сед-с, Лег-с ’s a t.; mások~

bann ismét megvagyon; mint: .ras-Ja, vliz-zn; de cr

röl nem tehetünk; а fzokásnak с réfzbenn client nem

állhatunk: jó lefzfz mindazáltal ezt elöttünk tartani:

hugy a fzilzegöt mcgkettözxessük, valahányfzor annak

mcgkettöztetésc fület nem sért, és világosonn nints la.

fzokás ellen , hogy így azoknak `Ragalztékos vólta.

egyí'zerìbenn kitessék, р. о. tanítámk, Ragafztékkal:

Tanítáno/f, läpefre/f, lépéuek; avvagy tsak îrásinkbann

cz a megkettöztetés haîználhat; akkor t. i. mikor гиен

felfhozódott példák I'zerínt , а Ragafztékatlan Név,

mindenekbenn megegygyez a Ragafztékossal; és így

mikor a`kettö között lévö külömbség világos: а meg

kettöztetés elmaradhat: p. o. tanûdxa, [фойе ’s a t.

eg s-el is ÍÓ. f ` .

{Тет ivel vefzik magokhoz az Egygyes harmadik

Személy’ Ragaleékit , és az azokhoz hasonlókat а h

ba, Иле, és~ v-be 'kimenö Magábannérthetök is , mint:

halál-a, nyúl-aJ (nyúlja, а dilznó’ réfze így külöm

böztetìk-meg)fzele, tel-e, dla, juhu, oláh-a, mdk-e,

дело-е, пуму-е, ’s a t, Az 16: kimenök mindazáltal

kifogást fzenvednek.
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3.) Ataljábann nem ivel veÍ'zìk-fel azok, a mellyek~

nek Többes Elsö Ejtése alïbß mégyen-ki, mint: Ha~

lak, lefzfz: hal-a, hámk, luft-a, inak, ill-a ’s а t.

4) Nem fzeretik а if á megrövidůlt formábann

lévö Magábannérthetök átaljábann, mint: dolog, dolg

a, lregyelmelî, [телег-те, Bírodalma/î, Bírorlal-ma: de

ha meg nem rövidíteuénk: megkívánnák a. fr, így:

nyugodalom-ja ‚ diam-fa; mellyek ámbár l'zokatlanok,

de a ketlös értclemnek' eltávoztatására. alig ha nem

fzükségesek. ’

5. LV.

Következnek az ollyan Magábannérthetök, a mel

lyek mixidenkor vagy többnyire jvel vefzik-fel az em~ `

lített Ragal'ztékokat. Illyenek: 1.) A Magábannhang

zóun végzödök, mint már a. XLVIII-_dik §benn elö

adódott. i

2.) А Mássalhangzónn végzôdök között azok, a.

mellyek ezen мак Betůkbe mennek-ki: b, f, m, p.

p. o. bah-ia, dab-ja, ¿Jú/îja, wim-ja, »pip-ja, ’Jyelíp-ja

’s a t, (Пётр-а, kìvevödik, ’s a t. noha q/'zlop/'a is jó

3.) А jbe végzödök, mintzjìáj-ja, olaf-ja. ' [de tar

toznak a ШЕЮ, 47418, nybe ,_ tybe végzödök is; mivel

' а mint máx' megjegyzéfiött ezekbenn az y, valósággal 1'

helyett áll, mint: mirzfgy, homáéyßárány, báty (aSzéke

lyek Izerínl). Az Шуга Nevekbenn, a kimondásra hall

gatvánn, megkettöztethetjük а Ragafztéknak jclentésé-V

re а Vezér Betíit, mint а kettös Szifze ökbenn így:

Ьота’Цу-а, báránnf-a, bátty-u: de alig ña jobb nem

vólna e helyett kitenni a it, így: [штоф/[щ bárányja;

és azért ezeket, Шт; ûgy а i'zokás Í'zerínt mondhat

nánk~ki; bizonyos leg'l alább, hogy az Ígéknek har

madik Szerrléllyébenn, azt ki kell tennünk, így: Ладу

ja, hogy а Gyökér el ne vefzfzen, vagy bizonytalan

ne légyen, mint erröl alább.

Miért kellessék a gynek nem tsak Vezér Betůjét meg

kettöztetni igv; irz'ggye, hanem két gyt írni Яду: irígy

gye: lásd а XVI. S. 2. Szám. Avvagy tsak a gy mellé

шпаг, ha ezt megketlöztetui nem akiarnánk, minden

kor oda tehetnénk a j: [фу/е, mirígyje; mivel így

rövidebbenn esik, mint: mir’ e ’s а t.

Az említett kettös betííkönn végzödö Egytagûak,`

nem ['zeretik a megkettöztetést, р. mágy, (Яву-а, frìgy,

jì'igy-e, [загул/задут, fzenny, Дышу-е, pedig Ragal'z

ték nélkůl is megvan kettöztetve. I y a Többtagûak

is, ha а kettös Végbetü elött Mással angzó áll, mint:

готику, готику-а, param)r , рапиду-в.

E
’l
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~`A következö Neve'k: Attya, Aranya , Bättya , Шёл.

nyc, így lévénn,RagaÍ`ztékkal; a következés fzerínt

foudolkodvánn, vdalaha Ragafzték nélkül talám így

e'hettek: Alfy, Any, Bday ’s a t. Vagy talám az e1

vsôt Agfa, a GoLhusokt-ól vettük, akiknélez: Atta, vólt.

§. Lvl.

Egygyüvé véve'nn immár а Szißufgölret, és а h-t,

mellyek а jt nem’ fzenvedik, így az [el és vl is, mel

lyek аи hasonlóképpenn nem fzeretik a Ragafztékok

elött: továbbá ezen Ajak вешки b,f, p, m, és a j-t

а hozzá tartozókkal egygyiîtt; a mellyek rend fzerínt,

‚ 65 leg többnyire ига-ноша}; felvenni a kérdésbenn lé

vö Ragaí'ztékokat: tsupánn hat Betů marad, úgymint

а; d, g, k, п, r, t, a mellyekenh végzödö Nevekre

keu идущих, hogy реп verziké-fel, vagy pediga вы.

kül az említett Ragafztékokat? Ezck каши `

1.) A d , és t hasonló hangûak, és löbbnyire j-vel

уайт-Ее], mint: pad-ja, wid-ja, mid-jak ’s а t. har

minimal-ja, apród~]'a,falat]'a, pamut-ja, "s a t. Kive.

vödnek a Számot jelentök, mint: hatorl-a, hated-e, u'.

.19d-e, ’s a t. mivel Mássalérlhetök. -— út, út-a is,

úl-ja is. ‚ _

\ Hát, Мы, had, had-a, ide nem tartoznak, тег:

czeknek Többesse akba mégyen-ki , mellyröl gyakrann

meg kell emlékezni. ,

2.) A g ¿sí/r, nem külömbcnn hasonló hangûak, és

tend fzerínt lmind а kettenn jvel verzik-fclezek is а

harmadik Személy’ Ragafztékját, mînt: harang-ja, po

rong-ja, hézag-ja, makk-ja, ragafztälr-ja, .mia/sja, {уйд

ja, ivadc'k-ja.

Kivétetnek агавы, .refgbe végzödök, mellyeka j-t nem

fzenvedik, mint: jósríg-a, lafn/lasáîga; ’sa t. továbbá né

melly Egytagûak , юты/205, lzúg, vnémelly Többta

gúakis, mint: viníg-a, ’san ámbár ezígy isjó; virág-ja

Hogy a g és t, fz'eretijvvlfelvenni a Ragafztékokat;i cgygy oka e lehet; mivel azzal, vagy az ylonnal sok

fzor öfzveolvad Neveinkbenu.

3.) Illyen tulajdonsága lévéan az пней is; ez is jvel vc

. [zi-fel, mint: ón-ja, дат/а, kappanja,ßappan1a.

) Az r jvel vefzi-fel az ollyan Nevekbenn, mel

lyeknek Többes Elsö Ejtése olrbß megyen-ki, mint:

bodnár-ja, /zûr-ja, ’.rír-ja. ` I

A mellyeknek pedig Egygyes Elsö Ejtése arba mé

ìyenlki, j nélkůl így: рог-а, Prdkátor-a, l.rátor-a, tá

ora, immondw" a. '

l ’ \ ‘j
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g. LVII.

Az LVdik és LVIdìk §benn elöadott Regulák, magy

réfzént az ollyan Magábannérthetökre tartoznak; a.

mellyeknék Többes utólsó Tagjábann а, о, találtatik;

és így az a, és olf Ragafztékokat veÍ'zìk, vagy nem

vefzik-fel jveltl'zükség tehát még az. ollyanokról is kü-` ,

lönösönn emlékezm', amellyeknek Többessébenn е, ö,

áll; és így az с, с/г, б/г, Ragal'ztékokat fzokták fel

venm.

Ataljábann ezekrôl ezt kell me iègyezni; ho y jvel

is fzokták magokhoz venni az em ített Ra afzté okat,

j nélkül is ; és többnyire mind a kétféleâépyeuu he

lyesenn esik; de az utólsó mód, ûgymintj nelkůl há.

torságosabb. Kitetfzik 'ez a következö példákból, mel

lyekbenn a Vég Betük rendel vevödnek~fel; ki fog

tetfzeni ez is: hogy némellyek az elôl'zámlálandó Ne.

vek közzííl, ámbár jvel is felvefzik ugyan az с Ra.

gal'ztékot, de fzeretik ezzel az evel, a. jt mintegy el

nyeletni, és ekképpenn azt ivé változtatni így: делег

jc, [senat-i, Esel-je, Ent-i, fzör-je,ßöri; úgy mind

azáltal, hogy а Többesbenn, vagy ismét elö áll a j,

vagy pedig а nélkůl vel`zik_fel az ek, äh, Казан.

tékokat. - '

А: Egygyesbenn. .A Többesbenn.

Seb-e, seb-je, Seb-ek, seb-jek.

вишь-е, 1111Г26Ь—1е, küfzöb-ök, küfzöb-jök ’s at.

vagy pedig ivel/rig'fzöb-i. Így többuyire а követke

zök is, a. mellyek utánn i, tevödött.

befzéd~e, befzéd-je-i. —

tseléd-e , tselédjei. —- —- — -—

meleg-e , meleg-je. —- — — —

ül'zög-e , üfzÖg-jei. _— _-  _

pléh-e , pléh-i. — — — ——

tözék-e, tözék-je. — -—  _...

fözelék-e , fözelék-je~i. —— — — »

fûLe , fill-i, tsudatétel-e.  -

öröm-e. - —- -——

Isten-e. - —— —- `

Nép-e. —- —- —

fzör-e , fzôr  i. ,

tör-e , tör-i.

tsíír-e , {ваг-1.

сегтёГ2е1.е, terméfzet-i.

kerůlet-e , kerůlet-je, kerůlet~i.

Fe]  e , Fe-ie , Fei-i,

)e e, jegy-i.
mêytely-e , mételly-e.
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körtvély-e, körtvélly-e.

sövény-e , sövénny-e.

Ízekrény-e,` fzekrénny- e. ’

A Szi/‘zc ¿ik , és .rc/ghe kimenök , az îllyen Nevek
ub'enn scm zenvedik a il; ûgy а megrövidültek is'; el

lenbenn többnyire tsak azon Végezell'iek I'zeretik'ezek

közzül is, a mellyek ug an tsak az LV-dik ,' és

és LVIdik Sbenn elöfzámlaltattak. Egyébaránt „шк

nek leg jobb Meslere a fzokás. Ногу ez'ek, és" más

illyen Mássalhangzónn végzödö Nevek, mind magok

hoz vefzik az e Ravafztékot j пакт _isz' az oka ez:

mert a mint az LlIîdik S. véginn elöadódott, ezek

benn a végsö Mássalhangzó mellett , oliyan 'titkos e

vagyon, mint а ’Sidó Scheva, és így a két e öfzve

olvadhat, és Vezér Betüre nintsen fzüksége.

g. LVIII.

A Mássalérthetök is, az elöfzámlált Regulák fzerínt

vei'zikfel а Ragafztékokat, hol jvel, hol a nélkül; és

ekkor , `mint egy Magábannérthetôkké váitoznak, vagy

azok helyett állanak. Megesik ez akkor , mikor

azon nemû vagy rendü dolgok közt külömbséget aka

runk tenui , és így fzóllunk p. o. agyümôltme/rßépe,

дате, vagy a jt elnyelvénn az e, fzëpi; a gabomínak

lfövéri, а marhákna/r hitva'nnya , a toja'mak Járgríja.

Vagy Fedig minden Magokbannérthetök пакт: anagy

И: vá afztotta, afzäpít, а hive/rit vette-mc , паду/а,

титле, tudo'uu, гаданиям; ismét az e éle fzóllá

sokbann: az én kerlvewm, a te дедушек! ‚ az ö Aed

теле; а dereœm, a defend, а dereue; értvénn 'az ef

féle Mássalérthetök alatt mindenkor Magokbannérthe

töket, а mint r1 befzéd hozzat ma ával. .

Felvefzik továbbá а Mássalért etök a. Ragafztéko

kat az' Egybehasonlításbann is így: '

Hasonló-ja, hasonlóbb-ja, ieg hasonlóbb-ja.

sárgá-ia , sár ább-ja , leg sárgább-ja.

afzizû-ja , afz zübb-ja , leg ale'zûbb-ja.

avass-a., avasabb ja , leg avasabb ja.

eleven-je, elevenebbje, leg elevenebb-je.

tömött-je, tömöttebb-je , leg tömöttebb-je.

hamiss a, hamissabb~ja, leg hamissabb-ja.

friss -e, frissebbfje, leg frissebb-ie.

Mivel p'edig a közép Gráditsnak, ez а ш1а]‹30п$г53\еъ`

vagyon, hogy mikor azzal két ermély vagy dolog

közzůi, az egygyiket akarjuk tsak jelentenì, vagy ér

'teniz akkor ahoz ezen Névmássából: meliyilr? az ilr

et tóld uk (dea melly ik hol vette magát? nem шати

ni) {абс а ншдш, anagyoól/ik, az öregebbik, чаду
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те rövidítve, p. o. Örebbìk (fram. Így bánunk а fel

sö îh'ádittsal is, mikor azzal sok közzůl tsak egygyet

kívánunk értetni, р. o. a leg швами, leg hamimab->

bik. Az illyen Végezetek míatt ‚ változást Ízenvedett

Mássalérthelök is immár, bizonyos, hogy Ya Нагай

tékokat шпик, de tsak a harmadìk Személy’ Ra

gafztékìt így: fzebbi/ï-e, плющит-а, elevenebàike,

фиата, leg деды-с ’s a t. ‘

Ez а Mássglérthetô pedig: jé, nem [ее], hanem и.

vel чет magához a Ragafztékot, így: java, - leg

java: nem: jaaa, valamint t6, nem года, hanem lava;

de ¿kel rendesenn mégyen: мыт, leg рыл/м. Ez

a Regulátlan pedig: sok, töób ’s а t. illyenkor a k he~

lyett jl véfzen-fel ígyetöbbijc, leg {öáúi/e; megrövidít»

ve: többi, leg többi. Igy rövidůl-meg azombann cz is:

löbbje: ez is tsak'. többi. .

Rendesenn mennek а Számot jelentö Mássalérthetök

is, mint: денди, Атм, kettöje, vagy kette/'0; tízünk,

пёс-[сд- , tízelr ; «легат, ezcrcia', ezcreì , harmadom,

harmadad, harmadja чаду harmada ’s а t. lug/zama»,

hú/àasod 's а t.

Söt a mint már említödött, шавок а Névmássai is

felvefzìk a Ragal'ztékokat, és a kövelkezök ugyan

mind а ñárom Személlyét: Enyím, tiädl, див“, magam,

magari , maga, továbbá némelly Kérdö Névmássai, mint:

meanyim? mennyìd? mennyz'je? cnnyìm,ennyid, cnnyije;

a több Névmássaì pedig , így hozvánn magával terméfze~

tek , tsak a harmadik Személy’ Ragafztékkját vefzikfel ,

во. nza', ещё, his', .ren/fije’ тещ/Меж" ’sa t. Neme ус.

ek ezek, a mint látni való (a j! belölök kivév nn) _

a Névmássai másodìk Ejtéscinek, újabb második Е]

téseinél; ez a tulaidonsága lévénn, valamint a Revel?,

{лбу а Névmássai’ második Eitésének is, hogy агон—

bol ûjabb újabb Nevek formálódnak, és úgy lehet

azokat tartani, ’s ejtegetni, mint az elsör Ejtésbenn

le'vöket , p. o. l. Ejtés: Királëyä, 2. Királgyńä, vagy

Királlycîjä, 3. Királbw/e'nak, крытым, 4. Kiról

фей, Királlyeîeî 'sat~ Igy а Névmássait is: l. Ejtés:

azé, 2. аи’е’, Ragafztékkalrazéjaf, 3. ам’ла/г, Ragafzt.

„фала/ъ. .

g. LIX.

Nintsen semmi nehézség a Ragal'ztékos Nevek’ ejte

getésébenn, azokra nézve újabb Regulák nem kíván

tatnak; hanem p. о. a Magábannhangz'ónn végzödök

Яву mennek:
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` ` nggfßŕ. „ „

1. E)t.azën almám„ a te almad, az о а1та1а,

~2.‘ -— almám~é, —— almád-é, -— `almájáe”sat.

ELró' Fc? Többex.

1. — ami almánk, ati almátok, az ö almájok,

3. —- — almánknak, almátoknak, —— almájoknak.

х JWáJodi/ï .Pif-l Többw. .

 az én almáim, a te almáid, az ö almái,

_ -— almáimat, - almáidat, -— almáit.

Tellye.: Töóbex.

- a mi almáink , ati almáìtok, az ö almáik,

~ - almáinkból,- almáitokból, ~ almáikból.

.ài-n

9:“

‚А .Mámalhangzdnn vafgzó'dó'lr беду:

‚ .Egygy е .г.

LEjt. az én bánatom , а te bánatod , az ö bánatja.

2._ ~ -_ bánatomé, —— bánatodé, - bánatjáé.

ELrö Fe? Többes. - .

1.Ejt. ami bánatunk, a ti bánattok, azöbánatjok.

3. —- -— bánatunknak, `bánattoknak,‘- bánatjoknak.

Alásodik Fé! Tò'bbeJ.

1. Ejt. az én bánatim (iaim), a te bánatid, az ö bánatjai.

4. - — bánatimtól, — báuatidtól, - bánaltjaitól.

' - Telly“ Töúbes. '

1. Ejt. a mi bánatìnk (jaink), a tibánatitok, az б bánat'aik.

6. — —- bánatinkban, -bánatitoktól,-bánatjai tól.

~ bnn/t: Egygyes. `

vLlîjt. az én kenetem, a te keneted, az ö keuetje, vagy

, keneti.

и. — —- kenetemé, .- kenetedé, -— kcnetjéé, vagy

ч kellelié.

. Tclëyas TМёда".

I. Ejt. а mi kenetink (jeihk), a ti kenetitek,.az ö kenetjeik,

4. - -—— kenetinket, -—— kenetiteket (депеш), ken etjeiket.

Milior a Bíró Nei) вши vagyon így:

‚ EgygyfL

1. Ejt.,Katonám’, katonád’, katonája’, Fègyvere, Хата.

‘ ja, fe yverei.

2. - Katonám’, katonád’, katonája , Fe veréé, kard

jáé , kardiaié.

‘3. —- Katonám’, mint fel/'ebb —- Fegyverének, kard

jának, inak,

.EÍJÖ Fcl Többes.

1. Ejt. Katonánk’, katonátok’, katouájok’ , Fegyvere ,

kardja, kardjainak,

2.  Katonánk’, mint az elsóberm , Fegyveréé, kard

jáé, kardjáié.
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штате т Tab/m". ` ‘ ' 

x. Ejt. кантаты, katonáìd’, katonái’, Fegyvere, {еду

/ `verei ,

l' ТеЦуе: Тöbbes.

4. — Katonáink’, испанок, katonáìk’, Fegyvereìfc,

kardjait. '

Нет lrardjuilrat, vagy дата/9156 ’s а t., mivel а Sze

méllyek’, vagy bjrók' Többségét jelentö Ragafzték, a

k, ott áll a Bíró Névbenn. Söt ha ez nem Ragafzté

kos is, így kell véle bánnì, р. о. Katomí ’ Ждём/(1,

nem ’.rdldjo/f, az Аи lum/r' лам, nem `[дамб/г, benne

lévénn a Bíró Nevek enn a ‘la

Ambár azok ('zerínt, a mellyek az LIdik Suck vége

fele' mondódtak, îdegennef( песик, és fzokatlan ná

lunk; hogy a harmadik Személy’ Többes Ragaí'ztékja,

а/гЬа végzödjön így: pap-jak, дадут-а]: ’s a t. balzo` ‘
nyos mindazáltal,v йогу ez nem ollyan fzokatlan Ег

délynek némelly vidékjeibenn; söt агу látÍ'zik, поду

ez semmivel nem ké telenebb, mint а Nevek’ rendes

Többessének külömb éle végezetjei; értvénn tsak az

ollyan Keményllangú Neveket., á mellyek Mássalhan ~

zónn végzödnek; a Nlagábannllangzónu végzödökról

nintsen kérdés.

Tudva lévô d-olog ugyap is , hogy az illyen Mással

hangzónn végzödö Keményhangú Nevek’ Többcs elsöy

Ejtését, a Duna mellett, átaljábann fzóllvánn, okkal

fzokták formálni; mé ‚ a' könnyü kimondású Egytagû

akéfis; p.o. (Жду-ой, ecti, hib-olf, pedes, zig/wk, rami.

A Tirza’ mellyékinn továbbá, némelly Nevekét ад‘—

kal, némellyekét ismét {xk-kal: '

Erdélynek bizonyos Réfzébenn pedig, még az ollyan

Nevek’ Többessét is, akkal fzeretik `formálni , а mel

lyekbßnn а. Tifza’ mellyékinn, átaljábann о/гог monda
пай. р. о. az Veíïéléliz: fmgyabolr ’s а t. Erdélybenn

Яву mondódnak és íródnak: angyaLak, фиг-ад, qu.,

lop-aÃ4 ’s а t. ` ‘

A három каши ‚ mellyik Rêfznek légyen igazsága'!L`

már ma nem könnyü megítélni. -— Hogy rél'z fzerínt

a/rkal, réfz fzerínt ohkll' kell formálni а kérdésbenn- lé

vö Nevek’ Többessét: aljra határozódott игуан ez oda

feliebb; `nem tsak лен“: 'mivél N elvünket így таты.

tuk, hancm más okokból is, a XXVIdik §. fzerínt.

De éppenn ez 'a hároŕn rendbéli külömbség, а‘ теНу

vagyon` a két Hazábann , az említett Nevek’ Többes- ’

sének formálásábann: akárkìnek is I'zolgáltathat eiféle

goud-olkodásra alkalmatosságot: hogy valjon` valahn,

nem tsupánn egyféleképpenn. formálódolté átaljábaun,

a Kcmchylzangú Máuaáhangzónn. „сушат ¿Yew/s’ Tòb
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be; elsô Ejtése? és valion ez a kétféle Többes Vége»

zet: ak és ok, nem abból fzármazotté, hogy a harma

dik Személy’ Többes elsö Ejtése, feltserélödött а Ne

vek’ Rendes Többessével, vagy mcgfordítva ’s a t.

Mert nohaa l)una’mcllyékìnn, aharmadik Személy’

Egygyes Ragalztékját is, l'zokták oval mondani így:

hib-o, pes eius, aimé-jo, pomum eins; ’s a t. és ebbôl,

a2 azon fzemélybéli Rafal'ztéknak `Többes elsö Ejtése,

könnyenn formálódnék gy: аду-Мг, lectus ipsorum, [Щи

als, pes ipsorum, almái~olr, pomum ipsorum vel во.

rum. ` De hogy az eñ'éléket; dgy-o, láb-o, almái-o, in

kább a kimondással való uemgondolásnak kell [апа—

ni, mint ösi Magyarságnak; ebböl is világos: mivel

aDuna’ mellyékinnis, az îllyen Nevek’ Ejtegetêsébenn,

a! fzoktak elövenni. p. о. ezt a Ragaleékos Nevet:

[db-o, pes eins., nem így ejtegetik: ¿dò-de', láb-ónak,

láb-ót, láb-óto'l: hanem az elso Ejtésbenn ejtett hibát,

helyre hozzák így: [db-dé, [rib-(inuit, ldb-út, láb-ától.

.A mellynek, és egyebeknek meggondolásából; sen`

ki nem tagadhatja: hogy a Keményhangú Mássalhang

zónn végzödö Nevek, harmadik Személybéli Ragal'z

tékia tehát, nem о, hanem а, így: hib-a, ur-n, afztal-a.

Bizonyos lévénn pedig ezek I'zerínt, hogy a 11611165

Ъепп forgé Keményhangû Nevek’ harmadik fzemélybé

li Egygyes Ra afztékja az: а; Kérdés: mìért ne lehet

ne anuak Töb esse is alf? Еву: afztal-ak, algal-ak,

mensa eorum, an elus ipsorum? és valjon az ak,

végezet, nem e ye ůl tsak ezen Többes Ragafztéknak

végezetjeé ? kovetkezésképpenn,

mindcn Keményhangû Mássalhangzónn végzö ö Ne

vek’ Többes elsö Ejtését, nem kelleneé tsupánn tsak

cirka] formálnunk? Erre láttatik mutatnì:

1,)Hogy az illyen Keményhangû Nevek között, tsak

egynehány E ytagúak és megröv-idůltek vagynak, a

mellyeknekTóbbes elsö Ejtése alrba megyen-ki; atöb

biêt та, 15, mind alikäl formáljuk: annak az e упе

hány Névnek Többessét is tehát, `talám minden kár

nélkül formálhatnánk olfkal; a Ragafzték’ Többes elsö

Ejtésének pedig hagyhatnánk az illyen Nevekre néz

ve, az als végezetet. «

Következésképpenn, ha a kérdésbenn lévö Nevek’

Ragafztékatlan Többes elsö Ejtése’ Jegyéül, az ok ve’

gezetet vennénk-fel: azoknak két elsöRagafztékos Ги

méllyét, ettöl а Végezettôl formálhatnánk így: híb

om, [db-0d, mill-om, will-od, nempedig; [db-am, М!!

ad: hanem az at; egyedůl taak a harmadik Személy’

jelentésére fordítanánk, mint tselekefzüuk ma is, í :

бои-а, ¿db-a ’s a t. Ugyan ezen harmadik Szemâç-v

у

valjon átal`ábann
‘lw

/
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benn továbbá, a Ragafztékos Többes elsö Ejtést, nem

она! kellene formálnunk , mint ma; hanem a Többes

Jegyet, a Irl. tsak az Egygyes elsô Ejtéshezadnánk

îgy : will-ak , humerus ipsorum , ¿db-air, pes ipsorum.

Icy minden kettös értelem elhárítódnék , a melly most

eïkerůlhetetlen, az ollyan Nevekre nézve, а mellyek

nek rendes Többesse, mindenekbenn megegygyez a

Ragafztékos harmadik Személy’ Többessével , mint:

афиш-од, Ragafztékkal is tsak: qutal-olz. ’s a. t.

2.) Erre mutat kivált а Tselekvö Igéknek Ragafzté

kos neme, vagy formája, (mellyröl -a következö Réfz

benn) meily az Egygyesbenn i@ tökélletesenn megegy

gyez a Ragal'ztékos Nevekkel. p. o. _ _

Ragqutälrosfurmdjú Ige: kap-om , ' .kap-od , карга.

Rngafzteüio.: New: pap-om ,_ pap-od, pap-ja.

Valamint immár ezen éldáúl felhozódolt, ûg

..._p

min- -

den Keményhangú Igék ez, oval járûlnak a ket elsö y

Személy’ Ragai'ztékjai: így lehetne ezeket- átaljábann

járúitatni , minden Keményhangú Mássalhangzónn vég

zödö Nevekhez is, még az ollyanokhoz is, а mellyek

hez azt most avllizoktuk járúltatni. p. о.

Ur-om , urod , ига.

(ín-om , ón od, (infn.

Bizonyos továbbá, hogy a Keményhangú Ígékbenn,

a harmadik Személy’ Ragal'ztékja, az: a, soha sem

változik a Többesbenn ová; hanem álihatatosonn meg

marad,«söt meg is húzódik í y: kap-idk, tanúl-já/l".

A mellyböl ismét ezt hoz 1atni-ki, a mi közelebb

említödött; hogy nem lehetne tehát а Nevekbenn is,

az a Egygyesbéli Ragafztékot, МЫ változtatni aTöb-'

besbenn , hanem átaljábann ahnt kellene mondanunk.

Igaz ugyan, hogy az I'gékbenn, aTöbbesbenn, meg

hûzzuk az а Ragafztékot így: kap-idk, тина/г; aNe

vekbenn pedig nem: de ennek a külömbségnek lehetne
okát adni; ezt t. i. hogy а tifztaA abal végzödô Nevek’

Többes elsô Bätése, húzásos dlr lévéun, p. o. дара,

kapa'k, a hûzás nélkül való al: tehát, annyíval tsalha

tatianabb jele maradna а harmadik Személy’ Többes

Ragafztékjának. Ezen fefzegetésekböl mindazáltal , nem

e következik: ~ ` ‘ х

1.) Hogy átaljábann törůljiik-el az ol: Többes Ra

galztékot, és а helyett akku! éljünk: mert. illyen for

dítást Nyelvünkönn , a nyilvánn való és béveit fzokás'

ellen tenni, sem nem fzabad, sem nem lehet: hanem

2.) Világos ezekböl: ho y Nyelvünknek terméfzeti

vel, nem ellenkezik a«Töb es ak казашек.

3.) Mivel vagynak ollyan Keményhangú Mással

hangzónn végzödö Neveink, a mellyeknek Rendes чаду
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' nek. Avvagy

Bagal'ztékatlan Többes elsö Ejtése, sem рт], sem va

lamelly Szil'zegö, vagy Kettöshangúnak megkettözte

tésével , meg nem külömböztetödìk, a Ragafztékos

Többes elsö Ejséstöl, mint; afzzal olf, bor-uk, por-vk,

angyal-ok ’à a t. Ezek Ragalztékkal is tsak így men

tsak tehát az illyencknek Ragal'ztékos

Többes elsó внеш, akal formálhalnánk így: идти.

ak , [lor-alf, pur-als, (ищущий; ha t. i. jvc! nem akar

nánk a Ragal'ztékot hozzájok штата, mint máx' em- —

швам. ‚

Nem külömbenn az qllyan Gyengébbhangûakra néz

ve., a mellyeknek Ragálztékatlan Többesse ö/rbe vég»

zödìk , és nem jvel, vagy a bennek lévö végsö Mással

haugzónak megkettöztetésével vefzik-fel a Többes Ra

gafztékot ik, mint: örömöls, ürmök, liörmök ’s а t. mi

vel az illyeneknek harmadik fzemélybélißagafztékja,

az Egygyesbenn, nem ò', hanem с, így: öröm-e. lrör

те; külömbségnek okáért tehát,.mehet_ne a Ragaí'zté

kos Többes elsö Ejtéssek így: könn-ek, ungvis ipso~

rum, (Лёт-ед, gaudium eorum. ’s а t.

VI. R É s z.

¿z Igakföz

S. LX.

Az ige ollyan Szó , vagy a Bel'zédnek е: а Réfze ,`

melly vagy lételt, чаду tselekedetet, vagy fzenvedést,'vagyvalamelly állapotot jelent, még pedig ûgy,A hogy 'l

ezeknek Alódjät, Ide/et, Szzímjdt, Szemeïëyeit ,is meg

halározza, р. о. vagyolf, Intiem, lételt jelent,' йод,

olvam/s , tselekedetet , штат, vagy иегенегет, fzen

vedést , hízom, дудит/г pedig, állapòtot jelentenek.

А lételt jelentö Ígékenn kívül tehát: а.) Vagynak ol

lyanok, a mellyek azt jelentik; hogy én tselekefzem,

másnak, mással, vagy másbann valamit, чаду másra

nézve, р. o. аист, 111’1ж’гет, vercm, ’s a t. Az Шуе;

nek nevezödhetnek тике/гид {gé/melf. ‘ `

2.) Némelly Ígéklazt jelentik: hogy más tselekefzik

én vélem, vagy én гейш nézve valamit; én pedig ан

шк állom , vagy fzenvedem, minémñek: штат,

yagy-ldttatom ,-vcró'döm, vagy vereitetem; az illyenek

wmét Szenvedó [вдавл— hívódhatnak.

3.) Ollyan Igék is vagynak, mellyek a Személy

benq vagy dologbann , tsupánn magábann,' hol kez

dödó, hol véghezmenö , de mirra /fi nem [шт tsele~

’l

‚ч
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/

kedetct, fzenvcdést; és igy annak a fzemélynek vagy

dolognak állapotját jelentik; р. o. fázi/f, hízilrv, lá

душ, шедшим, piroJodi/r ’s a t. Az illyén Igék to

vábbá, hol а Tselekvöknek, hol а Szenvedôknek for
májì fzerínt változnak: mellyre nézve nevezöidhetnek

átaljábann: Közdp ige/knel". Különösönn Eedig azokat,

a mellyek a Tselekvö Igék? formája fzermt változnak,

mint: [душа/Ъ, lágyúl/z, Ища], nevezhetjük: Иди/р

Тиши/тем а mellyek pedig a változásbann a Szen

vedöket követik formájokra nézve, mondhatjuk: Kö

zäp Заслуги/тыс, mint: fázom, fázol, fdzik; alufzom,

nlufzoz, alu/zik.

5. LXL

Mivel az igék; a lételnek, Tselekedetnek, ['zenve

désnek, álla сипай, Módját, Idejét, Számját és Sze

méllyét шведский határozni: fzükség ezekröl is egy»

густ kettöt I'zóllani.v

A mennyiféleképpenn ki tudjuk fzóval jelenteni el

ménknek indúlatit, és kívánságit: annyiféle Módja va~

gyon talajdonképpenn minden fzónak. Különösönn ре
dig az Ígékre nézve, a fzerint, a.V mint haraggal, jó- ›

kedvel, tréfálódva, ûtálattal, vagy fzomorúann morn

dunk-ki valamelly tselekedetet, fzenvedést ’s at. jelen

tô I'zót: annyiféle vólna tulajdonképpenn annak Mód

ja: de az Igékre ne'zve többnyire а Nyelvekbenn, tsak

négy Módot vettek-fel, mivel azokkal a több анаша.

tok-is kijelenthetödnek, mihelyt a kimondásbann han

gunkat változtatjuk.

l.) Néha tehát valamelly tselekedetet, fzenvedést,

’s a t. azt fzámjára és I'zeméllyére nézve meghatá

rozvánn, так kijelentünk, va y kérdünk így: alva

‚го/Р, kapállolr, дара/25? Enne a Neve lehet Jelentä

ММ.

2.) Néha parantsolunk valakinek, vagy pedig in~

tünk, kérünk ’s a t. valakít; р. o._fzalad/" вдув/1! ta

núlj! tselekedd-meg! (а parantsoìatot az intéstöl, ké~

réstöl, tsak.a hangunkal külömböztetjük-meg) Ем

hívhatiuk Parantmló Módnalr.

3'.) Sokfzor az Igékkel kívánságunkat, óhajtásìnkat,

megengedésünket ’s~a t. ‘jelentjük-ki; чаду pedi); a.

fzenvedést , tselekedetet , valamitöl függefztjük- el;

többnyire továbbá az illyen tekîntetbenn elôfordúló

Igékhez, Egybqfoglalók járûluak, p. о. adja, Ила,

lm lálruím, /za hallanám, hogy adjam. Ezek fzeyínt,

valamellyikröl , lebetne ezt a Módot nevezni: 01u11'th

Hz'ggçßzzö (Conditionalis) Foglald Módna/f. Vegyük-bé

az ulólsót. ‘ V
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Látni való, hogy ezen három Môdbann, minden»

kor meghatározzák az Ígék aI tselekedôknek, fzenvc

döknek, ’sat. mind fzámját, mind fzeméllyét: mçlly

re nézve nevezödhetnek azok Határazó Módoknak.

4.) De ûgy is élünk az щёки, hogy azok, ma

gokbann állvánn; sem Szemç'lyt, sem Számot nem

’határoznak; mint : alunni ‚ we/lwkedni. Nevezlletjük

ezt: Határozallan Módnalr.- Az Ígéknek Виварий»:

llalrírozatlanjríról, (а midönn már nem magakbann ál

lanak) alább.

g. an.

Az Idö, чаду .klem/ald , чаду Elmúlt, vagy [буме

dé'. Az Ígékkel ezeket is ki шарж jelenteni; vagy he

lyesebbenn ezt: hogy valamelly tselekedet, fzenvedés.

’s a t. most megyené-véghez, чаду ezutánn? чаду

már ez elött véghezmcnt? Söt a fzerínt, а mint vala

melly tselekedetnek [деде ‚ vagy tsak alig múlt-el, vagy

Közelcòb: ezt Nyelvünkbenn, aJelentö Módbann, min»

den Igével háromfélekép enn is ki tudjuk mondani. Ki

tudjuk ezektöl külömbözóenn mondani, a már Rägenn

cltoll, чаду Elmúlt idejét is valamelly tselekedetnek

’s a t. A Jövendöt is а Jelentöbenn, kétféleképpenn;

l(mint az a majd következö Példákból ki fog teti'zeni,)

ès így Nyelvünkbenn az Ígékkel nyóltzféle Idôt jelen

tünk-ki, mellyek ezek: Jelenvuld, Elsó Aligmúlt, Má

.rodilï Äligmúlt, Harmadi/r метал, qufzfzennmúlt ,

Rägennmúlt, ELI-ö Jövendö, Máwdilf Jövcndó._ A má

sodik és harmadik Aligmúltnak, lehetne más пече: is

adnì: de így talám leg könnyebb azokat elnevezni,

és mggtartani. s l

A zám, va f E  ex, чар ТбЬЬег; а .zeme'yhárotï. Az I élëïiel gíëlát is kijîeylyenthetjük; és meghak

Vtaîroz at'uk, o sok é, va e , és hanyadiSzemélyltselekefgzirk, fzenvedfys agäggalamit ?

Mind a Mód, és Idö, mind pedig а Szám, és Ne~

‚чек, bizonyos változásokat kívánnak az Ígékbenn; és

mikor valamelly Ígét az említelt Módok, мак, Szá

mok és Személlyek fzerínt változtatuuk: ezen változ

' tatást nevezhetjük: Hajtogatámak. - '

Maid alább ki fog tetfzeni, hogy a lételt jelentö

Ígêk: va ok, lefze/r, belé vagynak fzöve-fonva, а.

tòbb I' ék e; azok segítik ezeknek Hajtogatását; és

erre nczve, nevezhetjiik azokat: Segz'tö [задав/г. Se

zgítö némelly Idökre nézve ez is:fogak, úgy néha ezek

is: агат, talál, mint ezekröl is alább. Mindeneknek

elôtte tehát, fzükség elöadni a Lételt jelentö, чаду Se

gító' [Её/В Hajzogatáfát; és Iannak Радар utánn, he»

l
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nil vólz ’s a t.

T. Lenni fogunk ,

lyesebbenn Í'zóllhatunk, annak Módjainak 65 Idejeinek

formálódásáról is. `

JELEN'röMó-D. .

Jklcnvaló Idó'. ‚

Е. Vagyok , vx , va you , va van.
T. Vagyunk, vagtok, vaggynak -gyvannah I

.Elsö Ане/111111“. ~ ‘

E. Valék , valál , vala.

T. Valánk, valátok , valának.

мам ат: Azigm фи.

Е. Vagyok vala , vagy vala , vagyon, van vala.

T. Vagyunk vala, vagytok vala, vagynak, vannak vala.

l Harmadi/r Aligmúlt.

E. Valëk vala , valál vala , vala vala ,

Т. Valánk vala , valátok vala , valának vala.

Egéfz/zcnnmúlt.

E. Vóltam , vóltál vólt. I

T. Vóltunk , vóltatok , vóltak , vóltanak.
‚ yRtÍUerznmúlt.

E. Vóltam vala , vóltal vala, vólt vala.

T. Vóltunk vala, vóltatok vala, vóltak, vóltanak vala.

A vala helyett, követvénn a köz befzédet, helye

sebbenn élhetünk itt ezzel: vdlt, így облет milt, v6!

EzJä Jöàendä.

E._Lél`zek , léfzefz, 16Г2Г2,1еГ2е1, 1612 16Г2е11.

Т. Lél'zünk , léfztek , 1éI`zuek.
A.IlfríJodz'Íf Jövendö.

E. Lenni foqu , 1епп1 fogfz , lennì fog.

lenni fogtolc,

PARANTsoLó Mo D..

J ö v en d5.

E. Légy v. legyél légyen.

T. legyeëek , ‚ légyenek.

FoGLaLÓ MÓD.

leuni fognak.

é Je l e /z v а l о'. é é

E. L gyek légy v. lcgy l l gyen.

T. Légyünl; , 1égye’tek , ‚ ‚165уепе11.

All' g mrú lt.

E. Vólnék , vólnál , vólna. l

T. Vólnánk, vólnátok , vólnának.

Ева/2 zen nm'ůlt,

E. Vóltam lé en , vó tál légyen , vólt légyen.

T. Vóltunl: lcgyen, vóltatok, légyen, vóltak, 1161111—

nik Идут.
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Re'genftmúlt.

E. Völtam vólna, vóltál vólna, vólt vólna.

T. Vóltunk vólna, vóltatok vólna; vóltak, vólta

' ' nak vólna,.

Jó' v в п d б. . _

E. Lejéndek, lejéndefz , leje'nd.

T. Lejéndünk , lejéndetek, ’ lejéndenek.

HA'rÁnozATLAN MÓD.

темам. lenni. Jövendö. lenni ezutánn V. jövendöbenn,

Е Ё s z Е s Ü I. ö.
Jede/:valli: valo'. Egeflç/àennmúlt: vólt. Jöven/ló': еги

tánh való, jövendöbenn való. Ra (умами: vólt

om, vóltod, vólt-a, vólt-unk, volt-otok ’s a t.

JELENTÖ MÓD.

_Je l с п v a l 0’.

Е. 1еГ2е1{ ‚ 1ёГ2еГ2 ‚ 16Г2Г2 ‚ 1еГ2е1 ‚ 1еГ2 lel'zen.

T. lefzünk , lefztek , ` л lefznek.

EIJÓ' dligmúlt.

E. levék , levél , leve.

T. levénk , levétek, levének.

Megrù'vidítvc.

E. lök , löl , 16u.

T. lönk , lötök , v. tek. lönek.

MáJoa'i/i Aligm últ.

E. léfzek Vala , léfzefz - _ vala, leÍ'zl'z - Vala.

T. lé_[`ziink vala, léfztek Vala,` léfznek vala.

Harmadiá` Áligmúlt.

E. levék vala, levél vala, ‘ leve vala.

T. levénk vala, levétek vala, levének vala (így

' ` « rövidítve is ).

E eyzfzennmúlt.

E. lettem , ettél, lett.

T. lettiink, lettetek , lettek , lettenek.

Refgcnnmúlt.

E. lettem vólt , lettél vólt , ‚ lett vólt , v. vala.

T. lettünk vólt , lettetek vólt , le t t e k , lettenek

vólt, v. vala.

Elsó' Jövcndó'.

E. 1éfzek, léfzefz ,’1éfzfz, léi'zel , léí'zen ezutánn

v~. jövendöbenn.

T. léfziink, léfztek , léfznek.

Márodilr Jövendö.

E. lenni fogok , lenni fogfz, ’ lenni fog.

T. lenńi fogunk , lenni fogtok, lenni fognak.

— i \ .‘ l l

f
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PARANTSOLÓ MÓD,l —

Е Jö v в л d б. . `

.. légy, v. legyél, Iévyen, legyen.

T. légyetek , légycnëk, leg'yenek'.

"fw: `FOGLALÓ MÓD.

~ l .Jelenvalá '

F. légyek légy, v. legyél lëgyen , le yen..
T. капай, ‚ légyetck , 1 légyenék. gy ` ~

А lig т ú l t.

E. lennék , lennél , l lenne.

T. lennénk , lennétek , ч lennének. ».

` Egäfzfzennmúlt. '

E. lettem légyen, letfél légyen, lett légyerl.

T. lettünk légyen, leftetek lf'gyen, lettek, letteuek légyen. "

-- l Régennmúlt. __

E.|lettem vólna , lettél vóln`a , _ `lett vólna.

T. lettünk vólna , lettetek vólna, lettek,1ettenek völna.

.Íö ve n d ü.

Е. lejéndek , , lejéndefz ‚ Ж lejénd. . »

T. lei/érndünk, > lejéndelek, leje'ndenek, v.lejéndnek.

Ebböl lehetvne Parantsolót is formálniígy.- [дриад «

lejofnd/en, leje'ndjelck, lejehaf/'ene/ï. y

HATÁROZATLAN мел). ‘ff

Jelenvaló: lenni. Jövendö: lenni ezutáńń v. jövend6~

benp , lejéndeni. ‘_

RÉszEsÜLö.

Jelenv. lévö. Egeßfzennm. lett. Jöpc/z/dc'í: ezutánn ч. jö~

vendóbenn lévô, lejendö.

v 1 s Е L ö`

Jelenv. léve. Egaïzßcnm. lévénn.

' . _§. Lxul.

Ezen két Igének némelly Idejeibenn , az Еду/дуг:

berm, hol vette magát а k? р. о. vagyoll", мы ‚ len

né/r, [едут ’s a. t. továbbá az l', ës fz; miérl? чаду

miképpenn jelentenek második Személyt így: или,

vóltál, leve?, latte?, len/161, lçfzefz'; ältalmenvénn ezek,

és hasonló eröxfel bîrvánna Regulás Hajtogatásokbaun

is így: легенд", ßerctcï, jkcretjâ: ’s а t? шиш valaki

valaha kinyomozza. ' ' ~

Azt sem lehet bizonyoskëp'penn meghatározni, ezen

как Igének egynehány ldejeireînézve, hogy azok ‚'

honnét formálódtak? bizouytalaii I_événn már ma , аду



во ' VLEEsz.

lát'í'zik, mind a keltůnek Gyökere: aRegulás vagyRen

des Ígék’ Gyökere, kitetfzik, a többek között, min

denikuek az Aligmûltjából és Réfzesülöjéböl, elvetvénn

belöle az utólsó Tagot, p. о. alum-d, [дети-б; alvas

{длани-е: és e fzerínt gondolkozvánn a kérdésbenn

lévö Igékröl is: mivel azoknak Aligmúltja és Réfzesíí

löje ekképpenn megyen: val-a, val-6, lav-e, leu-ö:

feltehetni, hogy ezeknek Gyökere val, és le’v, vagy

leu lehetett; чаду tsak le, mint más Шуе!) Е tagû

Ígék, р. о. lö,fzö, lövök, [бас/п: а mellyektö lehet

is hihetöképpcnn formálni Idejeiket: az Aligmú/tat

ugyan (mint közclébb mondódott) így; val-a, lcv-e,

val-6k, lev-ék- az Egéhfzennmûltatígy: val-tam, 1161

trim, [ev-tem, let-tcm - vagy'ebböl: le, [спет ‚ lette/l,

’s a t. mint: [б , löttem , [дней ’s' a t. a Parantsólót

így: [да-7, ¿Jg-j, Мяу, ¿év-jen, [cfg-jen, lägen. — A

Foglalóbann a Jelenvald formálódik aParantsolótól, —

az /Ilz'gmúlt ismét a Gyökértöl így: падла, тЯпа,

¿ev-nel", [mnd/r. - A Határozatlan: val-ni; vólni el

vefzett. [стяг Ianni.  A Réfzesülö’ Egéfzí'zeuumûltja:

val-ott, valt, völt, lcv ett , lett. .

A Másodjkßés Harmadik метили, úgy a Re’

тащит/спад, és Jövcndö/mek formálódását könnyíí ál

tallátni magokból a Példákból; a мимо/дм: mindaz~

által ezt jegyezvénn-meg: hogy Nyelvünkbenn, egygy

Igének sints Jövendôje; az az, Jövendö Idöt jelentö

különöá végezetje; сип Ígének pedig, Vagyok, nem is

lehet tulajdonképpenn Jövejndöje: mivel ez: разум, tö

kélletességre meut lélelt jelent; és ez az oka,' hogy а

lefzek tevôdölt Jövendöiévé; mivel ez: lief/‘zaki nem tö

kélletessëgre ment lételt, hanem annak kezdödését, és

tovább tovább való meuetelìt jelenti, melly ezutánn

való, vagy következö Idöt kíván: ellenbenn ez: va

gyok, tellyességgelkìrekefzt minden Jövendöt. Par/mmo

lója, és Foglaló штамм is azért nints ennek паю/ой,

hanem a Léfzekäbó'l vefzi így: Иду; lägye/ï, mivel ezek

is jövendöt jclentenek. _

Egyébaránt, hogy а Segítö Ige is или, vagyon a

Jelenvalóbanu is, és abbaun is élünk vele gyakorta; ki

шик az efféle Szóllásokból: most [еде/г Katonáva’;V

mimódorm [фен а földindúlás? quomodo fit? ’s a t. `

Nem lévénn tehát különös végezetje а Magyar 'Igék

nek a Jövendönek kijelentésére; (kivévénn a Foglaló’

Jövendöjét) formáljuk azt, a _Regulás Ígêkbenn a Je

lentönek Jelenvalójától, hozzá tévénn ezt: питал,

° vagy jövendöbcnn, Ягу: '_fzeretck ezutzínn, olvai-/lz jà'ucn-V

‘ dó'àcnn; vagy pedi а Határozatlanhoz ezt: fogok ‚

fogß,fog ’s а t. инд/22:01: ’a a t. De ezt: ¿ef/zelf,
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magábann is meg lehet esmérni, hogy a Jövendëbenm

áll; befzédünk megmutatja. ‚

Nem ártana mindazáltal abbann egygyezni-me :

hogy [едем quzqu ’s a t, húzás nélkül, tartógjon с‹

lenvalónak. Húzással pedig: [фас-Ё, 1е]2ф, ’saß tar

tódna Jävendú'nek. -

i (ll) Nem lehet átaljábann hibának tartani az eñ'éle [3611550—

kat: elfbgoft mami, kifogntt ìndúlni. Helyesenn élhetünk а

zokkal, mikor valamelly bizonytalan tselekedetet, fzenvedést,

's a t. akarunk jelentenì, чину valamit tsak találgatunk. De ha.

n Jelenvalóbann éiünk véle, nem találgalást, hanem bizonyost

íelent, р. о. «I_fbg menni ’s a t. Találgatást, és Bizonylalansá

got fzoktunk ezzel is jelenteni:` trzlfz'l, mint: el tnldlindúlnî, ol

lyat tala'l mondani, ollyqn emberre мы: találnì. Különös én `

telme fzokolt lenni e-ien Igének is: akar. p. o. meg akar halni-,

we a/mrl esnì 's a t. prope ей, -fuit, in ео el? ’5. a t.’ De ‚а

zók’ értelmit а. Lexikonokbxmn иен йегезпй.

g. LXW.

A lételt jelentö Igékçnn шт, vagynak TSelekede

tet, Szenvedést és Allapotot ielentök is. (lásd а LX.

Selyß) Némelly Irók, ezeknek Hajtogatásába, mé1~

lyebbenn belé akarvánn látni, fzerfelelt megsokasítot~

так а Hajtogatások’ fzámát; ki tizenkét, ki hufzonnégy,
ki ennél sokkal több`l Hajtogatást is fzámlálvánn; Ее`

lette'bb elragadtalvánn , Nyelvünknek, más Napkeleti

ekkel való egybehasonlítzisától. ‘

Неву Nyelvünkbenn az Ígéknek végezetjeì, és azok

fzerínt, azoknak értelme is változik: ezt `taigadni nem

lehet. Hap. о. Ге1чсГ2ГЪйК @Zeni ének nre/f, küxömbféle

végczetjeit, mint: verein, verle , verb'döm, veraltete/n,

verdf'gelem, verdcgelödöm, verbeter/1_, veìhetödöm; verer

гнет, vercttetú'döm ’s а t: bizonyos, hogy ezeknek,

annyiféle az érlelme, a mennyi _a Vé ezetje:,de nem

következik , hogy éppenn annyiféle vó na a Hajtogatá

\sa is. Nem a Hajtogatás téfzi ezek között а külömb

séget, hanem mindeniknek az б külömbözö Ve’ ezet

je, és értelme; és erre nézve, mindeniket ûgy kel tar»

tanì, mint a Származtatás által kéfzíilt újabb újabb

Igét; melly Származtata'snak módja, köz másl Nyel

vekkel is , ha Í'zintén nem olly böv mértékbenn is, mint

а miénkel. Úgy hogy, Valamint a Deák Nyelvbenn,

nints töhb Rendes Hajtogatás négynél, azért, hogy

abbann némelly цепей Végezetje , a Származásnái

fogva , azoknak értelmével egyetembenn változìk,

p. о. így: [нёбом/айда“ fáribil/o, jbrìptito, foripturl'o;

darmiu, dormito , darmiturio, ’s а t. lucca, lua-esco: ûg

a Magyar Nyelvbenn, az Igéknek sokféle értelmet oko

zó végezeti áital, éppenn nem a Hajtogatzëok, hamm

\ 4

l \
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v

az Igék ['zaporodnak; а Hajtogatâsa pedig mindenìk

nek azon módonn megyen; tsupánn a .Tselekvö és

Szenvedö `Formábann vagyon valamell)r külömbség,

mint más Nyelvekbenn is. Következésképpenn, a ki

azt állítaná, hogyy a Magyar Nyelvbenn, tsak egygy

a Hajtogatás: éppenn nem hibázna, ahozképpest, а

a ki tízet, vagy harmintzat is képzel magának. Mert

ha más Nyelvekbenn, a Tselekvô és Szenvedô Formá

пак változtatása , tsak egy Hajtogatásnak tartódik:

több Hajtogatást egynél, Nyelvünkbenn tartan'i nem

is lehet: mivel a ki egygy Igét tud Nyelvünkbenu, mind.

a Tselekvö, mind а Szenvedö Formábanu hajtogatni:

a fzerínt bánhatik, az attól lzármazott, vagy akár~

melly más Igével is, a mint annak tuiajdonsága hoz
za magával. 

(mm) 'Lehetne vltami, Вову a mit a ’Sidô Grammatikábann,

könnycbbségnek okáêrt, hét Haitogatásnak tartanak is közönsé

gesenn , azok tcïbbnyire; mint а Magyaroknál , valósággal újabb

Ígék. Men azonn kívû'l, hogy Hàjlogalásaìknak végezeqei egy

mással alkalmasint megegygyeznek: bizonyos dolog, ho y Hui-g

а Tselekvö Ígék közzül is , ucm mindeniknek vagyon ab aun a

Nyelvbenn is az a hét Fox-_májag némellyìknek tsak egy van,

leg alább а Bibliábanp tsak еду Forlnábann впадина; némel

lyìknek értelme pedig, e1. vagy amnz Formábann, annyira kü

lömböz, hogy azt nem lehet tsak Hnjtogatására nézve külömbö

16 Ígének gondolni; hanem a Származtatás által kéfzůlt újabb

Ígének kell канат. — De ha ezck külömbenn vólnának is: а

Bandes Hajtogàtás , koránt sims a mi Nyelvünkbenn annyi vál~

tozásokkal egybeköttetve, mint a ’Sidòbanm hanem а mint а

Sbenn inondódott, minden gét, vngy а Tselekvö, vagy а Szen

vedö Forma цех-[т ШШ, vagy mind a kettöbenn is lehet vál

toztatni. » ' ’

\ 5. va.

Nemhogy t'ehát a Hajtogatásoknak fzükségtelen Pza

porításával kellene а Мазут Grammatìkát bövitenì:

de az Ivéknek , értelmére és végezetire nézve való

minden `Ñemoeit is elöfzámlálnì: nem egyéb vólna, ha

nem a Di'ctzionariumot‘kiírni. Elég léfzen a Vnagyjá

ból, és leg inkább az añ'éle Végezeteket feljegyezni;

а mellyek Nyelvünkbenn, az Ígékhez tevödvélm , azok

`nal: értelmit úgy változtatják; hogy ап'а: értelmet,

más Nyelvekbenn több különös fzóval kell kitenni.

Mivel pedig a Magyar Nyelvbenn , miudeh Ígének

Gyökere, a Jelentó' ¿U6d’.ïelenvalóidnak тубус—а »har

madi/f Suma/Ilya; ahoz lehet, és kell az elìélè Vége~

zeteket tóldani. ' '
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I.) Ha valamelly Ígéhez, ezeket a Végezeteket tóld. '

juk: hat, het, így: став/ша, köl'zöríii/wt: ez annyit

téfzen, mint: pote/i legere, porq/i“ асиеге; és igy ezen

tóldás мы, lefznek az Ígék Таланты-е? Vevödött pe

dig ez a tóldalék, nem ebböl az `I'géböl: Шт: ‚ mert

maga ez is öl'zvetevôdött ebböl: içfzfz és het, mintha

vólna lefzhet; és mikor ezt egéleí'zenn tefzi'zük vala

melly ige mellé, nem annyira tehetséget, mint enge

delmet jelent; vagy pedig lehetöséget; és nem a Tse

lekvö fzemélyre vivödik; р. 0. leliet all/ami, iff/iet Ira

рай/й: hanem ìnkább ebbôl, а már ma tsak öfzvete

vésbenu megmaradott lgéböl: hat. (ратей) р. o. ki

lmt, делая, cl/Lat ’s а t, hat/lata', /zataimar ’s а t.

Némelly Телеги/51261, hozzájok tóldódvánn, а Foglnló

Aligmúltjá-nak Végezeljei, léIznek Ohajto'lï. mint: eher

ne'm, Mamá/n, _ai/zatmím,ßá/zkfízhat/zám; mellyek

nek a lelentöbenn, tsak лад és незанятым: for

málhatunk így: е/юте’щ vala, ¿het/lem 1107/. A Fog

lalóbann pedig tsak Egélezenn és Régennmúltiát, Яду: _

e/zetneîn [гуд/ел ‚ е/шгпет vdi/ia. Több Idejei és Mód

jai, nintsenek. _ _

2.) Ha valamelly Ígéhez ez a Végezet tóldódik: at,

vagy et, tal, vagy tet: azzalajelentödik; hogy valaki

magánn кыш mással tselekedtet valamit: p.o.oiva.1tat,

шаг-га ’s а t, carat vel ’facit legi, uccidi. chödött

ezen tóldalék , talám ebböl: tefz , ген, гене; те11у

inntúgy váitozhatik tatá. mint `a hat, Аид, és artig,

migré; mintha így vólna: tette olvami, _ tette hogy ol-l

галоп. Nevezhetjük az ígyy _kitóldott Ígéket, Ты]:

дилемме/г. A tatnak megfzaporílásánál fogva , által#~

vihetjük ugyan а tselekederet, harmadikra, negyedik

remis; de ez homályosságot okoz, és nem kell véle «

e I. -Y / ‚

3) Mikor valameily Ígéhez ezt tóldjuk: gat, get:

jelentik ezek, valameliy tselekedetnek, ottann Остапа,

vagy gyakorta való elófordúlását, mint: оград-5121, ke’

‘ re-get ’s a t; és_ehezképpest nevezödhetnek: Gyn/ror

löÁvza/f. lllyen ereje van sokfzor ennek is:l tat, и, >

mint: n_yom-tat,fultat ’s а Ч; a'következóknek pedig

mindenkor: gril, ge'i, doglíl, dege'i, dù'geï, dzíi, de?,

МЛ, ńél, oz, ez, öz, dor, dös.’s a t. p. o.fzfllng1íl,

дающее? , oívasdngál , [яшма-Ёж , жмёт-1 ‚ [шиш ‚

fzeldel, {rÃ-di, saper/rel, didoz', ‚погоди, kötò'z, tmp

dvs, pökdö.: ’s'a t.

Hogy vóinának ezek külön külön Hajtogatások ?

(lásd a Származtntást) _

Az Elsö és Második Szám nlatt lévö Végezeteket,

mellé lehet tenui akármellyik Igének is; de а Gyakor

F 2
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lást jelentök, megválaf'ztják az щека; а Í'zokás tanít

ja-meg, mellyiket mellyikhez kellessék tóldanì? `

4.) Vagynak Kezdödést jelentövégezetek is, miné~

můek: сайт, cdi/f, дм, ’s a t. mellyek által a Kez

dńdefstjclcatö igék kéfzůlnek; р. о. világusodik, еще

там, ’s a t. Ezek többnyìre, а mint láthatní, Ne

vekhez tóldódnak , és azokból formálnak I'géket; чаду

pedig Nevekböl fzármazott Közép Ígékhez, p. o. шт,

шт], мышам, n_xegrövidítve: шит/г. _

5.) Az it V'égezet, vagy ne'ha magábann is a t, Al- ч

talvivô, és I'zorossabb értelmet okoz; és tevödik., hol

némelly még ma is fennl'orgô, hol pedig már ma ho,

mályos értelml'î, és elvefzett Gyökerek mellé, mint:

tan., tan-ít, гит ‚ ¿sáb-â; гол-й, [tapar-it, гадит-й,

fzáll-ít,ßállít. Tevödìk akármelly Mássalérthetö mel

lé is, тапир-49-17, kairos-ít, Иду-й; néha még aKö

zép Gráditsbann lévökhöz is, mint: надутый, ’s а t ;

de a Felsö Gráditsbann lévökhöz nem: de most az

иней tsak az Ígékhez való járûlásáról vagyon fzó.

Lehetne több efl'éle Végezeteket is fzámlálni; for

. dûlnak is még majd elö: de azok iukább a Származ~

taiásra tartoznak. Bizonyos azombann: 'hogy valai

mìnt az elöfzámlált, éstöbb Végezelek, Nyelvünkbenn

ékes rövidséget okoznak: ûgy az azokkal való élésnek

megianúlása, nem kevés fáradságába kerül az Ide~

geneknek. - ‘

LXVL

Rendes чаду Regulás Hajtogatás Nyelvünkbenn tsak

' eg Yagyon a LXlVdik §. fzerînt; egynek vévénn, t.i.

a äselekvö és Szenvedö Formát: de azombann min

den ТсЦуеа' Тгеге/гудГЁе’ле/г ez atulajdonsága vagyon,

`hogy azt, a Tselekvö Formábann, a három elsö Mód

bann, maid mind egygyik Idöbenn, Személybenn, de

tsak az qugyexbenn, háromféleképpenn lehet és kell »

is hajtogatni. Világos ez а következö Példából:

1. Forma ——- Szeretek ‚ ч fzeretfz , ` fzeret.

2. `Forma - Szerellek , fzeretel, яйлы.

3. Forma - Szeretem, fzereted , fzereti.

l.) Néha t. i. valamelly tselekedetünket meg nern ha~

tározva említjük, va y nem neyezzük-meg', hogy az

mire? vagy kîre vivôdìk'.’ vagy ha megnevezzük is,

de nem külömböztetjük-meg, vagy nem mutaljukki

Névmássával: és ekkor az elsö Formával élünk így:

Летней, folvamŕ, шитой: egygy embert, .ro/ï embert

furet/eh, mente? narrato/l', надув: hallok ’s a t.

a.) Néha iemét valamelly tselekedetünk másra vivö»

dik ugyan, ue {за}: а második Személyre; és ennek
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kijelentêsére, vagy kimondjuk a második Személy’

Névmássait, vagy pedig elhallgatjuk игуан, de .alatta

értjük fzavainknak.: ekkor гена: élünk а második For

mával így: [петле/г teged; [даты бие’т! Igy megy

ez a Tehetö, Tseiekedletó, Gyakorló ’s а t. Igékbenn

is: регате—Мед, olv/utatla/ï, fzaretgetlek ’s a t. Ezen

Formábann kellene i az'ság fzerint l'zóilanunk, mikor

а második Személyneì reánk tartozó tselekedcliröl em~

lékezünk is; р. о. te fzeretel engem, _de ezt a fzokás

elrontotta; hanem egyneháuy lgével tsak ugyan így

élünk, mint: te эфа сдует’, ’sam nem moudjuk: te

vgfzçfz àngem’. _

3.) Mikor pedig a Í'zemélyt vagy dol ot, mellyre

tselekedetiink vivödik, Névmássával meg ülömböztet

jük, vagy kimutatjuk; vagy Névmássát tefzünk eleibe, `

(melly végre a Németek ezzel élnek: der, die, das.)

akkora harmadik Formát vel'zfzük-elö így:jzerelemaz

alzízatoJJ/ígot ,_ alvaqoni q Ãjö/zjvct, [еда/3411014 az ár

у!“ ‚5 а 'rf . \ ’

g. van, ’

Hol vette magát a'Tselekvö Igéknek ezen három

rendbéli Formája? honnan jönek abba, minüegygyìk

Idôbenn , és majd mindenik Személybenn, azok 3. кат

lömbözö Végezetek ? kitanúlhatjukLha goririolóra vefz

fzük, a két Segítö Ígéuek Végezetit; és a Névmássa

béli Személlyes Ragafztékokat. Ezekehn épíil Ígéink

nek Hajto atása, ezckböl „шк, mind Idöbéli ,_ mind

Személybgli Végezetjeiket. Könnyíí ezt egyí'zeribe lát

ni , ha ide leírjuk а Segîtö I ék’ Jlelentô’Módjánç1_k .Te-Í ~

lenvaló Idejét, es еду vagy _ét Ragafztékos Navet.y

Vagy-ok , vagy, . ' van.

тазу-инд , узду-[ой , vagy~na¿‘.

lefz-ek, ' ylel`ze;ß1,lelzßç,lefzel,lelzfz. \ Ä

lefz-ünk ,_ kfz-tek, L s [eil-nek.

Ñ S g l ‘

язь-оп; , zag-od, q ‘zab'jan

zab-u/z/r ‚ zab-olok, . zab-/o/r.

kép-em ‚ 4 kép-ed, ' - kép-i.

kép-ünk , kep-stek , képJ/î, kép-jßk.

А медик мм? мыши Ide/‘am имамами.

A.) Mikor valamelly Tselekvö Ígêt, a. közelebb em

lített Elsö Forma Ízerînt akarunk a Jelenvalóbann baj

togatni, melly ez: _fzerete/szareg/z, fzeret: minde

neknek elötte arra kell figyelmezni: позу mitsodás Ма

gábannhangzó áll ulói annak Gyöker'ébenn'ê (Gyökere

Ь
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edíg minden Ígénekva Jelentô Mód’ Jelenvalójának

Earmadik Személlye) És Í

1.) Ha а, о, и, áll а Gyökér’ utólsó Tagjábann,

mint p. о. ebbenn : kap; akkor a Gyökér, а Segítô Va

gyo/r’ Vegezetjeit verzi-fel mind az Egygycsbenn, mind

a' Többesbenn, (kivévénn а második Egygyes’ Sze»
I méllyél , mellyet a [еде/21151 чёГ2еп magához; és а

harmadikat, mellybenn ekkor а Gyökér váltòzás nél

kííl marad) így:

kap-oli , kap-fz , kap.

чаду-од— , Паше]; , -—- `f .

kap-unl“ , kap-rolf , kap-nal'. " ~

чаду-шт, vagy-tok , va -na/s.

2.) Halpedig в, ”б, и, áll a Gyökêrnek ut_ólsó Tag

jábann: az illyen Gyökérhez, a Segítö lq/zek’ Végezet

jeit kell tóldani , р. o. eheza Gyökérhez: гвр. ígyyyg

tép-e/f,V пер/2 ‚ lép. е.

lelz-eń“, lelzfz , ___. ._

tép-ün/ï ‚ tép-tß/f , триад,

lefz-ün/î , leI'z-te/r , ieiì-lzél”, д

Ezt mindazáltal megjégyezvénn, hogy a [пену-Тве

1е1‹чб Ígének Gyökerébenn, ö, vagy ü, a végsö Ma

gábannhangzó; az, az Egygyes elsö Személybenn, és

а Többes másodikhann, е/г heliyett älföi Weizen-fel így:

ölf')'/r,l ölzfz , ö -~ ölt-ök.

губи-М, gyüjt-e/k, дуй]: — „капам/г; _

Ezekbôl világos I'évenn, ho у az emlitett elsö For

mábann, a Tseiekvö IgénekI (зубные, a Segítö 1go/k’

Végezeljeit чет-Ред a Hajtogatásbann: nevezhetjük ezt

а Formát Segíteßß'emck.

B.) A mi továbbá а Tselekvö Ígéknek azt a'Formá

ját illeti, mellyet ezen Tzìkkely’ kezdetébenn, máso

diknak nevezénk:l/'zerctlek,jzeret-el; kap-lak, kap-ol;

tÄpJe/f, игр el: hihetö, hogy ennek elsö Személlyébenn

а Ã', ebböl vevödöit: надув-Ь, vagy [cfm-k , az l pe~'

dig ebböl: [фа-1; és a két Személy’ végezeti a l" és l,

azért öntödött-öfzve Яву: kap-lak, tép-le/î: mivel ez а

Forma , egyedůl tsak a második Személyre vitetödhe

tik. Így: [земле/г ‚сует, ólta/mazlak t'égedet. А тё

Sodik Személy’ Végezeti pedig: дари, tejvel; látni ча

16, hogy ebböl vevödött: quzcl; az el, allá változ

vánn aGyökér’ utólsó Tagjához képpcst, mint a hat,

йеиё. А2 elsôbenn azombann, miért kap-lak, nem pe

‘dig kap-lok, a паду-од fzerint? nem tudhatni:` de a

Gyengébbhangú Igék, menne'k a mint lálni való а le~

[зад lzerínt': tépl-e/ï. ‚‚

‚ Minthogy edig `ez a Forma , az ldöknek tsak az

Egygyess b'enn , és a кг; elsöbb Személlyébenn
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fordúl-elö: a harmadi-_kbann pedig, és a Többesbenn ,

' azt mindenütt а Segítékessel Í'zoktuk pótolni: neveztük'

ezt: Стада ibrmfínak. Annyival inkább, mivel сапе];

‘második Személlye is már ma , sok Ígébenn fzokatlan,

р. о. hallal, kapzíllol, до]; ámbár ez а Következtetés

sel éppenn nem ellenkezik; ahonnét némelly Ígékbenn,

а Jelenvalóbann, ma is feltaláltatik, mint: ограда], vi

fzel, фа! ’s a t: a Foglalóbann pedig minden Ígébenn

megvagyon, р. о. olvasszíl, ¿eigene? ’s а t. Lásd -a

lább á Példákbann.

. C.) Mikor pedig azt a Formát akarjuk kitsînálni,

mellyet harmadiknak neve-zénk: látni valá, hogy a

Bagafztékokat, (vígyázvánn ekkor is. aìGyökér’ végsö

Magábannhangzójára) mi-ndenbenu а [zçrínt tóldjuk а

Gyökérhez az Egygyesbenn; mint afNevekhez:

Душ/ел: иёьгогп, . zabfod, lab-jo. _ `

:~A 3— Евр-ст, kep-ed, kepz._ I

» ~ kap-om, kap-od, kap-ja.

-» té -ст, tép-cd, tép-i.

De az Igék’ Töbáeue így mégyen:

kap-juk , Кар-Лит, kap-fdl?,
_ tép-l'ük, tépítek, ‚ tép-¿Áu A ,

És így az Igéknek ezenTöbbes Ragaí'z'téki, látni va

]ó, hogy nagyot külöurböznek' a Nevek’ Ragafztékitól;

mellynek oka ez: mivel ennek a Formának Többesse,

nem a tifzta Gyökértöl fzármazik; hanem ennek Ra

afztékos Egygyes`harmadik Személlyétöl, ûgymintz'

пруд, te’pi. Ez megyen által'a. Többesbe., és 'a bcn`

ne lévö' Erös vagy Gyengébb végsö Magábannhangzó

hoz képpest , az elsö Személybenn , kiejtvénn magá

ból az al e's it. így: kfz/jj, Ир], az ank és ünk Név

beliRagaf'ztékokból, ai által, tsak az uliOt és идёт vehiv

el, így: lmp-juk, mfp-jilk; bizonyos-lévénn aßagafzté

kokról való Jegyzésekböl; hogy az i, ebbenn iff/Ji, nem

eg éb, hanem ennek megrövidítése: teja-je. A honnét

тез ma is illyen tellyesenn moncljákezt ki imitt amott

a una’ mellyékinn, az eH'élékbenu:fzeret/'e , nevel/'a

’s a t. Es ez az oka, hogy а Többes elsó Személy

bonn nem így megyen-által: (вы. hauem tépjc, és az

в’! а mint említödölt, kiejtvénn, lefzfz: täpì-L'LÃ”.

A Többes második Szeinély’ formálására továbbá,

' meghúzódik az emlitett harmadik Egygyes Ragafzté

kos Személybenn, az a így: lrapjrí, а Gyengébbhangû

lgékbenn pedig változás nélkíil marad az i, Жду: tépi.,

és а tally, tek, Többes Ragal'zték, hozzájok tóldódik e

I'zerínt: дари-1015, täpi-lek. .

A Többes harmadik Személyt ebbenn a Formábann

úgy formáljuk, поду az Eröshangûakbann a. har'madik
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Személybéli а meghúzódik, a Gyengébbhangúakbann

pedig az i, húzás nélkí'íl marad, és mind a kett'ónek

utánna tevödik а k, így: kap-fdl: , trip-ik. ’s a t.

Nevezhetjük ezt а Formát Ragquté/ïo.: Formának.

Ezek pedig külön külön sorbann, a Jelentô Mód’ Je'

le'nvalójábann, az elöadódott három Formának Vége

zeti, a mellyek l`zerínt hajtogatódnak a Таем/1126 jgs/k,

és tsak azok а Tellyes Tselekvö Igék, a mellyekel:`

съев lxárom Fòrma l'zerínt lehnt változtatni:
i ' Jelentó' ЛИФ Jelcnvqlo’ Idö.

E {370.13 ` 3dik Személy.

1.Segi’te'ke.errma: ok,e , 6k, fz __) шдда а Gyökéf

2. CJonka Forma: lak, lek, el,ol, öl ) mind akenöbenn.

3.1?dgafzze7mrE om,em,öm, od, ed,öd — a,- i.

' Tö Ь b 0.1.

Segít. Formar:V unk, ünk, tok, tek, tök, nak, nek.

Raga/zz.For_ma:juk, jük , átok, itek, ják, ik.

(Suk, sük) » f (sák)

_ §. LXVIII. - _ А

Е2еп Végezetek közzííl immár minémů Ígéhez? mel

lyek kívámatnak? nem nehéz kitalálni; mivel a Nevek’

Ragaíztëkos Többesséröl adódott Regulák fzerínt men»

nek: nem árt mindazáltal ezeknek tulajdonságit egy

nehány Regulábann elöadni.

_A.) А háromfeïe Elxó' Szemcfliyelrró'l.

1. Reg. A melly Tselekvö Íge’ Gyökerének., a, а,

u, áll az utólsó Tagjábann: abbann а háromféle E116

Szeméiyek’ formálására, az oh, lak, от Vége'zetek ki»

vántatnak. p. o. мадам/г, hallgat-lak, мигают;

lop-ok, lop-lak, lop-om; húz-o/ï, lzúz-la/r, húz-om.

На реаяд в .in а Gyökér’ 1116156 Tagjábann. @1., м,

em, kell a háromféle elsö Személlyekbenn , így : fzeret

ek, fzeret-¿e/s, [ига-ст. д

Mikorismét ò' vagy ü találtatik a G ökér’ utólsó Tagjábann: akkor ölr, lelr, öm kívántatikÍ így: tör-ök, tör

lek, tó'r-öm; üt-ök, üt-le/î, üt-öm. _ .

2. Reg. На а Tselekvö Íge’ Gyökerébenn, az 11161

só Tagbann i áll, és az it, a, о, u, elözi-meg, vag

1'; mint: dmz't, borít, hurít, tu'tít; mindenkor olf, ia ',

om kívántatik az elsö Személyek’ formálására; (söt

többnyire az. efféle Egytagû Ígékhez is, mint: ír, Мг,

fzít , Ми ’s a t.) így: a'mít-o/r, ámít-Ialr, ámít-om; bo

rl'toÃ", Инд-105", baffi-am; Ílúrít-ok, hún't-lulf ,' Ílúrz't

om; Miliz-dk, wirft-luk, идя-от. Így az Egytagûak- ' 1

bann is: bír-ok, hir-lak, bír-om; fait-ok, fzít-iak, Jzít .

от ; hiv-olf, Мифа/г, hiv-am.

/
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На pedig az ft, е, д. ú', elöZi-mèg: ей, lek, em,

kell ig ’: te’rz’telï, [буй-1:1, afrit-em; öfzít-ek, ö/zíble/r,

фиат; ürít-elf, úrít-lek, ürít-em. Ezek~kívántatnak

az óllylfan Egytagúakhoz is, a mellyek két Mássalhang

zónn vé zödnek , mint: int, hint. (ehez is: lli/z, mi

kor Tse ekvövé válik is így: тез/2172435“, теЁЬф-Ьй,

„медуз—ст ). Ehez pedig: nyír, hol az egygyik, hol

a másik rendbélieket tef'zik; néhol így is élvénn véle:

nyír-o/r, дуй-11111, nyír-ja; de közönségesebbenn így:

дуй-ей, njz'r-lek, ’s a t. .

В.) А häromfeïc Máwdi/r Szemé'llyekrc'íl.

3. Reg. A melly Gyökérnek utólsó Tagjábann a, о,

и, áll; az, a Segítékes’ második Személlye’Végezetit;

az fzt, leg többnyìre tsak azon módonn vefzi 11121311- 1

hoz, а mint van aGyökér, így: alum-fz, лафа, tudjz,

a сводкам és a Ragafztékosét pedig oval így: alum-_

ol, ¿dt ol ’s a t.

Igy mennek azok is , a mellyeknek. utólsó Tagiábann

i áll, de az i elött a, о, и, vag pedig tsak Egyta
gúak, (lásd a 2dik Reg.) mint:I bly/z, hiv-ol.

4. Reg. A melly Gyökérnek utólsó Tagiábann e, ö,

ü, találtatik; a második Személybenn, a Segítékes’ Vé

gezetit, azfzt, az is minden Magábannhangzó segít

sége nélkül véfzi magához így: jàeretîfz , [märz/z ‚ te

тыл, ölfz, штифт; а Csonkáét és Kagafztékosét

edig evcl így:fzeretel, telnet-el ’s a t; dea mellyek

enn, ä, vagy ü vagyon, ò'vßl, így : öl-öl, ваш-ы,

öl-ů'd, kerú'l-öd ’s a t. .

A Segítékes Formára nézve, kivétetnek az ollyan

Igék, a mellyeknek Gyökere két Mássalhangzónn vég

zödik, mint: hall, wall, Imjt, legygyent, int, hint;

továbbá, a mellyeké ítbe, va y Húzásos ézbc végzödik.

Ezek a könnyebb kimondásert, az fat. vagy a чаду

с segítségével vefzik magokhoz; a fzerínt a mint чаЁу

Erös, чаду Gyengébb Magáhannhangzó áll elöttö';

чаду pedlg Egytagúak, így: hallnfz, [гад—куй, ¿egy

gyent-q/'z , hárû-aÄz, borít-afz, тетя-ф, le't-q/k.

C.)~ А hdromfeïe harmadi/f lSzell:fflgyelfröl. 1

5. Reg. Mind a Segítékesbenn, mind aCsonkábann А

felenti a harmadik Személyt, maga a Gyökér, semmit

nem változvánn: de а Ка3а121ё11051шлл а kívántatik

а Gyökérhez; valahányfzor ebbenn, a, _0, u, áll az

utólsó Tagbann; és azon a Végezet, mindenkor j által

tóldódik a Gyökérhez így: faragja , jöldja, .rúgja ’s at.
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Mikor pedig, с, ò', ü, áll a. Gyökér’ utólsó Та já

bann: akkor az i Végezet kívántatik a Ragafzté os

harmadik Személyébenu, Еву: fzeret-i, gyülóÃ-i, .fût-i,

kvrúLi. `

A melly Gyökérnek utólsó Tagjábann i áll: annak

Ragafztékos harmadik Személlyébenn, a kívántatiké?

vagy vi? könnyů kitalálni a 2dik Regulából.

(nn) Bîzonyos dolog, hogy Nyelvûnkbenn nem az (у, annyi

val inkább nem a ‘gy és ty, hanem aj az a Szolga Betû'., mel-_

lyel a падшими, т1щ1 а Nevekhez, mind az Ígékhez fzok

tak járúlui. Az ly-et, ha _y-nal írjuk is: ez. tsak annyi , mintha

most is igy írnánk ‚ mint irlák a. Régìbbek: 1]'. De akárhogy ír

juk : minden látia, hngy más betü а j, más ismét az (у; és így

ezeket egymással feliserélnì, és eíïéleképpenn imi: halytom, бид

desem; tanúlt emberelihez éppenn nem illik. Nem illik a. Ra

gafztékos Neviekbeńn is j heiyett {y-t, ¿gy-t, vagy Iy-t írni'; x'gy:

нард/а, padgyn; (annyival' ìnkább: радуют, képtelcnség!) _

parantsolaltya; ezek helyctt: tra/Jj“, рад/а, parantsolatja. A ‚

kimondása akárhogy esik , de а leírásának helyesenn kell lennì.

Más, 11111101- valamelly Név, Kettös Betünn_végzödìk, mint: ha

ma'bf, _fe'ny ’s а t. mint az. eiiélékröl a, Bagafztékokról való

§§~benn ei'nlítésl tevödött.

Még illetlenebb tanúlt embereknek igy bánni az Ígék- '

nek Ragafztékos Formáival, és azokat így írni: hal

{уа, МНуа, zudgya; kìvált pedig így: tzzgygya, МЮ,

gje ’sat Igy a Суд/Мг idôvel @Ivg/z. Es erre nézve

а те11у .Í ék kettös Betíinu végzödnek is, mint: lui/zy,

` hdgfy-fzüiséghogy azoknak Ragafztékos Formáibann

jt írjunk Яву: /uíny-ja, [шву-[а ’s a t. annyival in~

kább az ollyanokbann, a. mellyekbenn hire sints a ket

tös Betünek, mintzfaLja, Лиги-т, tud-ia, ¿dt-ja, hid

je ’s а t. Mi ienne az мешала” Frantzia' Nyelv

böl, ha azokbann a fzók, a kimondás fzerínt íródná

:mk-le? Szint’ így elkoŕlsosodik és elrontódik a Ма

gyar Nyelv is , az eíi'éie hibás irás’ módja miatt. Mert

valamint. ezek a Newek;fe’nn_ye, mirígygye, таит/с,

Ragaízték МЫШЦ/ежу, mirígy, mie/telf: úgy a hibás

irás miatt, az eñ'élék: parantwlattyg, kappannya,

рагу/ду’а, zaáolfí/ya, paripága, idövel Ragafzték nél~

kül majd így mondódnak: ракапыошгу, kap/mmf,

‚чищу ‚' parz'paly ’5 at. A hibásnnn írt Ígékböl is; гиду

_ gya, higygye, файлу/а, láttya, fallya, haraplya'; idö

vel, tugyum , /zz'gyem, fab/om, lzarapëyom, [яйлу ‚

~ [жди/от, láty, lázïyom tàlál kerekedni.

~6. Reg. Valamint а Nevek, úgy а Szifzegö Betůnn

végzôdö Gyökér Igék is, mikor а bennek lévô utólsó

d, о, и, fzerínt, a Ragafztékos Formának Vharmadik

_Szerńéliyébenn, az а Ragalztékot kivánják; azt nem

ive! vefsik mágokhoz, hanem a bennek lévö Szií'zegöt

'\
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megketlöztetik így: olvasm,fóldozza, h'úz-z'a, alvas

.ruÁ` ’s а t.
. De ha az Í'ge Gyengébbhangû, és i: kíván la Ка

gafztékos harmadik Személybenn; (е, ó', ú', áIl-vánn a

Gyökér’ végsö Tagja elött) а megkettôztetés nem fzük»

ség; mivel az i Ragafztékbann benne van ai, ebböl

lévénn az megrövidítve: jè, mint már sokFLor említö

абы. р. о. nefz~i,fóf~i, z'ildöz-i, ůz~iz ezekböl: пей-163

fóz-je ’s art. _

A Csonkának Többesse' nintsen; а Segítékes’, >és» Ra

gafztékos’ Többesse't pedìg, könnyû azokból eligazíta

ni, a mellyek а LXVIIdik Sbenn az A. `és C. Be'lů alatt

mondódtak; vígyázvánn fökéfpenn a sógoros Magá

bannhangzókra; és a Sziŕzlegg'iïibenn erre; hogy `аъо\

kat tsak akkor kettöztetik-meg, még pedi tsak а Ra

дарил-о: Formlíba/ui, mikor nem i tevödlk utánnok:

p. о. olvauu/s, Милый-год, Муки-ЛИЦ de ha i tevödik
a Gyökéir utánn, a megkettöztetés elmarad, шпиц/б

zilffÁ‘,föziÃ‘. . 1 ›

Szükség vólt a Jelenvaló твари formálódását illyen

hole'zasonn adni-elö: mivel a ki ennek módját tudia:

könnyenn mehet a több`Idöknek formálásábann, mi

helyt azoknak Egygyes harmadik Személlyét kitalálja; ‘

mivel a melly IUdel/zangzönn végzödnek а Jelenvalfí

Izak Személlyei; éppenn azon Mássalhang-zôkonn vég-`

zödnek'a töhb Idöknek is minden Személlyei; úgy hogy

a kitalált harmadik Egygyes Személyt, mint Gyökeret

ûgy gondolvánn; éppenn azon Mássalhan zókat kell

1102211 tóldanì, a mellyek а 1е1епча16Ьапп á lanak; ezt

megjegyezvénn: Ногу néhol a Mägábannhangzók kü

lömböznek,` а Jelenvalóbann lévö Magábannhangzóktól,

а т1п: ‘а következôkbe elöadódik.`

5. LXIX.

Az ‘elsô Aligmúlt l'dönek kijelentésére, a Jelenvaló

val élünk, de úgy, hogy annak mindenik Számbann,

mindenik Személlyének utánna téfzfzük а Segîtö lgé

nek ezen harmadik Személlyét: vala, így: [гари/г vala,

kapfz vala, kap vala ’s a t.

А mdsodi/r ‚шутила/Ь Vchzetì pedig взад:

« E es.Segz't. ék, gygy ál, él, а, е,

Cso/lk. lak, lek, ál, él,

Rag. ám, ém, ád, éd, á, 6.

Tò'bbcs.

Segít. ánk, énk , шок, étck, ának, ének.

Rag. Ók, 6k,A —— -—- ák, ék.

\
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Ezen Ragal'ztékos Többes helyett игуан , Magyar

Orfzágbann a Segítékessel éliink: de ez hiba , тег: p. o.

e között; várzín/ï, váro'k, éppenn ollyan a külömbség,

mint e között: уйти/г, és va'rjuk; az elsö a meg nem

határozott, amásodik pedigame külömböztetett, va

Névmássával meghatároztatott evekhez тёти; cs

nem tagadhatní , hogy ámbár hozzál'zoktunk az eñ'élék

hez: оголил/1 а könyvet ’s a t; de e fziut’ ollyan hi

ba, miutha így fzóllanánk: alvastunk a könyvet.

A Segítélres’ Yégezetjei az Egygyesbenn, látni való,

hogy m'ìndenekbenn aSegítö igeknek съев idöbéli Vége

вещей: уа1е%‚-уа1-!Ц‚ [си-51, val-a, [ev-e. ‚ ,

A Csonkának és Ragafztékosnak formálására. pedig ,

meghúzódnak a Segítékes’ harmadik Személlyének Vé

gezeti, az: a, és e; és a'z által formálódnak ofztánn,

azoknak Végezeti, p. o. дырами/ь, wpd-lek , kap-dm,

v.l'ap-a'af, Ítap~¢í; трат, гад-ш, гф-ё— Csak asôgoros

Ma ábannhan zókra 'kell vígyázni. Köuuyů е Г2ег1щ
‘в 'lgöbbcst is itsinálni: kap-dnl?, tefp-eh/í ’s a t.

A mi pedig a tifzta Magábannhangzónn végzödö

Ígéket Шей, mint: hz', 16, nö, ví,_/2ö, тазу/212: va»

lamint az illyen .Neve/i a Ragafztékokat, holjvel, hol

те! vefzikffel: úgy az illyen Ígék, az Idök’ Végezetit,

állhatatosann vwl vefzìk-fel , kivévénn a Parantsoló

Módot: de tsak az ollyari Végezeteket, amellyek Ma

gábannhan zónn kezdödnek , mint а Jelenvaló’ elsö

Személlyeì enn: [др-(т, löv-ünk, nò'v-öli, лбу-12111“; és

így а második Aligmúlt’l Végezetit is mindenütt wel;

mivel azok mind Magábànnhaugzónn kezdödnek, Ягу:

öve’k, Lfzöv-e'l, [иди-е; löv-eh/ï, [iin-ehh', löv- ének,

’sat. következésképpenn, ha Mássalhan zónn kezdödö

Végezet tóldódik az Шуе" lgékhez: a kor a\v nem

Ízükse'ges, mint: nötölï, nö~nelî, draak, ‚Яна/г ’s a t.

[диет ’s a t. _ .

A második Aligmúlt Szeme'llyeinek utánäna tevödvénn

ez: vala: megkél'zůl a harmadik Aligmûlt; luzka vala,

дара vala, [rapa vala, ге’ре vala ’s a t. ’

g. ьхх.

AZ Egç'ßßcnnmúlmak Végezetjei a következök:

Egygy es. г ‘

Segz't. -- —— ál, Aél, t, паду tt.\

Слои/г. lak, lek, ‚‚ ál, el, - —- -——

Rag. am, em, ad, ed, a, е.

Többes. \

Segít. unk, iink,` ok, ek,» anak, грек, v. ak,ek.

Rag. uk, iik, ~átok, étek, ák, ék.
l
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Látni való,'_hogy a Segítékesnek Vége_zeti,- mind az

Egygyesbenn, mind a Többesbenn , a Ràgafztékoséis,

az Egygyes első Személybenn, a Segítő Igékből vevőd

tek: váltam, Zet-tem; váltál, let-te?, váltunk, Jet-tün]:

’s a. t. Látni való_továbbá , hogy ennek az Időnek meg:

külömböztelő Jegye a t, vagy tt; takar-t, talál-t, al.

muro-tt, hallo-tt; és így ezen példák fzerínt, némellyl

Igék tsak egy tt vefznek-fel az Egéfzfzennmúltbann,

még pedig minden Magábannhangzónak fzolgálatja nél

kül, így; takar-t; némcllyek pedig két tt, valamelly`

sógoros Magábannhangzónak l'zolgálatjával“I mint: ol

vas-ott, kering-ett ’s a t..
1. Reg. A mell)r Gyökér, l, n, r, folyó Betűkönn

végződik: ahoz tsak e t kell, minden Ma ábann

hangzónak fzolgálatja nelkűl: és azonnal megk I'zűl an

nak harmadik Személlye az Egéfzfzennmúltbann így:

talál. ИДИ-1,121“, JMU-t, lien, l'an-t, ígér, ígér-t.

(kqudllott, [ютам/1012, hibás: mert a Gyökerek: lta

fzzíl, barah/dl, tsak egy ll, fzóllott, és így a Gyökere

fzóll, )` és ezen harmadik Személy, azon módonn vel'zi

magáhaz, a mint van, mind a Segítékes', mind a Ra

gal'ztékos' formának végezetit; ezt megjegyezvénn, hogy

ebbenn az Időbenn, a Segítékesnek első Személlye nin

tseu, nem mondjuk: p. о. ¿fn [tente/r, én tanúlt-ak,_

hanem e helyett a Ragafztékossal élünk, így: [rent-cm,

ke/zt-e'l, kent,l kent-üzik," kent-retek ’s a t.,

A Csonka’ Végezetjei pedig, az első Személybenn,

úgymint а lak, lek, el nem kell felejteni, hogy vala

mint ebbenni, úgy a több Időkbenn is, mindenkor va.

lamelly sógoros Magábannhangzónak fzolgálatjával já

rúlnak „a harmadik Személyhez, és soha sem a nélkül,

így kent-elek,_/äűlt-elclí ’s a t. '

Ezen Regula fzerínt lehet bánni némelly dbe kimenő

Többtagú Közép igékkel is , mint: maradt , akadt, még

mikor Tselekvôkké válnak is; de a Tselekvök, mint:

fogad, enged, a következő Regula ['zerínt mennek,

mint az eiféle Egytagúak is, p. o. fed, два, ’s a t.

"sőt Sok Többtagú Közé Í ék is, mint hazud ’s a. t.

2. Reg. Hapedig a yö ér, az említett három fo

l ó Betűnn kivűl, akármelly Mássalhangzónn végző.

ik: két ttt kíván; az Egél'zfzennmúltnak harmadik

Személlyébenn; és azt mindenkor valamellyik sógoros

Magábannhangzóval; nevezetesen'n oval, mikora Gyö
kérf utólsó Tagiábánn a, o, u, áll. p. o. hallgat-ott,

fog,fog-ott, húz, húz-ott; evel mikora, p. o. kedvez

сиг/дегтем, ”sat. две! mikor ö, ú', p. o. füz-ölt, önt

ött ’s a t. hol oval. hol evel, mikor i áll а Gyökér” u

tóisó Tagjábann , а. fzerínt, a mint már egynehányfzor

/

с.
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előadódott; p. o. a'mít, ámított, kerít, kerít-ett, te'

rít , térít-ett". v

De már a több Személlyeknek formálása, az illyen

Igékbenn is, tsak úgy megyen véghez, mintha a Gyö

kérhez tsak egyät tevődött vólna, elesvénn a' Szolga

Magábannhangzók; mellyek tsak a. könnyebb kimon

dásért vévőduek-fel; a t pedig azért kettőztetvénn

meg, a közelebb felhozott példákbann és fzemélybenn,

hogy világosabbann hallódjon. Ezeket tehát: Iredqu

clt, olvas-otthfzurctoctt, ’s a t. tsak úgy kell gondol

nunk, mimha így vólnának a harmadik Személyhenn:

kedvez-t, o]va.st,jìerett; és ezekhez kell adni minde

nik Formábann a .több Személlyek' VégeZetjeit , így:

вилл-ат, kedvezt-e'l, hallgatt-ál, /ìerett-úkfs а t. Y

Kivétetnek az ollyan Igék, mellyeknek Gyökere

két Mássalhangzónn végződik, mint' мяты, сет/22,

int, kereng, ’s a t. még ha az em itett három folyó

' Betük közzül, kettőztetik ~is meg valamellyik a Суб

fkér’ végiun; mint: hall,forr ’s a t. Ezekhez valamint

az harmadik Személybenn, valamellyik s'goros Ма

gábanngzóval járúl a két tt: azonképpen" a több Sze.

méllyek"formálásábann isígy: támq/zt-ott; [ding/zt

ott/lm, ta'mq/zt-ottad, ta'mqut-atta, int-ett, int-ettük,

int-ette'tek, int-ették, tzímafzt-ottala/l', intettelek, ’s at.

mivel külömbenn , a Jelenvalóbann láttatnának sokl'zor

lenni, leg alább a kimondásbann, p. o. int-t, ehelyett:

int-ett, int-tem, e helyett: int-tettem.

Így kell bánni a hofzüú [tbe kimenő Ígékkel'is,

mint: borít, tärít, merít, borít-ott; innét az Egéle'zenn

múltnak több Személlyei, nem borít-Iam, ’s at> hanem

borít-oltam, térít-ettem, térít-ettük, .te'rít--ettc'te/ï ’s a t.

Így az Egytagú etbe kimenőkkel is, p. о. ve't , vet,

vőt-ett, vőt-ettől, vőt-ett ’s a t. v

Két tt kívánnak az Egéle'zennmúltbann, a Magá

bannhangzónn végződő Gyökerek is , mint : nő , иди,

ló, lőtt, nőttem, nőttél, [зашит ,fzöuete/r ’s a t. '

Á

s. LXXI.

A Régennmûlt Időt formáljuk az Egéfzfzennmúllból;

úgy, hogy ennek mindenik Személlyének utánna tefl

l'zük ezt a Segítőt :` vala.'p. о. kaptam vala, kaptál

vala, kapott vala ’s a t. De a vala helyett, jobb vólna

ezzel élnünk állhatatosonn: váltja honnét a ,köz-be

fzédbenn senki nem is él a valcíval; hagyhatnánk, ezt

az Aligmúltnak kijelentésére; és a Régennmúltat Írá

snnkhann is mindenkor. vo'ltal kellenexki tennünk így :

hallottam vált, hallattad vált, hallatta vált ’s а t. Ez

“ különös a Nyelvünkbenn, hogy a melly Idejeit a Segí
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tóîgének felvel'zl'zük, más Ígék’ idejeinek formálására,

mint; vala, vdlz, legyen, шипа: ezekkel mindenkor tsak

a harmadik Egygyes Személybenn élünk; oka ez :. mi

vel a Személlyek’ Jegyei, külömbenn is feltalált'atnak

az Igélnk’ Végezetibenn.

` S. LXXII.

A Jövendö Idôröl lásd а LXIIIdik §. а yége felé.

~§. LXXUI. ‘

Minthogy magának senki nem parantsolhat: nem

lehet egygy Igének is elsö Személlye a Parantsoló Mód

bann; és az eifélék: Майдан/г, járlráljunk, I’s a t. а

Foglalóbann állanak. >Nintsen a Parantsoló Módnak

Ideje is több, egynél , те11у а `Jövemlö; mivel ha ча

1аш1 már megvólna, nem parmltsolódlznék.` Ezen Mód

nak és Idönek Megkülömböz-tetöje pedigjend Í'zerínt а

j Betü, melly talám ezeu Segítö Igének Lef/zak, a ré

gi mód fzerînt való leírásából v_Í'zármazott , Lefgj c söt

fel lehet tenui, hogy a `két Segítö ige’ Parantsolóia va

laha Яву le'hetett: val-j, [év-j, vagy [й], (lásd аЬХПЬ

dik S. az elejinn.) ‘ ‘

Ezt а j ‚` ha a Gyökérhez tóldjuk, megkéfzül a Se

Èitékes’ arantsolója, az Egygyes második Személy

cnn igy: ¿wp-j, idp-j, гати], kerz'íl-j. Ezen második

Személyhez ismét ha nl tóldunk, valamellyik sógoros

Magábannhangzóval, те11у vagy о, чаду с, vagy ö;

megkél'zííl a Segítékes’ Parantsolójának harmadik Sze

méllye így: плащ-оп, veri-en, детищ-дн. Е2 а Vé ezet is a Segítö Ígékböl vevödött: va/j-on, legi-en. )e У ‘ i

aval soha nem járúl az п, а jhez:Y és ivy [гит-ан, ра

fammi/lan, ianúljun , hiba vólna. A Lsonka Forma ,

hasonlóképpenn a Segítö Ígékböl vefzi a második Sze

mély’ Végezetjét,e fzerínt t. i. mìmha vólna: vali-dl,

levi-e?, чаду legi-dl; így: днищ-й], [affidi-«61,` ölj-äl,

mellyekkel ámbár már ma ткани élünk; de hogy а

Parantsolóbaun légyenek, ebböl megtell'zìk : mivel

némelly Ígéknek, nem is lehet másképpenn a Paran

tsolóia a Segitékesbenn, p. о. egyël, [дуй], ’5 a. t.

A Ragafztékos Parantsoló formálódik a Segítékes’

második Személlyétôl, d tóldódvánn hozzá, valamel

lyik sógoros Magábannhangzó’ fzòlgálatjával így: ta

núìlj-ad, kerůllïed, /rapj-ad, [ат-ед, ’s а t. (mellyek

benn, hogy a d, t helyett áll, ebböl: te, már a Ба

4 gafztékok’ Elöadásábann mondódott; а honnét vifzfza.

is jô а t а Többesbenm) de meg Ízoktuk, meg is le

Вы а Parantsolónak ezen Személlyét röviditeni Еву:

tamil-d, дани-(1, kap-d, idp-d, ’s а t._
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De a Ragafztékosnak harmadik Egygyes Személlye,

már efféle megrövidítést nem I'zenved: hanem a Se ité»

kes’ második Személlyéhez, ezen Mutaló Névmassai

tóldódvánn, a, в, megmarad benne állhatatosonn ai,

Яву: tanúlj-a, kcrůlj-e, бит-в ’s а :.

Könnyü a Pal-antsolónak a Többesseit is kitsinálnìf',

hozzá tóldódvánn , t. i. a Segítékes’ Egygyes második

Személlyéhez , р.о. tanúlj, [ф], а Ielentö’ Egéfzfzenn

mûltjának második és harmadik Személybéli Többes

Végezetjei: ato/r, ete/r, dto/i, eftek, ’s a t. а Segítéke~

se', a Segítékeséhez, a Ragafztékosé, a Ragaíztékosé

hoz, így: tanúljrzto/ï, tanúlj'ana/f, [шит-41015, ¿análi

ák, kerú'lj-etek, kerůlj-enelr, kerůljlcïek, дети/ЕЁ.

Ezek fzerínt tehát.a~Parantsoló Mód’ rendes Vége

zetjei a következök.

‚ ‚ Езжу“ H» „

Segzt. J , - -— — on , en , on

. Сдал/1“. ál, él, -  — `~

' Rug. >d , - —- — а , e. \
. Tö b b е J. i

Segít. atok , etek , anak , enek.

Rag. átok , étek , ák, ék.

` 5. LXXIV.

De valamint a Jelentö Mód’ Jelenvalójának Ragafz

tékosábann, úgy esbenn a Parantsoló Módbann, se

hol'sem veVzik-fel a jt: ~ `

i.) A Szifzegö Betünn végzödö Ígék: han'em annak

kîpótolására, mindenîk Számbann, és Személybenn

megkettöztetik а magokbann levö Szi'fzegöt, így: о].

уди, olvauon, аджики, halzifzfzud, haZá/lç/ìa, ó'riz

` zetelt, drizzenek, z'ízzúelz, úzzäk ’s a t. A Ragafzté

kos’ második Személlyc, az illyen Ígékbennn is meg

.'rövidůl így: haiti/zd, ша, ’s a tpmint a következen

dökbenn is, úgymint: '

2.) A melly Ígék’ Gyökere fztbe végzödik:I azokat>

is tsak úgy kell gondolni, míntha'tifzta Szìí'zegöbe

yégzödnének. Ait ezek sem fz'eretik, hanemaParan

tsolóbann a t-t elejtvénn, az _fz-t megkettöztetik, р. o.

gerjq/’zt,fèrqut, ’s а. :. a. Parantsolóbann lefzfz: 'ger

jrg/laß, ваг/фри, ferçfzßzél, [щедрые/г, ferçfzfze'

tel: ’s a t. „

3.) Nem fz'envedik a jt a Pa'rantsolóbann az ollyan`

tbe kimenö Ígék is, a mellyekbenn a t elött, húzzí: пе?

lzú'l való Magábannhangzó áll, akármellyik .légyen az;

р. o. Íznllgat, navet, lib't,fut,¢üt ’s »11 t. A t az Шуе

nekbenn .sé ‘válLozìk , és megketlöztetödik, így': halb
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rm, hallgasson, novena?, nevesse-d, v. neved, Írós

se'te/r, üsse/tele, [ветвиста/г ’s a t. ‚

Шуеи tulajdonsága van a húzásos útba és gäbe ki.

menő Gyökereknek is, mint lát , meg/Sz; a Parantsoló

ja: Мс, láss, mess, тел-т, телеге/г, твисте]: 7sat.

4.) A melly-Igének Gyökere Húzásbs e'tbe vagy ítbe

végződik; sőt h'a- más akármelly hol'zl'zú Magábann-'

hangzó áll a t előtt, azokbann а t megmarad ugyan

a. Parantsolóbann; de ai helyett , ehez is .r járúl , melly

a kimondásbann tsvé. változik. p. o. taníts, fordíts,

уди/2221, Izűts ’s a t.

így me y az ollyan Igéknek Parantsolója is, a mel- `

lyeknek "yökerébenn a Vég Betű hasonlóképpenn t,

de azt egyl'zersmind más Mássnlliangzó is előzi-meg.

p. о. tart, int, hint; а Parantsolójok lel'zfz: tarts, ¿.1

tsen , hintsetek, hintsék ’S а t.

Hogy pedig a Parantsoló Módbann a tbe kimenő

Igék is, nem jt, hanem set vel'znek magok mellé, mint '

а Szifzcgők; annak oka e lehet: mivel a t és s Betük

e ymással némelly Napnyúgoti Nyelvekbenn is feltse

relödnek, p. о. Was, Das, Wasser, ’s a t. ezekbenn,

és effélékbenn az Anglusok és Hollandusok tt monda

nak. Bizonyos továbbá, hogy а 'Sidóknál a Tau Be

tű, elegyes , úgymint tből és рыл álló Betű. Eiféle

elegyes nem tsak tnek, hanem ülnek is kellett Valaha len

ni a mi Nyelvünkbenn is, vés éppenn illyenek még ma is

a ts , tz , ds, dz: kellett lenni valaha. @fzan is; de a

mellyek helyett már ma, sok Ígékbenn tsak til'zta t-t

fzoktunk' mondani; « melly hogy igazság fzerínt nem

tifzta t vólna, ebből tetfzik-meg, a mint kÖZelcbb elő

pdódott; mivel a Hajtogatásbann , nevezetesenn a Pa-v

rant_solóbann, aGyökér' véginn állá t mellé, nem tsìak

s járúl, hanem az sokfzor .ré is változik, mint :fura-rs,

nevess; holott Nyelvünkbenn a Gyökér Betű , soha sem

I'zokott elvel'zni a Hajtogatás által; ezekbenn sem véfz

hát el, hanem az sbenn benne van'; ha l'zintén már an

nak kimondásának módját nem tudjuk 'is. Valamint

ismét megfordítva, ez is megtörténik: hogy azfz he

lyett d vagy t tevődik a Parantsolóbann. p. o. ezeknek:
vçfz. qu, vift, a Ragalzrékos' Parautsolója rendesenn

vólna 'megrövidítve; vijäd, фа, фа, de az]; (mint

kétség kívűl elegyes Belü) dvé változik, így: vidd.

edd, idd; Asöt ezeknek , mintha tifzta dék válnának,

már ma. it is tefzünk utánnok így: adjad, ili/"ud, hid

jed, aludj; ’s a t. és a kimondás Í'zerínt (de valójá

bann hibásonn) így is íródnak: губ], igyál, vigyetek,
студи/в ’a a t.V /

l ' G

/
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Hasnnlókêppçnn az Egéfzfzennmůltbann czekbexmì

ett, itt, Мил, ’s а t. аз/Ь tvë lváltozott ’s а t.

(вы A'z effe'lékbenn: mblzzïjátpk/âa, шили; hodfza (а ki

mondás fzerínt айва, доила.) ismét kçfnße, ebbííl hilf/ze: a

_fun/'wg nem а Parantsoló’ Vêgezetjei, hanem Ků'zbevetó'h, mel;

lyekkcl a. köz befzédbenn, hol ôÍzvetéve élünk igy: rio/za.’ hol

pedig megfzaggatva.; Яву is fzóllvánn: nq/ìa addide, ígyis; ad.

_fm idc no." és'így a tselekedetnek sürgetödését, чаду sietletését

jelentjůk; az lgék pedig, а mellyek mellé, сит sürgetö КМ.

bevelöket «ящик, már külör'nbennisai’aramsolóbann апатиты...

mondjálols, add, Ã'er ’_s a t'.

,IQ/ih, megrövìdítve van ebböl: ЛЭП/3: ie! mìnt: Jefe.’ eb

böl; [Й] erre. Jù'vel pedig, ezen öfzvelétt Ígének Parantsolója :

Eljò'vů'k чаду Eljó', mint ennek: eladom, a Paranisolója : мы.

d; пне! a külömbséggel, hngy a1. illyen Magábannhangzónn

végzödö Egytagú Nevekbenn, mint: Zó, nó', rd, lappangó ‘v д

Parantsnlóbann elöáll: és magához vévénn annakj Végezeljét,

lennezjó'vj, „щ, llïvj; de a mintV már megjegyzödòtt, atv is j

vé válmzvánn, a j Pedig kibagyódvánn, rövidebbenn: [бред

§.Lxxv.

Következik' a Fogialó Mód’ formálása. Ennek Jelen~

valójának Megkülömböztetöje a j; .és а Рагатзр16Ь61

úgy formálódik, hogy a második és harmadik Sze

méllyei, mind az Egygyesbeun, mind a Többesbenn,

éppeun úgy vagynak; mint a Parantsolóbann ; Ы nem

felejtvénn azokat, a mellyek közelcbb a Szifzegö és

t végezetx'í Igékröl mondódtak. ` `

Az elsö Egygyes Szemêly is а Se ítékesbénn; a Pa

rantsoló’ harmadik Segítékes Személ yétöl formálódik;

utánnatevödvéńn annak, ez a Végezet: ek, ebböl: leg’

дум, vagy a Magábannhangzók’ minémüsége fzeŕínt.

ak, így: täpi, [ст-ед", hapj, ¿Tapi-alf; а Ragafztékos

Parantsolónak pedigharmadik Személlyéhez р. o. lmp-`
ja, гаме, hozzájárúlvánn az т és Yla/f, le/î; megkéfzííl

nek a Ragafztékos’ és Csonka’ elsö Személlyei is az

Egyîyesbenn, így: lmpja-m, [друг-т, ЁарЮ-[а/гд {с’р

ic-le .

A Tëbbe's’ elsö Személlyei, formálódnak a Segíté

kes Parantsolónak harmadik Személlyéböl; utánnokte`

vödvénna Jelentô’ Jelenvalójának Végezetjßi: ank, шт,

nÃ“, iik, így: hallj-un/fh/zcreuünk, тат/212116“, гат’п

uk, пе’и-йЬ Ennek az Idônek Végezeljei what a köl

velkezök : .~ ‚   
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Egygy c1. n

вдел. ak, ek, j, шву s, fz, z, on, en, on.

Krank. alak, elek , á , él —— -f

Rag. am, em, , a, e.

l Többcs.

веда. unk, ühk, atok, шк, anak, enek.

Rag. ' uk, ив, ` átok, étek, ák, ék.

5. LXXVI.

A Foglalô Mód’ Aligmûltjának M'egesmértetôje az

n, melly a Segítö Igéknek ezen Ideiéböl vevödött,

wil-1m, len-nc., így: kap-na, teja-ne, ohms-na, Диег—

пе; ’s a t. a fdrmálódása is azoké fze/rínt megyen vég`

hez; игуан azok а Végezetjei is , tsupánn ага külöm

bözteti-meg: ~

‚ Eg g fas.

1. chít. nék, Едина, па; ne. '

3. Rag, nám, ném, nád , пед, ná‘,`né.

2. Giorgi. nálak,_nélek, nál, nél, а— -=

\ ~ Тддди. ‘

-Segz’t. nánk, nénk, nátok, nétek, nának, nének.`

Rag. uók, nök, —- ‘ — nák, nék.

l. Reg. А теПу Gyökér Magábnnnhangzónn, vagy

(зак egy Mássalhangzónn végzödìk: ahoz не]: aVége»

тек , minden közbelett Magábannhangzó nélkül ja'.
rûlnak Яду: nö пс, lo-ne, qu/’zríl-na, tamil-na: de_a mel~v

lyek kéL Mássalhangzónn végzödnek, mint: kidlt.,_fa’

rqut, врун, int; ezekl vagy aval vagy evd vefzik-fel

czen Idönek Végezetjeìt, így: падшим/шумами,

equzt-e-ne, int-e-ne. _

2. 883. А щепу Gyökérßbe 'vé так, ¿s аЬЬапп

azfz elött, rövld Magábannhangzo áll; mint: hg'sz

туй, уф, (emit) nyugojlz, alufz, pety/zújì, és több

elféle Regulátlann шеи: az illyenekbenn аз]: , a käm

nyebb kimondásértnnê миому, vagyinkább elesik, ës

nel рывший-10,13), z hin-ne, игл—пе, ven-ne, Мил-на, пупс

gon-na, petj/zünne. (Ezen két utôlsôt, mik`or így ír

~juk: nyugodrm, роду/шиш: akkor a Gyökerek: nyu

gml, рагу/“2:1; de alább ezckröl még másfélc Jegyzé

Sek is fordûlnak elö). На az fzßt hol'zlìú Maga'bann

hangzó elózi  meg МСубКёгЬепп; megmarad az eb

benn az ldöbenn is, mipt: mai/kaza, ‚шт/“фат, шаг

kefz-ne ’s a t. '

A hûzásos (Шт és ízbe végzödök, az elsö Regulák'nann

elöadott , mind a. kétféle mòd fzeríut, onkták fel

venni ezen Idónek Végezetjclt, Яву is t. i. hál'z'tána,

baril-na, te’rítn¢; Яву is: hárít-ana, дог/гала.

` . l* G2
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S. LXXVH.

Elsö és harmadìk Aligmûlt nintsen ebbenn а Mód

bann. Az Egélzfzennmúltja pedig ennek а Módnak nem

egyéb, hanem а Jelentönek Egél'zl'zennmûltja; utánna

tevödvénn annak minden Személlyeinek, ez a Segítö:

летел, kaptunk lefgyen, ’s a t. ге’ргет legyen, tainted

lägen, tejnte Идут, tejvtünk [сёдел ’s a t.

5. LXXVIII.

A Régennmůltia ismét ettöl, tsak abbann külömböz,

hogy a: lefgfen helyett, a Jeleutö Mód’ Egéle'zennmû-lt

jának minden Személlyei utáun, etevödik: уйма; így:

Жарит vdlna, 'kaptult vdlna, жриц/Ъ vólna , тете?

wólna ’s a t. .~

S. LXXIX.

A Jövendöje formálódilc a Gyökérböl, пептида.

vánn ahoz а benne lévö végsö Magábannhangzóhoz

képpest, ezek a Végezetek: ánd~, vagy dnd, így: hall

ánd,ßeretehd. Elek а Végezetek is a Segítö Igéknek

Végezeti; mintha a надув/Н ezen Módbéli Jövendöje,

vólna: valánd, valamintalegye/l-é: щеш; és így tel

lyesenn а példáúl felhozott Igék {ау vólnának ebbenn

az Idöbenn: hall-valánd,_/zer‘et~lejánd ’s a t; A Vege

zetjei mind a három` Személlyeinek így mennek:

. Е узуеъ ‚

Seg. ándok, éndek, впали, éndel'z, ánd , 6nd. ’

Cs. ándalak,é`ndelek, ándol, éndel.

Rag.ándom, éndem, ándod, énded,
y Töábex.

Seg. ándunk, éndiink , ándotok, éndelekI

éńdenek.

Rag. ándiuk, éndiuk, andjátok, énditek„ándják, éndik.

Ha fzükség vólna ; lehetne ebböl Parantsolót is for.

ìnálni, így :jicrctëndß fzercteîtrljetek ’s a t.

g. ьххх. .

А Hata'rozatlan Мёд/ш]: Jelenvalója , formálódik a

Gyökérböl; hozzátóldódvánn chez, а Segítö’ Határo

zatlanjából: Ianni, az utólsó Tag: ni, így; kap-ni, гер

ni, mintha vólna: kap lcnnz' ,te'p Jenni, vagy ”Жаре!

[anni ’s a t. Mellyik vagy minémů Igékhez kellessék

ezt a Végezetet közbetett Ma ábannhangzóval, Чану

а. nélkůl tóldani? lásd a LX. VIdik Sbenu a Foglaló’

Ali mûltjáról adett két Regulát. A mint azon Aliv

mú tnakSegítékes harmadik Egygyes Személlye forma

lódik; éppenn úgy formálódik а Határozatlannak is 13—

ándja , e'ndi.

ándnnak,`

i „l
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leilvalója; tsupánn ezzel a külömbséggel, hagy a na,

ne, helyébe, ni kív'ántatikÍ

Felvefzi a Határozatlan’Jelenvalója a Névmássa’ Ra.

gafztékjait, és azok által mint egy Határozóvá válik,

mind a Számot, mind а Személlyeket meghatározvánn;

úgy mindazáltal, hogy az i-t tsupánnvtsakl а Ьагша

dik Személybenn tanja-meg. p. о. f

Евуауеь ' ч

_ lám-om , .láçn-od , látn-ia. _

.. tépn»em _, tépn-ed , tépn-ie.

Та /› l) c s.

látn-unk , látn-otok , lám-ick.

tépn~ünk , ' tépn-etek , tépn--iek.

Az Lgçßße/mmúllna/r kijelentésére, különös Végé

zet'e nintsen a Határozatlannak; hanem e végre vag

a elentönek, vagy a Foglalónak Egéfzfzennmúltjat

` vefzÍ'zük-fel, és llogyot téfzünk eleibe így: [тау

láttam, hogy Мила, llogy гс’р. Így pótoljuk-ki а На

tározatlannak Régennmůltját is, р. o. [шву {фит 7261—

na, Ладу tejnted шла ’s а t. Így tefzfzük-ki mind a

. köz beÍzédbenn, mind а fordításbann a Jelenvalót, és

más юбке: is, hol a Jelcntöbenn, hol a Foglalóbann:

a fzerínt, а mint а; ЬеГ2ёдпе1< sorja hozza magával.

Jövendöjét pedig minden Határozatlannak kettôt for

má'lhatunk. Az elsôt ûgy: Íhogy а Határozatlan’ Je

I'envalójának, utánna tetlzí'zük ezt: впадин, vagy: 16

vendó'benn, Еву: lrílni сдай/Яиц, tefmzi jävendöácnn; a

Másodikat formálhatjuk a Foglaló` JÖvendöjének har

madik Segítékcs Egygyes Szeme'llyétôl, ldlá/zdftefuänd;

hozzátóldvánn ezekhez a uit а Gyökér’ utólsó Ма

gábannhangzójához képpest, vágy aval, vagy evd, Яву:

àallánd-ani, veríadfeni ’s а t. л л

у ьхххь

A Tselekvö Ígék’ младше tsupánn ¿bd vagy бы

mégycn-ki; ezek tóldatvánn a Gyökérhez, az ebbenn

lévö utólsó Magábannhangzónak minémüségi fzerínt,l

így: Tanít-d,fzeretö. Vevödött az debböl: valo', az

ò pedig ebböl: [Jv-ó', minlhavólna: тай-121116, fzeŕet

¿ei/ú'. A vrínn, цени is Réf'zesülô’ Végezetjének tartó-`

dik: de vnlósággal nem az: тег: а Réfzesíilö minden

Nyelvbenn Mássalérthctö , és mint Mássalérthetö, ûgy

tevödhetik a Nevek meile.; az effélékkel pedi , trl/lír

1'rínn,fzer¢tv¢/nn, ’s a t. {ау nem élhetünk. Tzeknelt

sem Eitései, sem Számjaì nintsenek, mint'l'zokotl ‘len

ni a Réfzesülöknek; Ragafztékok sem járûlhatnak hoz

zájok. A Deák Nyelvbenn az :mbe kimenô Réfzesíi

Шнек, sokfzor azon értelme vagyon a Gerundiummal,



lo?. VLRÉSZ

р. o. ezek: donau dixit, donando dixit; egyre men

nek-ki: de a Magyar Nyelvbenn a Réfzesůlöt а Gefun

a'iummul így feltserélni nem lehet; más ez: Tanita’ топ

dotfa, más ismét: Tam'lmí/m, vagy Tanitva mondolta.

Mire való légyen a ш’пп, vénn Végezet? ki Fog tet

Iìeni a következendö bôl : de a Tselekvôl éknek más

Végezelje а Jelehvaló ann nintsen, az о’п es ö“ kívííl:

‘ahum-á, дива-б ’s а t. _

Ez azombann különös tulajdonsá a Nyelvünknek ‚

hogy Réfzesíîlô helyett és `gyzmánt élìmk az Ígéknek Je- 9

1етб égs Foglaló Módjainak nem tsak Jelenvaló, ha~

nem Egélzlzennmúlt Segítékes és Ragafztékos Idejei

vel is, mint а Jelenvalóbann:fzeratmn /emberhfzerçted

¢mber,fzeret‘7 amber; maga veti,'c helyett: mnng vc

‘ tó'; ¿Nidi , ъ helyett: dvdb; >lwŕrwm Лег], е helyett;

bánatot o/mzó; идёт/12, е Ье1уеп; túre'J't ukozó.

Az Egélzízennmúltbann: _fzerettcm gynmek, vagy

туегтет‘т,.дегепси15усгте#е(1,[гиена gyermekc, c

clyett: а kit lzerclö vólt ’s a t, kivált pedig a han'

madik Személybenn a Segítékcsbenn, mint: 011205011,

tanúlt , зоба: látott, hallott ember, e helyett: a In’ ol~

гшо’, Mio’ will, maddr ldltafú', сбавит, frz/hu mar

ta "s a t, és ez a Réf'zesůlônek Egélzfzennmúllja.

A Foglalóbann: e/zetneín, ikalndm, al/mtndm embcr,

¢_ helyett: ehetö, illato’ ’s а t. AzI efféle Réfzesülökkel,

Szenvedö Réfzesůlôk gyanánt élni, ésp. o. így fzól

lani : [детищ Ilqzánhnqë bizonym` bóldogsd а, kettös

¿_rtelmct okoz: mertfzeretett, a Tselekvö ormábann

vagyon, és annyi, тип/аспид vólt. lgaz ugyan,

hogy а Szenvedö Formájú Réfzesůlôket, megfzoktuk

rövidíteni , így:/e.rtezt, [агава/1 keb ’s a t; de- ha gon.

doljuk, hog kettös értelmet okoznak; jobb azokkal

tellyesenn elni így:jè.rtódò‘tt ’s a t. Erró'l az Eiren~

delais-bem: is. ' `

Hogy az dba és _öbe végzödö Réfzesůlök, mint min

den Mássalérthetôk a Ragafztékokat is генами.- már

ez feljebb elöadódott, p. o. hal/6m, halida', hallója,

Жрёт, têjúöd, täpóje ’s а t. . `

Bizonyos cz is, hogya Tselekvö Réfzesíîlökkel Ma

gábannérthetök helyett is éliink; még pedig többféle

értelembenn is, p. o. vdgó, az az, vágni való`, Olva

Jo', Rosarium, Lapo', Sipho. ’s a t, nintsfonója, var

rója, az az, formi mld, xarrni való ’s a t. Ismét [о

ndáa, varrdba menni ’s а t, helyet is jelentenek.`

Magábannérthetök helyett vefzfzük a Jelentônek Ва

gafztékos Egélz'fzennmûltját is, mikor azzal Réfzesůlö

gyanánt élünk, р. o. idö’járta, ЛЫЖ-голе, над/Ы;

kó'lte; vagy Elölutóljárövalf idöjárlával, мишки].
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тушек ezek is: ldttamra, me vidente, vagy а- kön~
nyebb kimondásért: láttamra , la'ttodra,l Мифа, дали.

to/m'a, hallattadrla, /mllattrírœ

A RéÍzeQůlönek Jövendöje léfzen a Foglaló’Jövend'ó»

jéböl , Яву: olvauíndo', дизайна}, yagy húzńs nélkůl, `

Így: вдали/{116 ‚ kergctena'ö.

` S. LXXXII,

Akármelly Tselekvö és`Közép Tselekvö Íge’` Jelen»

való Réï'zesůlöjéhez , llozzátóldódvánn а következö

Elölutóljárók: a, в, igy; lrapd-a, при, és ezekbenn

gzd' és ó','vvé változvánn’s így: kap-gva, taf/1-126; (mint

hêmelly Eredeti Nevek’ Többessébetm,`V . о. fenyú',

fèny veA" ’s a t.) Továbbá azok meghúzó vánn, és nn

‘Elôlutóljáró tevödvénn hozzájok, így': kapvánn, taff»e

velan: lefzfz belölök àz, a mit а ‘Deákok Gera/¿dinin

\ лад hívnak. Légyen a. Neve: szmlö, mig más alkal

_matosabbat talál. Ezen két `rendbéli Viselök közölt]

ollyan forma külömbség vagyón, mint a ba, M", és

балл berm. Elölulóljárók közölt; Úgy йогу, уаПатЕща

дам, helybölhelybe Való mozdûlást, abmm, benz: pe

di? heìybenn való hyugovást `e1ent:` ûgy a va, vc Vi

se ö, a Tselekedetnek munká ann vgló iételét', vagy

folyását; а válun, vnf/m, véghez lett menetelét jelenti,

ésí a ya, ve, kapvu, ‚ерш, а Jelenvalóbann; а

Winn; рей/а ‘чеайв mintegy az Egélzlzennmûltbaun va

gyoh. Néme ly Egytagúak, a két пл! а Réßrlesůlö’v E

gél'zfz'ennmûltjähoz tóldják, rńég pedig v Чешки. p. ó.

ná'ttön nö, e helyett: „биде/2 nö', {Шиша vólna hìbáiz

Deáksággal Еву : сгеюетег crcwit. _ 4 ‘ '

Ногу а va, vc, és убил, Фе’гш Végezeteknek Réfze
sülö értelme is van; nem 'tagadhatnjz de azért. ńem

fzůnnek-meg a Viselö’ Jegyei lenńi. Néha a' va, vo, an
nyit is téfzen '; mint: '1.1al',l vel, cúm. . o. a ре’пг alvas

va jó, vígyzízváicírl'.’ az'az: olvaxáncílvígyzízdmal. Így:

(айда/готы, Л'еа'иегис, ч àz az гита/тиши], kedva»

zèfrsel ’s_ a’ t. ` ` ‘ `

А vq, w, úgy a pcf/zn, уе’пп is., megfelcl» а daba М—

menö Deák Viselönek, mint: vdrvärm vártam, hall.

wing' дал/4:01: ’s a't, `tagadva {ст/4722)? ’s a t; a (12

Ъе kinienöt pedig", hoî a Hàtározáthnbal tefzfzük~kiz

hol pedìg Magábannérthetövel, chez,> т, re, hoz, Ízez

Elôlutôljárókat tól'dvánn; v'agy néha ezt: én; neveze~

tesenq, mikot a_ Deákok ezt tefzik a Viselö mellé gra

tia: az ¿rt ,`nem ё: >Igéhe'z tóldódik, hanem az Ige

Névvé változvá'nn , а másìk Nevhez, p. о. így: legen

l

di gratia, olvasás’ kedvéért. De Magyarosabhann esik '
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ezt is Határozatlannal _termi-ki, így: venit 'legendi gra

tìa, olvasni jött. ‹

S. LXXXIII. '

A катать, Jelenvalójálloz hozzátóldódvánn , а;

bann, benn Elôlutóljárók: okoznak abbann , hol ollya'n

értelmet, minémíi a do Viselöjé; hol pedig ollyat, a

millyen van a Deákok’ uba kimenô Supinumánalï (legyen`

a'lïeveÍ Яшу/0216) р. о. твид/тип, jövóbenn, ůzó'Í/enn,

kergetóberm, liz’.se’róbcnn. (ámbár ezeket lehet Magok

bannérthetöknek is tartani, mint feljebb mondódott,

hogy fzoktuk venni a Jelenvaló Réfzesûlöket.) De fzo

karlan az Igéknek nagyob réfzére nézve a Hanyàtlónalt

ezen Jelenvalója; ámbár a Következtetéssel nem ellen

kezik; és igen tsak az ollyanokbann fzoktunk vélev él#

ni, a mellyek еду Ье1уЬб1 más helybe való mozdúlást

jelentenek: hanem , 'ha a Réfzesl'ílö’ Jelenvalójához,

egyízersmind ezt is hozzá tóldjuk:fe’l; chez isméta: ‚

бели Elölutóljárót , ígyzjè'lbcnn: akármelly Ige is in

kább felvefzi ezt а Hanyat/o’ Jelenvabót, o. тайм

jélbenn, hanyat'quélbcnn, Írapéfeïbenn ’s a t, noha so»

'kakbann ez is Íìokatlan, és tsak mintegy F4] [Непра

lo', a Tsefekedetre Való fzándékot tévéun-ki; és inkább

tsak azért említödik, hogy tudva légyen enpek is az

ere e.

111 en ereje van a {пей is, nïelly azt téfzi: in, (lásd
az Èylölutóljárók’ Laistròmábann) mikor a Réfzesülö’

`Yelenvalóiához tóldódik', de tsak ebbenn a két Ígébenn:

mene-t, [буе-г, тсПу ezekböl van megrövídítve; тс

пб-е! ‚ jövö-et. _

Ha továbbá az említett Ьапп, bonn ,- a Réf'zesülönek,

a LXXXdik Sbenn elöadott Egéfzfzennmúltjához t61

dódik: fzármazik abból, a Hanyatlónak Egeßfzenn- _‚

múltja; melly .ámbár némelly Ígékbenn Viselö értel

met okoz , de sókfzor a Deákok’ uba kimenö Hanyat

lójának is felel~meg,' p. о. mentembenn; ‚нашедшая,

mente'benn, mentünńbcnn , лютые/Мета, menteb'bc'nn

’s a t; ezt megjegyezvénn, hogy a könnyebb kimon

dásért illyenkor а Réfzesíîlök’ utólsö Magábannhangzó

ja változik, р. о. olvanombfzrm (e helyett; отплат

balm) olvauodbamz, olvanábann, últömbcnn, .ültödbenm

ûlte’bcnn; némelly щек р'ед13 meg is rövidülnek így:

altombann, nyugtombann ,' e helyelt: aludtombann, n и

godtombann ’s a t. _

A mit a. Deákok az итЬа v`égzödö Hanyatlóval jelen- >

tene-k: azt mi Ma'gábannérthetövel, helyesebbemi pe

'dig 'a Határozóval’tefzfzük-ki. I ‘

._l.
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Pälda a TJele/wä [gt/nek Hajtogatlíxára', annak mind

a Íuírom Form/ii паду Nemen' fzerínt.

1.) /lz >Erlíshangú Веге/5126 ige’ Hajtogatlím.

J Е L E N т ö м ó D.
Jelenlvaló Idö az .Egygynbenm

Segítékes. Fogok , ` fogl'z , fog.

CJonka. foglak , rfogol, а Gyöká' maga.

Ragq/zt. fogom , fogod ,‘ . fogja.

А Täbbcsbann.

Segít. fogunk , fogtok , fognak.
Rag. fogjuk , fogjáwk, ì ‘fogják

Elsö Äligmúlt.
E. S. Fogokl vala, fogl'z vala, fog vala.

Cà. foglak vala, fogol vala ‚ -— —

R. fogom vala , fogod vala, fogja vala.

T. S. fogunk vala, fogtok vala , fognak vala.
R. fogjuk vala, fogjátok vala,v fogják vala.

маманя Aligmún. ‚ ‚

Е. S. fogék, fogál, foga.

‘ CJ. fogálak, fogál, - -

R. fogám, fogád , fogá.

T. S. fogánk,' fogátok, fogának.

~ R. fogók, .- - fogák.

Harmadi/ï Aligmúlt.

E. S. fogék vala, foga'l vala, foga vala.

Cs. fogálak vala, fogál vala, - -—

R. fogám vala , fogád vala, fogá vala.

T. S. fogánk vala , fogátok vala, fogának vala.

R. fogók vala, - - fogák vala.

.lf'l'gnâ/‘zj'zennmúlt.`

E. S. uint.: fogtál, fogott.

' Cs. fogtalak, fogtál, - —

_R. fogtam, . i fogtad, fogta.

T. S. fogtunk, годам, fo` tak v.fogtauak.

R. fogtuk , fogtátok , . ogták.

R ¿gen n mú lt.

E. S. nínml fogtál vólt, fagott vólt.

CJ. fogtalalx!` vólt, fogtál vólt, —— —

R. fogtam vólt, fogtad vólt, года vólt.

T. S. fogtnnk vólt, fogtalok vólt,f`ogtak медиации. Y

R. fogtuk vólt, fogtátok vólt, fogták vólt. '

E14-ö Jövendö.

E. S. fogok jövendöbenn, foglz jövendöbcnf fog jö

vendöbenn V. ezutánn.

Cs. годик jöv. fogol jöv. -— -——

R. fogom jöv. fogod jöv. fogja jöv.
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T.

E'

T.

S. fogunk jöv. fogtok jöv. I fognak jöv. ví

‘ ezutann.

R. fogjuk jöv. fogjátok jöv.` fogják jöv.

' ‚(144470456‘ Jövendó'.

S -fogni fogok , iogni fogl'z ,_, fogni fog. ‘

Cs'. fogni {так ‚ fogni fogol. -- ——

R. fogni fogom , fogni fogod , fogni fogja,

S. fogni fogunk, fognì fogtok , fogni fognak.

R. fogni fogjuk, fogni fogjátok, fogni fogják.

PARA NTsoLÓ Mo D.

v J öv _a n dä.

E. S. fogj, fogjon.
Y' И CJ. fog'jál, ‚ —- _.

В. fogjad, megröv.fogd, iogjn. А

ZI". S. fogjatok , (сдавай.

F o G L А L o' M ó D.

Je [ел v alá. f

S. fogjak, fogj , fogjon.

CJ. готами, fogjál,  -‘

R“ fogjam , fogjad , fogja.

S. fogjunk, fogjatok , fogjanak.

R. fogjuk , ' i fogjátok , » \ fogják.

' А] ig т ú It.

S. fognék, fognál, ì fogna.

Cs. fognálak, fognál, —— —

R. fog'nám", fognád, fogná.

S. fognánk, fognátok , fognának.

R. fognók, -—` -— ` fognâk. `

Egafzfzènn mnu.

S.` nint..` Гошей! légyen , fogott légyen.

CJ. fogtalaklégyen,fogtállëgyen, --" —- ‹

В. fogtam légyen, fogtad légyen, fogta'légyen.

S. fogtunklégyenßogtatok légyen, fogtak v. fogta

. f на]: légyen. . ` ` `

В. fogtukiégyen , fogtátok légyen, fógták légyen.
" ' ' lRég¿'nn'rnúlt.l

S. uint.: ` fogtál wiólna, fogott vólna.

CJ. fogtalnk vólna, fogtál yólna , —' ` ' «'- '

R, fogtam vólna, fogtad vóina, fogta vólna.

S. fogtunk vólna, водник vólna, fogtakvólna.

lì. fogtuk Ívólna , f'ogtátok vólna, fogták vólnaì.

.Íö v в n d

S. fogándok , fogándaí'z , fogánd.

Cs. foígándalak, fogá'ndòl',  -

H. fogándo'm, fogándia»fogándod ,
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T. S. fogánduuk, fogándotok, fogándanak.

R. fogándjuk, fogándjátok, fogándják.

HATÁBOZATLAN MÓD.

J е le n v a 1 о’.

Seg. fogni. Rag. Egygy. fognom, fognod, fognia. Töblì.

fognunk, fcngnotok` fognìok.

.Íö v в л dä.

Seg. fognì ezutánn, jövendöbenn. Rag.fogno|n, fognod,

fognia , fognunk ’sat. ezutánn, jövcndóbeun.

RÉszEsüLá

Jele п v a lo’. `

Seg. fogó. Rag. Egygy. fogóm,i fogód, fogója. Több.

fogóuk, fogótok, fogójok. ,f `

Egcffzj'zennmúlt. `

Seg. fogott. Rag. Еду/57. fogottam, fogottad, fogottja.

Több. fogoltunk, fogottolok, fogoujok.

Jövendó'.

Seg. fogandó. Rag. E. fogandóm, fogandód, fogan

dója. 'Töàlh Íogaudónk, fogaudótok ’s а t.

vlsELà

Jelenv. fogva. quïç/ìenm. fogvánn.

HANYATLÓ. ‹

Jclcnv; fogóbann v. fogó félbçnn. Egef/kßmnm. Год. l

tongbann, foglodbaun, fogtábann, fogtunkbann',

fogtotokbann , fogtokbann.

II. А СуепвсЪЬ/шпвй шиш Ige’ Hajtogatám.

JELENTÖ MÓD.

Je 1 eri v a 1 6.

Е S. Kérek , kérfz , kér.

CJ. kérleJi, kérel, - -.

R. kércm . kéred , >kérì.

T. S. kérünk ‚ kértek , kérnek.

R. kérjiik , ' kérilek , kérik.

Második Aligm últ.

E S. kérék , kérél , kére.

Cr. kérélek , kérél ,  \~

R. kérém , kéréd ‚ kéré.

71 S. kérénk , . kérétek ‚ ke'rének.

R. kérök ,  - kérék.

.Az ElJö ¿r Нар-шпат: Aligmúlttat mak а vala

hülämböztati a J¢lcnvalótdl , с”: а Jlfláwdi/L»

лактата. `
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Egef/zfzcnnmûlt.

E. S. nini: кед-та,

CJ. kértelek, kérle'l ,

В. kértem , kérted ,

T. S.' kérliink, kértelek,

R. kértük , kértétek ,

ke'rt.

kérte.

kértek v. kértenck.

kérték.

A Rägcmzmúltat ettöl, tsak a v dlt kiilömbözteti

meg. Az Ела és Makadi/s Jövendó megycn,

mint az elsö Példábann.

1

Jövcudö.

E. s. kérj ,

CJ.' kérjél ,

B. kérjed, kérd,

1: S. kérjetek ,

FoGLALó MÓD.

E. lS. kérjek ,

CJ. kérjelek ‚

R. kérjem ,

T. S. kérjünk ,

R. kérjük ,

E. S. kérnék,

CJ. kérnélek,

k/ R." kérném,

T. S. kéruénk,

R. kérnök ,

Az Egé/zfzcnn és Rägennmúltat, a Jelenté'ájélöl,`

gym és vrílna külömbözteti-meg.tsak а lé

R. kérjétek ,

Jelenv а Zó."

` kérj ,

kérjél ,

kérjed ,

kérjetek ‚

kérjétek ,

А ¿ig т ú l г.

kérnél ‚

kérnél ‚

kérnéd ,

kérnétek ,

Lásd az elsö Példát.

E. s.,I шашек ‚

CJ. kéréndelek ‚

В. kéréndem ,

u T. S. kéréndünk,

R. ' kéréndjük .

Jöv en d â.

kéréndefz,

kérendel,

kérénded ,

ke'réndetek,

kéréndilek ‚

PABANTSOLÓ MÓD.

kérjen.

kérje. ‚

kérjenek.

kérjék.

kérjen.

kêrje.,

kérjenek.

kérjék.

kéxme.

kérné.

kérnénck.

kérne'k.

kérgnd.

ké’réndi.

kéréndenek.

kéréndik.

HATÁROZATLAN MÓD.

Seg. kérni.

Jelenvaló.

Rag. E. kérnem, kérned, ke'rnìc.

kérnünk, kérnetek, kérniek.

Tööb.

LglzzmА
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l

RÉszlisÜLö.

Jelenvaló.

Seg. kérö. Rag. E. kéröm, kérôd, kéröje. Több. ké

rönk, kéròlök, kéröjök.

E'grf/zfzennmúlt.

Seg. kért. Rag. E. kértem, kérted. Täbb. kérh'ink,

kértetek, kértjek. -

Jöv с п d6. `

Seg. kéréndö. Rag. kérendöm ’s a t.

v1:;E1.ö.

Jclcnvald: kérve. Egeßfzennmûlt: kérvénn.

HANYATLQ

Jelenv. kéröbenn, v. kéröfélbenn.« Egeß/ìennm. E37/gy.

kértembenn, kértedbenn , kértébenn. Tóbb. ker-.

. tünkbenn , kértetekbenn , kérlekbenn. ~

g. LxxXIv.

Miképpenn kellessék bánnì a Szil'zeäö és t betüs 1gék

. kel? ’s at. afeljebb adódott Regulák

deniknek Példáját ide leírni, nem ítélödött [ìükséges

nek: mivel ez а Munka , nem Idegenek’ fzámápa ké~

rzitödöu. l

A feljebb elöadott Regulák és Példák fzerínt 113.1

юЁасбапак, mint valóságos Tselekvök, a Тем—яд, TJ»

le alltetö 65 Gyn/farlo’ Ígék is , ( és а KöchpJÍsale/fvúk ,r

mellyekröl alább.) р. о. f/

шатаю/г, várlmtlak, ` várhatbrn. ‘

käreték , дебит/[ед ‚ käretńn.

heîegetnä/n, ke'regetneîì, bäregetnc’ ’sla t.

vdr/mini, bär/Letni, beïcgetni ’s a t.

S. LXXXV. 4

Valamint a Nevekbenn, úgy az Í ékbenn is megrö

vidülést okoznak а i'olyó és könnyíí imondásû Beu'îk.

Nevezetesenn, a melly Többtagû Gyökérnek utólsó

Tagjábann, rövid a Magábannhangzó; kivált ha az

elôlte lévö Magábannhangzó ís` nem húzásos, és an

nak mind сите, mind utánna az: l, т, n, r, g, t,

z, i, Betíîk közzül áll valamellyik: ( de tsak еду egy

közzülök e161 15 11161 is, nem kettö, mint ebbenn: па:

tog, рапид ’s at.) az illyen Gyökérböl, az utólsó Ма

gábanuhangzó elesik, és ûgy járúlnak hozzá az шак

nek Végezetjei, p. o. mmol, дота], zajoq, тегов, ре

reg, плед. Ezekböl és más effélékbôl kiesik az о 65

v, és így hajtogatódnak: mmlmŕ, штифт, ramal, moz

и

ól шашлык. Min. _.
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gok, mozgqu, romlottam , mozgottam, рада/Е, Merge/1

’s a t. A mellyekbenn azombann z минами; rende

' senn is mennek némelly Idökbenn így: твид/ай, za

jog/za, твид/2: ’s a t. Öröl, ámbár benne az elsö hú

zásos: még is megrövidůl. De дели, ‚вы: ’s а t, ren

desenn hajtogatódnak.' mivel а bennek lévö utólsó Ma

gábannhangzók húzásosok.

g. Lxxxvl.

Tellye.: Пей/гм ige, mint már említödött, tsak am;

mellynek elsö S-zeméllyét háromféleképpenn lehet ki

mondáni; t. i. mind a Segítälfe.: és Csonka, mind а Ra

rzlee'ko: Rirmfíbann í y: Tanítok, [ил/гид, tanítom.

ie vavynak Hijjános selekvö Ígék is , а mellyeknek

. o. agite/Ires Formája nintsen ugyan ez vagy amaz

Illöbenn: а. Többibenn pedigl vagyon; mint ennek: ф,

vagy фиг, g'fz', vagy #zi/î; а Jelenvalóbann задав/гет

.re ugyan nints, leg alább nem élünk véle, nem mond

juk: efzclf, efzç/z, той, ifzqu: de már a második

Aligmúltbann és az Egélzfzennmûltbann ’s a t, mind a
három Formája, vagy Nemo fzokásbann van így:

S.. evék, cvél, eve.

‘CL evélek, evél, _ _

R. evém, evéd, . evé. ígyaTöbb.ìs.

ereft az Egeßßennmúltbann.

S. nl'an ettél, ett.

CJ. ettelek, ettél, _ _

R. сист, etted ,  ette а Többesb. is.

És így az elféléket nem Közcb, hanem тыс/ша Ígék

nek иен tartani. Elöfordúlnak ezek а Regulátlan Haj

togatású Ígék között is.

’ 5. LXXXVII.,

Szenvedó' Ige az, mellyel azt jelentiük , hogy más tse

leklzik bennünk, vélünk, vagy reánk nézve valamit.

Ennek jelentésére a Könyvekbenn, régtöl fogva az at,

et, tat, tet Végezetek vevödtek-f'eh ezeket tefzfziik a

Tselekvö Gyökérhez, és lel'zl'z belölc Szcnvedö, így:

[иглу-ш, ver-et, lm_fzfíl-fat, [труп-гад vagy megket

tôztetve Яду: hányatta-tom, истлеют , ’s а t. De bi

zonyos a feljebb valókból, hogy éppenn ezek, a Tse

lelredtetó' Igelne/ïzis Végezetjei; mellyek ha a Szenve

döktöl Hajtogatásokranézve imitt amott külömböznek

isf de sok Személlyekbenn tsak ugyan megegygyeznek;

és így zavarodást és kettös értelmet okoznnk; mel

lyenn, kivált az ldegeneknek, nehézelmennì. Söt bi

zonyds, hogy а köz Ne'p is, ezta'szenwdö Formát,

\
s _
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mind hallgatva ‚ mind olvasva, hibássann érti, és Tse

lekedlető gyanánt véfzì. -

Bizonyos továbbá; hogy a köz befzédbenn, vala

mint a tanûlt emberek is igen ritkánn: úgy a köz Nép,

még sokkal ritkábbann él ezzel a Szenvedő Formával,

hanem а helyett; ` '

l.) A Tselekvő Igének, a l'zerínt, a mint a befzéd

hozza magával, ez vagy amaz Idejének Ragafztékos

harmadik Többes Személlyével élünk így: azt той/1—

`_já/l', dicitur, azt mondd/r, dicebatur , mqggyőzte'k , vi

crus est, megverték válna, caesus fuisset, adták, da

tum est. ’s a t.

2.) Az Мот, és байт Végezetekkel így: megverődätt,

липам/юн, ütődött, törődött , megmutatódott, kivető

dött, [еда/261161101: ’s a t.

3.) Az Igének Viselôjével, mellétévénn a Segítékes

nek valamellyik Idejét így-1 megvunfogva, шаг/щи

'van , nin/.r mqgÃ'ö/ìörůlve, mcgvagfon írva, megvált

mondva, le van турий/па ’s a t. _

Ha kérdésbe hozzuk: 'valjon az at, ct, és tat, let,

vagy pedig az 6d, őd Végezetek alkalmatosabbaké a

Szenvedő Formának kijelentésére? lgy lehet gondol

kodni: hogy mivel a SzenvedőFormával azt ['zoktuk

jelenteni, hogy más tselekefzik bennünk, vélünk , vagy f

reánk nézve valamit: az: af, et, tut, tot Végezetek

pedig éppena ollyanok; а mellyek magunkonn kívül l

másnak tulajdonítják a tselekedetet; az dd, és ód. vagy

дам, ödik Végezetek ellenbenn a Közép Ígék' tulajdon

sá a Í'zerínt, magától a dologtól, vagy magábann a
_ dotlogbann kezdődő és véghezmenő lselekedelet, vagy

állapotot jelentenek: ezek fzerínt tehát így lehetne o

koskodni: hogy az т, et, tat. tet Végezetcket helye

sebbenn fordíthatjuk a Szenvedő Formának kijelentésé

re, mint az ód és őd Végezeteket. ‘ _

De fzorossann fzóllváun , I_‘zint’ úgy más valami vagy

valaki okozza azt a bennünk véghezmenni l'zokott tse

lekedetet vagy állapotot is, mellyet az ód és ш Vége

zetekkel jelentünk-ki; p o. bajlódom , tünődöm ’s a t,

a bajlódás, tűnődés, magunkbann megyen ugyan vég

hez, de azt más valaki, vagy valami Ízokta okozni.

Továbbá, az at, et, tat, tet, nem arra vifzik'aTse

lekedetet, a kibeun, vagy a kire nézve az lélzen; ha»

nem arra, a ki által az véghezmégyen: már pedig mi

kor aSzenvedő Formábann ['zóllunk, nem-annyira az

a tzélunk, hogy а TSelekvő , vagy a Tselekedtetó okot

vagy Személyt jelentsük-ki; hanem annak az állapot»

ját, а kibenn, vagy a kire nézve valamelly шике

det. véghezment.

~.
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Ezenn МИН, senki nem tagadhatja: hogy az il: а

.Szenvedö Forma’ Végezetje: ûgy de ez a. Végezet, nein

а Tsclekedtetö, hanem az ódOS és ödös Ígék’ tulajdou

Végezetje.

Ezek fzerínt tehát világos, hogy sokkal nagyobb ha

sonlatosság vagyon a Зав/шваб és ódba vagy бабе vég

zödö Ige каши, mint sem а Tselekedtetö ige között:

következésképpenn` valamintla Deák Nyelvbenn egy

nehány Вертел: Ígék nem állauak ellent, hogy aSzen

vedôknek ugyàn azon Végezetjei ne légyenek: így ám

bár Nyelvünkbeljm vagyon 6d és (И végezetü Közép Íge;'

de ennek Végezetjeit sokkal helyesebbenn fordíthatjuk

а Szenvedö Formának kijelentésére; ‘mint az at, et, tat,

tet, Tselekedtetô Végezeteket. Anuyival is inkább,

mìvel az 6d és ó'd végezetü Közép Igék’ formálására,

czek а Végezetek leg többnyire Nevekhez tevödnek;

még pedig minden húzás nélkül , í у: piroJ-odik,fu.r

töJ-ödik, áoroJ-odi/ï ’s a t, nem pe ig így: baros-ddii",

латыш/г ’s a t. Következésképpenn, nem igea; шт

tartani, hogy az illyenek öfzvezavaródjanak а Szenve

döFormával; melly mindeukor húzásos dd és öd. An

nyìval inkább nem, az`edik, azi/1` ’s a t. végezetekkel.

Igaz ugyan, lmgy az да és öd Yégezetek, fgékllez is

tevödnek, még pedig hûzással; és az illyen Igék, az

ért még is tsak Közefo ärteimúek. р. о. mddd'ik, 21230

Idd-ik, дают-11: ’sau d látni való, hogy ezek is Ne~

vektöl fzármaznak; és elärzfzör a Nevckbôl minlegy Tse

lekvö Ígél< formálódnak, és ezeknek oI'ztán, mintegy

Szenvedö ритма, tevödik utánnok az 6d és äd. Igy

ettöl: Sax, elöfzí'zör lefzfz ez а Tselekvö, мю], епЫ:

zúg, lefzen: zúgol, ettól pedig bai, lefzen: дар], és

megrövidítve, mintegy Szenvedö Formáûl kéfzülnek

ofztán ezekböl , az említett Végezetekkel : шиш/г,

bajlódìlr zs а t, Közép ¿Ígék.

De ha néha az dd és öd Vé ezetek, tsupa. Közép
lgékhez tóldódnak is: e sem oìgioz zavarodást, mert

aSzeuvedö Formának jelentésére , mindeukor Tselekvö

Ígékhez tóldódnak'; ezeknek értelmét pedig, könnyü

a Közép Ígékéjétöl megesmerni, mint könnyü a De

ákbann a Deponcnstöl a Passivumot.

LAltalható jelenést fzoktunk ugyan az eß'éle Ígéknek

is tulajdonítani: öntözó'dik, lotsolódik, швам: de hi

básonn; mert ezeknek igazság Í'zerínt így kellene ki

mondódni: äntözódzik, дышат, mint;feddödzik, ka- .

pállódzik; ûgy hogy az ¿dik és ödik Végezetnek, Tse

lekedtetö és Altalható értelmet nem lehet adni. Némelly

Ígéknek nem is lehctne ódnm", ödöm nélkül Szenvedó

Formát tsinálni, úgy, Вову abbann a l'zületelt Magyar
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is fel ne akadna, p. o. evó'rló'm, [ушат , tevärlöm. Eze

ket és tößb efféléket, шт, tetel, vagy atal, „ел, min

dégTselekedtetöknek gondolnánk, спит, itatom ’s at.

Ezek mindazáltal nem olly tzéllalhozódnak-fel: mint

lla a Szenvedö Formábann az at', а; tat, tet, Vége.

zetekröl végképpenn le kellene mondanunk. Már e

most késö, rakva lévénn véle könyveink; és neki fzok

vánn, már éí'zre sem vefzfzük, mikor rçá megy а pen.

nánk; söt gyakran hibáznánk, ha véle nem ‘éluénln

D: hogy sem a ка; bei'zédbeqn, sem Íráßinkbann a ket

tös`értelemre alkalmatosságot ne fzolgáltaslunk: fzük

ség, hogy ne mindenkor az at, et, tat, tet, -Szenvedö

Formávaléljíink; hanem hol az egygyikkel, hol a тё

sikkal. A kinek az (Мот, örlöm, Szenvedö- Végezet

чё!2[2а[е[|'2й1‹:15а1‹ attól van , поду nem fzokott hozzá

a-füle; nem lakvánna Hazának ollyan réfzébenn, va

nem társalkodhatvánn ollyanokkal, a kik állhalatb

sonu azon Végezetekkel élnek. - A fzületelt Magyar

is, többet befzéllvénn életébenn Deákúl vagy Némen'íl:

nem _tsuda, ha yakran él'zre sem vél'zi, Позу fzüle~

ш: Nyelvét azoìhoz alkalmaztatja. l

` g.LXxxvuL

Azon két ,módonu kívííl tehát, melly a közelebbi

Snek 1, és 3dik Számja alan elöadódott, akármelly

Tselekvö Ígének is Szenvedö Formája, úgy kélziil

meg; ha annak Gyökeréhez , az- abbann lévö vés-$5

Magábannhangzòhoz képpest , ddl/r vagy баб/г V.e'geze

tet tóldunk így: fog-ódik,`t.fal (ММ, ver-ódik, ¿wr/2].

(ММ- ’s а t. Ezt a két Végezetet hozzá lehet tóldani

minden Tselekvö Igéhez; és így tsak ezért sem lehet

ezeket úgy tartani, mint az eifélékel: edi/r, eziä', azi/t

’s а t. Továbbá ûgy formálódik a Szenvedö, hogy a

'fselekvö’ Gyökeréhez , vígyázvánn ekkor is az abbann

lévö végsô D'lagábannhangzóra, at, et, tat, tet, tôl

вдаль, р. o. mond-alik, hall-atik, дары-куп}, eméfzt

¢u`ls ’s a t. Nevezelesenn:

1.) Ha a Gyökér tsak Egytagû., vagy ha Többtagú

is, de két Mássalhadgzónn 'végzödik, at, et, kell hoz

13'. kígy: (ад-шт, ralf-atik, hait-an'k, rejt-eti/r, @maf/'zh

cti . ’ `

2.) На pedìg- a Tselekvö Igêuek Gyökere Többtagû,

és tsak egy Magábaunhaugzónn végzödik: mi, tet,

tóldatik hozzá, Еду: лишним, zélfazol-tati/r, iw?

tctik.

[ну kell bánni a tbe kimeuö Egytagû Gyökerekkel

in; ezek is шок, um, kívánnak, mints: hör-mik, wz

mi/r, [ка-ним. н
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3.) ‚А melly Gyökér tìfzta Magábannhangzónn vég.

zödik: ahoz az: at, et, vvel járúl ígyu [яду-сит, Zöv.

nik, vagy megkettöztetve Манный/г ’5 а 1, а tat , tet

pedig 11 116111111 így: дым/г, fzölbtletik. те! j0bb_

E tsupa zürzavar, az ódom , баб/п 111уе11 bait nem okoz.

5. LXXXIX.

Nem uehéz ezen két rendbéli Szenvedö Formáuak

Hajtogatása; mellyek közzül azt, а melly az 6d, 6d,

Vévezeteknél fogva kéfzůl, nevezhetjük külömbségnek

okaért, Elföne/ï; azt pedig , a melly а: lat, tet, at,

et, Végezetek által 1161211! ‚ Máwdik Szenvedö For- `

mának. `

A Jelentö’ Jelenvalójábann mind а kettönek Végezetf

'e ils, melly a Tselekvô Gyengébbhangû lgék’ Jelenva

ójának Ragaí'ztékos Többes harmadik Személlyéböl

vevödött p. o. _fura-tik;l így: мама-м, регби-т, ойкн

tat-z'lr, weitet-ik; mivel а mint már megjegyzödött az

zal a Személlyel, Szenvedö gyanánt élüuk. Lásd а

LXXXVII. §. 1. Szám.

A második Személy’ Végezetje pedig, a Csonkáéból

vevödik; és a Gyökér’ végsö Magábannhangzója fze

rínt, az, vagy ol, чаду öl, vagy el, így: Агата-01,

verôd-öl, Шиит-о], jzerettet-el, valamint az elsö Sze

méllyé,>mind a több Idökbenn is, a Ragafztékos’ Je

lenvalójából, így: наша-от, veräd-öm, “шпаг-ат,

végeztet-em.

A Többes’ formálására továbbá, mind a két Szen

vedö Forma, vígyázváun akkor is a`sógoros Magá

bannhangzókra, á Jelemö’ Segítékes Végezetjeit. vefzi

magáhpz ebbenn az Idöbenn'így: наш-им, наш.

tolr,`t.ralódnalr; увит-12115”, veröd-töb, гида-лед“; viva:

íat-unk, этапах-101, ve' слег-пе]: ’5 а t.

Igy formálódnakyezen ét rendbéli Szenvedö Formá

nak minden Idejei, a Jelentönek ugyan azon Idejeitöl.

Így a Foglalóbann is. A harmadik Egygyes Személy

mindenik Módbann és Idóbenn , a Tselekvó’ azon Mód

jának és Idejének harmadìk Többes Ragafztékos Sze

méllyétöl; а másodìk a Csonkájéból; az elsö ismét а

Ragáfztékoséból; a Többes pedig ez vagy amaz Mód

пак, vagy ldônek Segítékesébôl; és az Egygyes elsö

Személlyeket kivévénn, sèhol sem a Ragafztékosból:

шт а Ragafzték azt jelemi, a mit е’н, te, ó', tseleke

fzik, а Szenvedö Igével pedxg azt jelentjük, hogy más -

tselekedett bennünk., vagy reánk nézve valamit ’sa t.

Az elsö Személlyekbenn azombann, miért tefzünk tsak

ugyan Ra afztékot; a'Ragafztékos Határozatlannak pe

dig, а. tö b Személlyeìbenn is? nem világos. Ezeket
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rendel elöadni nem fzükség, a következö Példákból

eléggé ki fog tetfzeni.

SZENVEDÖ FORMA.

п

хвьвхчто м‹3ц

` Pälda az Eröxhangú {деть

‘ Je l e n v а l o’.

1. Forma. 2. Forma.

E. tsalódom , záratom ,

tsalódol , . záratol ,

tsalódik. гамак.

Т. tsalódunk , záratunk,l ' ` `

tsalódtok , zárattok .

tsalódnak. záratnak.

Második Aligmúlt.

E. tsalódám , , záratám,

tsalódál , záratál ,

tsalódék. záraték.

\ T. ' tsalódánk , záratánk , -

tsalódátok , záratátok ,

tsalódának. záratának.

Az'Elsó. és Harmadik Alìgmúlt úgy formálódnak,

mint a Tselekvöbenn.

Egäfzfzen nmúlt.

E. tsalódtam», zárattam ,

4 tsalódtál, zárattál,

tsalódott. záratott.

T. tsalódtunk, zárattunk ‚

' tsalódtatok , zárattatok ,

шитая: , zárattak ,

v. tsalódtanak. v. zárattanak.

A Refgennmúlt, mintaTsclekvöbenn, ebböllele'z,

а vóltal. A k.Iövendä a `ielenvalóból , hozzátevödvénn

el; „щам vagy jöucndöbenn, mint а Tselekvôbcun.

PARANTsoLó món.

Jò'v e n dá'.

Е. S. tsalódj, zárass,v.zárattasl,

tsalódjon , `záirattasson ,

v. tsalódjék. v. zárattassék. I

CJ. tsalódjál, _ _ _ zárassál,v. zárattzlssal.I

Т. tsalódjatok , zárattassatok ,

' tsalódjanak. zárattassanak.l

Ezen második Formábann, a Parantsolonak Яду

kellene igazság l'zerínt menni: zaírauál, запиши, zd» \

raue'lr, zríraJJato/r ’sat; de hogy a Tselekedtetötŕil kü

lölnbözzön` meg iS вещать-швы: más Igékbenn is al

’ Н 2
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at, et , tat, tot ’s a t. igy a Foglaló Módbann is’s at.

Ezérl is bajos magábann ez a Szenvedö Forma, és а

mennvire lehet,

zavart okoz.

I.

E.

T.

jó lel'zÍ'z vélè alább hagynì: mert zür

FoGLALó MÓD.

Jelenvaló.

Forma." 2. Forma.

tsalódjam ‚ zárattassam ,

tsalódjál, ‚- zárattassál ‚

tsalódjon ,

v. tsalódjék.

zárattasson ,

v. zárattassék.

tsalódjunk , zárattassunk , '

tsalódjatok , zárattassatok ,

tsaló djanak. zárattassanak,

днями.

tsalódnám , zárattatnám ,

tsalódnál , zárattamál ,

tsalódna , zárattatna,

v. tsalódnék. v.zárattatnék.

tsalód'náqk , zárattatnánk ,

tsalódnátok , Azárattatnátok ,

tsalódnának. zzîrattatnának.

Az Евфрат; és Refgennmúltat tsak a legyen én

vdlna kùlòmbözteti-meg a. Jelentö Módnak czen Ше—

- мы.

E.

Ед

Jb' v e n d б. -

tsalódándom , zárattatándom ,

tsalódándol ‚ . ‘ zárattatándol,

tsalódándik. zárattatándìk,

tsalódándunk , zárattatándunk ,

tsalódándotok , zárattatándotok;

tsalódándanak. zárattatándanak.

`HATÁROZATLAN MÓD.

i Jef le n 21 a 16.

tsalódxii. S, záratni , v. zárattatni.

tsalódnoszalód- R. zárattatnom, zárattat~

nod , tsalódnìa, nod, zárattatnia, zá»

tsalódnunk ’s a t. rattatnunk ’s a t.

BÉszEsüLö.

Egef/'zfzennm últ,

мамаш. R. rsaló- S. zárattatott. R. zárattat

dottam ’s a t. tam, zárattattad ’s a t.

Jöv с n dö. »

tsalódándó. R.tsa S. záratándó, v. záratta

lódándóm ’s а t. ’tándií R. Záratándóm

я а î.
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Jelmw. tsalódva. záratva , v. zárattatva.

qufßzjìenm. tsalódvánn. zárattatvánn.

HANYATLQ

Jelenv. tsalódó félbenn. zárattató félbezm.

Рати а Оуепдв’ЬИшпЗЬЁ Íge'kre.

JELENTÖ MÓD.

Je le п v а lâ.

l. Forma. 2. Forma.

E. verödöm, vettetem ‚

verödöl , venete! ‚

verödìk. писак.

Т. verödünk , vettetünk ‚

verôdtök ‚ vettettek ,

verödnek. vettetnek,

Мёд-01111: Äligm últ.

E. verödém , ‘ vettetém ‚

verödél , vertete’l,4

verödék. vetteték.

T. verödénk, vetteténk ,`

verödétek , vettetétek ,

verödének. vettetének.

Eg effzfzennmúit.

E. verödtem , vettettem ,

verödtél , ' vettettél ,

_ verödött. vettetett.

T. verôdtünk , vettettünk,

verödtetek, vettcttetek ,

verödtek v. verödtenek. vettettek v. vettettenek.

>PARANTsoLó MÓD.

» J ò' v в п db'.

E. S. verödj, verödjöh, E. S. Vettess , .vet-tessen , v.

v. verödjék. vettessék.

Cs.v verödjéì. Cs. vettessél.

Т. verôdjetek , ` vettessetek ,

verödjene k. vettcssenek.

FOGLALÓ MÓDJ

.Tele n v а 1 ó.

E. verödjem , vettessem „

verödjél , ' vettessél ‚

verödjön, v. verödjék. vettesscn v. 'Jettcssék

T. verôdjüuk , verödje- vettesslink , vettessp

tek, verödjenek. tek, vettessenek.
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А lig т ú l t.

E. verödném , vettetném ,

verödnél , vettetnél ,

verödne , vetletne ,

v. verödnék. v. veltetnék.

T.’ verödnénk , vettetnénk ,

verödnétek , vettetnétek ,

verôdnének , vetletnének.

Jö 'v e n d ó'.

E. verödéndem , vettcténdemA,

verödéndel , vetteléndel ,

verödéndik.  vetteténdik ’s a t.

HATAROZATLAN MÓD„

- Je le п 11 а I o'. ‘

Everödni. R. veröd- S. vettetni. R. пиетет,

' nöm„verödnöd’sat. vettemed ’s a t.

'nÈszEsÜLä

Egcffzfzennmúlt.

S. verödött. R. verö- S. vettetett. R. vettetet

döttem , verödöt- tem, v. vetlettem ’sat.

ted ’s а t. '

\ ` vlsELà

Jelenv. verödve. Jelenv. veltetve.

L'gef/lçfzennm. verödvénn. Egçïçfzm. vetlctvénn.

HANYATLQ

Jelerw. verödô félbenn. vettefö félbenn.

(pp) A melly ldëk ebbenn a. Példábann ki nem ивами; azo

knt könnyü az. elsö Példából kipólolni. - A Teheló', Tsrleked

tefó' és Gyakorló Ígékct is a Szenvedö Formábann, így a Közé

Szenvcdöket is сип Példák Ízerint kell hajlogatni. ——

5. хс.

Vagynak Nyelvünkbenn Ketlösgyökerů Ígék is; mint:

Юта/Итог, zürzavar ’sat. Ezek is а fzerínt, a mint

vagy Tselekvök, vagy Közép Igék , a feljebb elöadott

. Tselekvö és Szenvedö Formák I'zerínt hajtogatóduak.

Meg pedig:

1.) На az efféle Ígébenn , mind a ke't Gyökér egéfz

fzenn ki vagyon téve; mind a ketlöt kell hajtogàtni а

Tselekvöbenn így:

Jelerw. S. zůrökzavarok, zíirf'zzavarfz, zürzavar.

Cs.zůrlekzavarlak, zürölzavarol, ~ - -

R. zůromzavarom, zíîrödzavaroß, zürizavarja ,

’san

1
_l
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A Szenvedôbenn így:

quy'zßm. zûrôdtemzavaródtam , zürödtélzavaródtál,

zürödöttzavaródott ’s at.

zíirettettemzavartattam _’s a t. f '

2.) Ha pedig az elsö Gyökér nem tellyesenn [губе '

dik az illyen Ígékbenn z tsak az utólsó hajtogatódìkígy

tu'l/¿nlnípolob , tJillintJrípt/ljä , [JillinfuípoL

[штаты-‚шт ‚ Лиг/гарфд‘шой, fzur/mplßbdlfa.

нападете? ’s_ a t.

§. XCI. ‘ ¿t

Azokonn kívůl, а _mellyek már a Közép Ígékröl hel

lyel hellyel említödtek; ez is megtartam való: hogy

ámbár azok а dologbann, vagy Személybenn magá

bann kezdöd'ó vagy véghezmenó, vagy benne maradó

tselekedetet, l'zenvedést, vagy álla otot ielentenek:

némelly Közép Ígék mindazáltal, valamelly Elölutol

járóval öfzvetevödvénn: Trelebvöhké, és Másra kihatrí

титле/те, Ältnlhatdb'kd változnak. Még pedig né

mellyek Telbye: Helekvöbke', mint: mqgülò'lr, медики/ь,

mcgúlöm ’s a t; némellyek ismél Hijì'fíno: TJelekvöb/ïe’.

mlnt: p. o. .

Jelsnvald. t.

Seg. — -— ' — _- kiéhez v. неметь.

CJ. kiêhezlek, kiéhezel. -— — ——

Rag. kléhezem , kiéhezed, kiéhezì.

T. S. kiéhezünk ’s a t. Rag. kiéhezzük ’s a t. т

Másodib Aligmúlt. I

Seg. -`~ - —— '—— kie'heze. . ’

CJ. kiéllezélek, kiéhezél. - -— -‹
Ragnkiéhezém , kiéhezéd, kiéhezé. -

TSnkiéhezénk ’sat Rag. kiéhezök, kiéhezék.

igy hajtogatódìk ez, és'az effélék a többldökbenn ésl

Módokbann is. Vagynak azombann ollyan Közép Ígék

is , amellyekbenn az Elölutóljárók illyen változáslnem

okoznak, és így tsupánn, vagy a Tselekvö, vagy a.

Szenvedö Formábann hajtogntódnak, p. о. benyamû

loll“,/megfordúloá~ ’s at. meglzarugfzom, clkedvetlenedem

’s a t. Ismét ollyanok is, а mellyekbenn egy Elölu

tóljáró , tsak RagafzteXwJ Formát Í'zerez, р. о. megalu

fzom, megalufzod, „девиц/Еда; más Elölutóljáró pedig

Cmnkát is, р. о. kialu/àla/r, Мат/201.

Ataljábann a Közép Igék’ me esmértetö `Jegyévé te

hetjük ezt': hogy а теНу Elö utoljáró nélkül lévö,

vagy Цех/Загс: ( simplex) Ígének, nintseu Csonka For

mája: az mind Közép ige.v És ezt а fziìletelt Magyar

ugyan könnyenn megtudhatja: de az Idegen, ez чаду

amaz Igének erejit nem érlvénn, köunyen hibázhat,
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a

\

es p. о. igy fzólhat: 'bůJúllak te'gerl’ , búsúlna/f туша:
de az Idegen is az Igék’ értelmének jôl végére men

vênn, éfzre veheti ezt a külömbséget: mivel más Nyel»

vekbenn is ra` Tselekvö, чаду Tselekvö erejü щек kí

vánják a Negyedik Ejtést. Nevezetesenn, ha valamelly

f ige utánn akármelly Nyelvbenn is a másodikSzemélyt

" nem tehetni a Negyedik Ejtésbenn ígyzfzeratlek швей:

az mind Közép ige, és igy nintsen Csonka Formája.

~ 5. хсп.

‚А mi még különösenn a Közép Tselekv-öket ille

ti: ezeknek különös megesmértetö Jegye nintsen, mi

vel ezeknek Gyökerei, sokféleképpenn végzôdnek: p. о.

Járgúl, pirúl, reòeg,f/1Ã‘ad, ered, fúl, gyú'l,foly,fut

’s a t: tsupánn az értelmek.mutatjameg Közép Igék

` nek lenni, és ez: поду ha Elölutóljáróval nem шва

nek-ölzve, egynek sem lehet a Negyedik Ejtést után

na tenui, vagy egygyikkel sem lehet igy fzóllani: dn

pirúllak тётей, е’п farla/ï [её—ед ’S a t. A Hajtogatás

sok megyen a„Tselekvönek Segítékes Formája fzerínt,

`Ígyz стаей, ered z, ered, eredünk, eredtc/ï, втайне/д

’s a t. De nóme lyek felvefzik a Ragafztékos Foŕmát ‘

is, mint: örvende/f, örvendq/ì, öìvend. Rag. örvendem,

örvended, дню/2:15 ’sat, örz't'lü/r, örû/äm, kryzò'nük, kö

' [тай/п, és így Tselekvö értclemmel bírnak; ámbár

Csonka Formájok nintsen.

Ellenbenn a Еды}; Szcnvcdó'kct,` kimutatjn azoknak

Gyökerének végezelje , melly mindenkor ik, és így а

Szenvedô Formának végezetje ,` mint: hízík, lúy'zik,

hnpródzik, alujèik,fázik ’sat. Magokbann ими, vagy

Elölutóljáró nélkííl öfzve nem tevódve állvánn, tsak

a Szen'ved'ô Forma l'zerí-nt hajtogatódnak; ámbár a Je

lentö’ Jelenvalójának második Személlyébenn, némel

lyek a Segítékeg Végezetjét is. felyeí'zik. p. .0. отды

I dem, öregbcrlfz , äregbcdel, ¿paired/z, spek.’ch ’s а t.

5. кот.

Személytelen ige, az az , a mèllyet mind a llárom

Személybenn rende-Senn ne'leheme haitogatni; e sints

a Magyar Nvelvbenn. Ollyan Formának látfzi elsö

tekíntettel ez:> nintnn , „тигле/г; de valósággal min

denik , tsak Rendetlen harmadik Személlye ennek: пет '

vagyok. '

Nem lehet a Se ítö Ígéknek több~harmadik Személ»

lycit is, l'zemélyte eneknek tartani, p. o. пе’Л'вт van,

nef/fed шт, лен lejzfz ’s a t. mert fzint’ (агу mondjuk:

nef/rem шву, пе’Ьвт vóltál, пе’А'ат quzel 's a t.

/

¿dd



Az IGEKRÖL. ш

Szaáad vadrffzni, лету dolgozm'. Ezekbenn és az

efïélékbenn, afiabüd,f2úÍch/g, nem Íge, haqem Más

sale'rlhetö; és illyeu Fzóllás’ formája: jo' vadafzm'-, haß~

no.: (ад/Зам; ’s a t. Kihagyódik belölök a Segítô Íge,

mint erröl az Elrendelésbenn.

Hasonlóképpenn а": eñ'élék: nä/îem дед, пе7гет [а], . ‚

идет illi/r, [зак úgy Személlyetlenek, mint ezek: nc'

kem olvaJ, néńem ír, nc'ńem ага: ’s a t, mivel ama

zok is a Második Személybenn is, fzìnt’ ûgy divatjá.

bann vagynak, és fzóllunk így: ¿n мы, ze миф,

идет миф, nél'fem .sokba ’sat. в’п illek, ille/n,

шф ’s а t. -

Erzi/E, Лат/г, vagyon a Jelentö’ Jelenvalójának Ra;I

gal'ztékos Többes Személlyébenn , mellyel Szenvcdö

gyanánt élünk. шум p_edig rendesenn hxjtogatódik:

lat zum, l(í{/`zq/`z,` v. [lig/zal, [dg/zik. А Gyökerevlát;

eb Öl ismél Í'zármazik: Мм: ‚ mint:` hab, hab-oz,

Лад—„Шт, és îgy ez is: Штат, m'egrövidítve Миг/г, A

z /zé, vagy a Не! egy yütt tzvé váhozvánn, lefzfz:l

Мхи/Ъ, vagy: [dg/zik, bzenvedö értelmü mind a há

rom , de éppenn nem fzemélytelen. Másannak a Мёд-ъ;

ját èlöadni , miképpenn kellessék a так vagy más4

Nyelvbéli fzemélytelen Igéket Magyarûl kitenni; vmás

ismét аи állílani , позу fzemélytelen,«lgélç vagynalt>
Nyelvünkbenn. I l ' ‚

g. xclv. 'f

A Rendetlen Hajtogatású I` ¿k közöll't` leg elsök a

Segítök: гада/г, [фа/г, mel yekröl már I'zóllotîunk.

De találtatnak illyenek, mind a Tellyes Tselekvôk kö

zött, mint: ve/z, vagy где/2:11, emit; эф, vagy 225

fzen; mind aHíjjánosok között; mint ешь vagy çfzm,

Кий/г, ’s a t. Iklyenek a Közép Ígék özölt is, .1_/'zik

e végzôdök, mint:fe/'quílr, „радуг, alufu'li ’s a t;

ámbár vagynak eze-k капам ollyßnok is, a mellyek

fendesenn hajtogatódnak, mint: IZ/zílr, afzilr, twg/‘zik

s a t. ‚ 4

. A Regulátlan Igék’ hajto atása’ Мддддь, mivel igcn

fzámos Regulákba kellene ëoglalni : könnyebb 212: а

zoknak Laistromából megtanúlni: és az Idegenekre

nézve, kell is illyet kél'zíteni, nem árt mindazáltal а

következökre fìgyelmezni. .

1.) Hogy a melly Багдад Igci’ Gyökere _fzen-be,

(mcgyen hát ide nem папаши) vagyfzi/r-be végzödik:

azokból az an és ik Vé ezet мерам. és а Jdemö’

Jelenvalójának Végezetjel úgy tóldódnak hozzá, p. о.

veg/uk, vgledr, veg/zam, ’s at, души/г, vg'fzteli, „уи

tek, vg'fzik ’s а t. ~
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A Másodìk Alîgmûllbaun pedigl és az Egéfzfzenn

mûllbann, nem tsak az er; és ilr, hanem ezekkel egy

ánni az illyen Ígékkel, mint azokkal, amellyek tifz

ta Magábannhangzónn végzödnek, mint: lb', nó'; és

így n Második Aligmûlt’ Végezetjeit vvel, laz Egéfz

fzennmûltét pedig két ttvel vel'zik magok meláé, így:

твид, veväl, weve, еш’т, evfŕd, eve', vinde/r, ìvzíl,

’s а t'. жмет, vlttvm ’s a t.

Q

2..) Eppenn így kell bánni а2 е11`ё1е Кдгс’р S1.¢:’nvedó'lY

keils, ezt ismég megjegyezvénn; hogy ha ezek megrövi

dítve állanak, mint: ayzilr, дату/211, felïfzi/r; aMá

sodìk Aligmûltnzflk> és az Egéle'zennmúltnak formálá

sáratellycsenn kell venni Яду: лифт, haragußik; Яву.

ofztán'leÍ'zfz belöle: Миш/гм, alurál, haraguvdm, ám

bár a Másodìk Aligmûlt megrövìdílve is jó, így: а].

wim, haragvrím, ’s'a t: de az Egéí'zí'zennmûltbann tel

lyesenn kell így: aludtam, vagy aluttam, lzaragudtam,

nyugottam ’s а t.

Szükség 'itt arrôl megcmlékezni, a mi már egyne

hány helyenn elöhozódott: Ногу valaha az efféle Igék

benn а dfz e'gy Бай vólt: de idôvel kétfelé fzakafz

tódott: mcrt külömbenn hol venne’ magát a d, az il

lyen Ígéknek 'Egéfzíìennmůltjábann 4; p. o. n_yugoritam ,

jèküdlem, a Parantsolójábanu is: edd, idd, nfl/godi,

és ofztán a Foglalóbann? Но az cmlített Betüt két

felé fzaggattuk; megtetfzik az eñ`éle Igékböl: отдай/г,

öregçßzik, минусам, Javanyquik. Úgy kell azért gon

dolnunk, mintha elek: alg/kik, nyngquik, ’s at. így

állanának: alud/zik, nyugodjzik; és a következtetés

I'zerínt az Egéïzfzennmûltjoknalk` és Parantsolójokuak

îgy kellene formálódni: alud/ztam, „удод/пат, а1ш1/2;

nyugoqffz; mivel ezen hasonló SziÍ'zegòké így megyen:

fogodztam, keïedztem , fogódzz, дан-1122; de_ amazok

ból elveÍ'z.tettük` az fz! , és tifzta d* 'venünk-fel' helyé

be. Látni való azombanh, hogy riem helyesenn író~

dik: .av/uttam,feliz'zttern`,Y (Лиши/211157 ’s а t , hanem

igy Ее“: aludtam, feküdtem, aiudj, j'elfìldjem, feliüd

jähfeküdjön ’s a t: `ha a kimondásbann t ejtünk is:

a minthogy i azábbann a gy* djvel kellene írnunk.

.Az Egyta uak’ Határozatlanja a дней vagy inkább

:nek kipóto ására, két пне! jár, í : venni, anni ’s at.

`.'Kitetfzik ezekpek igaz. vólta ebbòl: hngy sok Ígéink’

I'zármaztatása, ezen három Betíî által kéÍ'zůl: r1, z, fz,

vagy pedig ezek közzl'íl kettö egygyüvé vevödik, így:

dz, í у is: dfz. Mind a három pedìg jelenti a Gyö

kérne munkába való vevödését , folytatását és вуа

korlását; (utáunok fokfzor где: is tefzüuk) p. o. veía/ned»

äyütt àz fz is elesik; következésképpenn,« úgy kell l
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ve'nlzez, vagy vénheß ,\ mind a hármat шпат; örbecl

pedig, hasad ’sat, tsak “az egygyiket, mint: -ha oz is.

Eppenn így kell ezekről is gondolkodni; e/z, w'fz, а

lufz, nyugqu, mintha így államának: cz, víz; uluz,4

nyugoz; sőt mivel felvel'zik a dt isígy: ed, vid, alud,

nyugati, vagy helyesebbenn a dzt. (ф! is: ez az oka,

hogy egygyik ldóbenn egygyik betüt , a másikbann,

а másikat hagyjuk-meg. Mikor pedig egygyik sem ma

radhat-meg, a nehézxkimondás miatt, némelly Egyta

gúakbann, mint: idt, edt ’s a t, kiesik a d is, de a.

t megkettőztetik; így a Határozatlanbann is: de а

Többtagúakbann jobb mindenkor kiírni a dt. a mint

már mondódott. Hogy pedig az eH'élékbenn: trú/z.

rríz, (idu/kid, állhatatosann megmaradnak a d, z, fx,

oka ez, mivel ezekbenn azok a Betűk Gyökér Betűk.

Mikor ismét a kimondás megengedi, ha nem Gyökér

Betük is ezek; megmaradnak az említett Igékbenn is,A

mint: haboztam, rágalmazni ’s a t. Különös Hajtoga

tása vagyon a Jelentő” Jelènvalójábann , ennek az Igé

nek тещ/ед: melly honnan vette magát? nem tudhat

ni. A Második Aligmúltja, menők, a Réfzesűlője pe-A

dig, menő," és nemimegyő lévénn: látni való, hogy

a Gyökere nem megy, vagy megyen: hanem me, vagy

mert ; és e fzerínt Rendes a Hajtogatása. Sőt .a mel-

lyeket Regulátlanoknak hívunk is: látnivaló, hogy bi

zonyos Regulák fzerínt mennek.

VII. R É s z.

Az Előlutőljdrőkről.

s. XCV.

Minden Nyelvbenn vagynak a Bel'zédnek ollyan Ré

l'zei, vagy ollyan Szók, а mellyek sem dolgot, sem

tselekedetet nem 'elentenek: hanem ezeknek helyét ,

módjait, és egyé környűlállásit. Nevezhetjük az ef

féléket átaljábann: «Tdidale'k Szól-nah

Illyenek а többek között a Határozo'lr és Elölutóljá

rók. Mind ezek, mind amazok a dolgoknak és tsele

kedeteknek, helyét, idejét, l'zámát, rendit, kissebb,

vagy nagyobb mértékit, és egyéb módjait ’s környûl-_

állasit jelentik; és ez az oka , hogy némelly ugyan,

azon Szók, Hutdrozdkís, Elölutdljárók is, mint: túl, in.

nen, közel ’sat. (illyen a Deákbann is ez: prope'sat.)

ezzel a külömbséggel mindazáltal; hogy a Наши-0261:

nem tsak érthetők magokbann is, hanem magokbann
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is vagy más Szóktól megkülömbözödve állanak: ат

Elölutóljárók pedig mind a Nevekkel, mind газ/тёск

kel vagy öfzvetevödhetnek, és azokkal еду fzóvá vál

hatnak; vagy ha öl`zve nem tevödnek is, azokat Ej

téseikre nézve vezérlik.  `

Továbbá más Nyelvekbenn az Elölutóljárók, .igen

ritkánn tevödnek a Nevek щади, így: mecum, ’sa t.

meinetwegen: hanem rend fzerínt , és leg többnyire

elejekbe; és azért hívjákazokat p. o. a Deákok Pme»

рапид/Май, а Magyarbann pedig, hol elöl, hol utól;

mellyre hézve llelyesenn lehet azokat мышата/тал

nevezni; ámbár vagynak ollyanok, a mellyek soha

nem elÖl, hanem’ utóljárûluak mindeukor a Nevek

bez, mint: a, e, nn, nt, t,fzar,_fzer,ßär, vá, ve',

’sa t. . ‚

Vagynak pedìg Nyelvünkbenn; I.) Eredeti vagy буд

Мг Eló'lutdl/(írók, mellyeknek többnyire maïokbann

semmì értelme nintsen. 2.) Vagynak ezekbö . és a

Befzédnek egyéb Réfzeibôl Származott, és Öfzvetavóï

шт Е1б1игб11бгбд'. Az Elölutóljárók’ se ítségével kéfzůL

nek továbbá a Határozók is, mint а övetkezö Réfz

böl ki fog tetfzeni; és ezen okból termél'zetibb rendnek

ítélödölt elébb fzóllani az Elôlutóljárókról, ranzutáxm ре

dig а Határozókról. '

XCVI. "

Az Eredeti vagy Суд/те? Elölutdljcírd/f, a Betůk’ ren

di fzerínt, ezek: ‘

l) а, в, hol idöt, hol helyet határoz, mint: ifjan

ta, haza, idc, este, eleinte. Deákûl: in, сит. Шуе

nek minden Viselök’ Végezetjeì: даров, tepve _’s a t.

2.) ba, be, ad, in, égy helyböl más helybe való

mozdúlást jelent , még pedig vailaminek belsö réfzelbe,

mint: Templomba, kertbc; ismét béhatást, mint: be

jfírja, be zolgál. Lehet errôl úgy~is gondolk'odnì", hogy

а Gyök г tsak' a b, és ehez járûl' olztán,“hdl ba, hol

be, hol ban/z, bbl ’s a t, mint ehez: r, ra, te, röl»

és ehez t, ól, Öl.

3.) el, ab, per, promus, tram, altra, tél'zen elöme

netelt, чаду valamìnek tellyesebb tökéllete'sebb álla

potját, mint: едва; elnyargalt, латы ’s a t.

 4.) bez, Лог, höz, jelent egy helyröl más helyre,

még pedig valamelly dolog mellé Való mozdûlást,

mint: ház/wz, erdöhöz, Неву/2:2; vagy pedig akármi~

képpenn való vitetödést , mint.' tud а lólwz, hasonló

а fůhöz, l`zólj a dologhoz. ad. ‚

5.) ig, mértéket даем, mint: városz'g, mindìg, v.

а fzokas fzerint; mindëg, p. о. egy óráig. nuque. ’
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6.) ki. ex, extra, Írimegyek, Набат.

7.) Ímr. in, idôt jelent, milror? aratáslfor.

8.) le. de, дышит, leirom, letal'zitom.

9.) lag, leg, a fzónak. eleibe tevödvénn, nagyítja,

utánria tevödvénn edig kitsinyíti annak e'rtelmét, mint:

[адамант], leg job , múlólrlg, ódalaslng , mellesleg..

lo.) meg, con., per, а Ízónakrjelentësét neveli, чаду

valaminek tökélletességre lett menetelét terzi-ki, mint:

megeméfztem, megírom , megsütöm ’s а t.
п.) mell, juxta, vház mellé.

12.) nn. hasonló értelme vagyon sokfzor az alább

következö t, vagy ztvel, in, шрга, és téfzen valami

nek külsö rél'zinn való lételt, és járúl minden Nevek

hez a Ma ábannhangzók Í'zerínt, így: fánn , kertenn,

házonn , ìapunn, fóldönn, gyüfzůnn. Határozót is

formál, mint: erössenn, ßzépenn.

13.) nah , nek, pro , ad, instar, in, venus'. Ez анаг

madik Eìtés’ Végezetje: de hogy valóságos Elölutóljá

ró, és jelent valaminek vagy valakinek való tulajdo

nítást, és nem annyira valamihez , vagy valakihez va

ló tartozást ’s а t, nyilvánn mutatják az efféle 1261

lások: Bíró'nak „ша/шмыг. electus est in Judicem,

pro Judice. Болтали/г шиш, tolvajnak таили, re- `

putatur pro Гите, ßulto, inllar furis , nadrágnak valo'

‚ре/216. ~ Pohdrnak, Fegyyernel', qui ell ad pocula,

ad arma _ дарила/г ‚ váromalr , уйти/г, tûznel` ment,

nelu' ment. Nyilvánn mutatja ez is, hogy valamint

más efféle Elölutóljáróknak, ûgy а nal, ne/mek is a.

Személlyes Névmássai nem eleibe, hanem utánna te

vödnek. Valamint p. о. nem fzóllunk Яду: ¿nz/el, гс

vel; hanemígy: поит, veled, nem így: énbenn,lebenn,

бдит, hanem így: bennem, vagy én двинет, benned,

benne: hasonlóképpenn'nem mondjuk; enne/r, tenen,

âne/r, hanemígy: падет, naked, ne/ri; ellenbennatöbb

Névmássainakmindenkor utánna tóldjuk az efléle Elöl

utóljárókat, îgy: kine/í, enyímnek, Идеал, mibenn, mel.

l inkel.

3,14.) nan, nen, nat, net, a, (Ieneke, helyböl llelybe

való mozdûlást jelent, p. о. honnan, innen, meí'zl'zün

nen, anne/t, innét. ‘

15.) mil., nel, apud, penes, iuxta, helybe való lételt

адепт, mint: taronynál, germe/snel. Jelentenek egy

ehasonlítást is, mint: [леший/2:01), bolondnál balon

dabb. Aprae.

16.) nt, - in, juxta, .realm/lum, hol egy, hol más

Magábannhangzóval, mint: ifjant, Íïzerént, тазу Ги

xint (Ízer, orda; és így fzerínt, juxta ordinem.)
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17.) o'l, öl - vagy ринг tsak màgábann az l даты

vánn akármelly Magabanhangzóval а fzôhoz, vagy

eleibe, vagy utánna, mint feljebb ezekbenn: el, le,

és majd alább: a rdl, rôl»` ab, de, ex, helyböl va

16 mozdûlástjelent, mint: aldl,felúl, belöl,fclúl mást

tél'zcn. '

18.). ra, re —— ad, ‚шрга, helyre, még pedíg vala

minek»felsö vàgy külsö réI'zìre való mozdûlást jelent,

mint; lóra, fzekérre, fzénára.` Ebbenn is tsak az r а

Gyökér.

19.)_/zer,jkor,ßör, jelenti az idönek, sokaságnak,

vagy fzámnak a rendit, mint: tízfzer, kégfzer, fzáz

ßor, sokfzor, hányfzor.

20.) t, vagy tt, idöt, állapotot, helyet, mértéket,

’s a t. határoz. Deákúl, in, сит, р. o. Szatmárt, Ko

losvdrt, будит, estvéndet,_végelt, hanyattást; nyar

gall/fín, tetefrt, mintha vólna: IWargaláJml, забив],

vagy nyargaláwann; будя, az az: бубна]. Illyenek

ezek is: mener, jövet, oldalt; sok helyt vóltam, jó

helyezt állott. Egyenlö ereje van spkfzor az nnel, p. о.

Szatmárt, Szatmcíronn, jó helft, 4»jó Ладони, mind egy

gyet téfien.

21.) va', 116'- гл. Ielenti a Nevek mellett, egy d0

lognak mássá való létét , ésa Magábannhangzóun vég

zödö fzókhoz ugyan így. egéfzfzenn tevödik, p. о. lla

muvá, epe’ve’, татя; а Mássalhangzónn végzödökhöz
tevödvénn pedig elesik a v , és a ywlw/'r kipótolására, a.

fzóbann lévö vegsö Mássalhangzó megkettöztetik így:>

porrá,.vérré;`de ha a I'zó két Mássalhangzónn 76326

dik, ez a megkettözletés nem fziikséges, p. о. ‚самец

karte’. lNlikor pedig Halározókhoz vagy más Elölu

.zóxjárókhoz tevödik: akkor еду heîyböl, 'más helybe

való vivödést is jelent; p. o. hozzá, mella’.

22.) val, vel —— сит. Еррепп azon fzerínt járûl a

Í'zókhoz, mint a mi, ve’. '

23.) úl, ¿il - in, pro, ¿rg/iur, admodum, vel. in mo

dum, határoz Szèmélyt, dolgot, állapotot, minémüsé

get, p. o. tanítóůl, (pro) kereí'ztůl, emberú'l, rútúl.

Vagyon néha egygyüvéfoglaló ereje is, és annyi, mint;

cgygyütt, 11a/le, mint'. ХНУ/Ш! aknratúl, az\az, Жди а/ша

rattnl. (cum) Igy az efféle fzóllásokbann is: гадит],

рогонйг, fzelïcrwtú'l, [опций]; mellyekröl alább az EL

'rendelésbenm ‘

" 5. XCVII.

Következnek az Öfzvetett _Elâlutúärífdk , ,mellyek

léfznek: ‚‚ `
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\

А.) Kér Егеаеп щу Gyöker Elölmóljàfókból, mi.

némůek a következök:

1.) ban, ben, чаду helyesebbenn: balm, berm -- in.

Jelent helybenn való lélelt, vagy nyúgovást, ebbôl:

ba, be és rm. Bizonyos lévénn, hogy а kimoudását két

подлещик, 65 az írását is, чаду leg alább a nyomta

tását, az ldegenekre nézve, jobb ha két пне! tefzí'zük.

2.) ЕМ vagy ció, ebböl: el és e'. elöadom, 616126111

lálom. 

3.) clóíl, ebböl: el, 65 öl, mint: elölmegyek.

4.) eläbe, ebböl: ele’ és be, vagy clö és be.

5.) ellen, ebböl: eïö és nn, mintha. vólna: elöenn;

de mivçl az 1, megkettöztetödik , az n tsak egy eb

benn az Elölutóljáróbann. \

6.) hozzá, ebbôl: hoz és vá, mint: hozzá fogok.

7.) Или, ebbÖl: /ri és nn.

8.) Ífívú'l, ebbÖl: /si és iii. _

9.) külöa, ebbôl: ki úïl és n. Мишени.

10.) megúl, ebbÖl: meg és ůl; ajtó megůl.

11.) megan , ebböl; mcg és tt, ajtó megett.

12.) mallen, ebböl: те11 65 tt.

13.) таи/11, еЬЬ61: 'mail és öl vagy 111.

14.) näi/rül, ebböl: mil, пе’1, mellyek bílfást jelente~

nek, és ebböl: lrívúl; és így „471121, аппу1 mint:_birá

` .form ln'vú'l.

15.) г61, röl, ezekböl: ra és 61, ismét re és 61.

16.)‚ге‹1, еЬЬб1: re és vá, még jobbann megrövidít

ve: ra.

17) гала, ebböl: ra 65 tt, таи 1еГ2Г2. КагаГЦёКм

kal: шпат, rattad, fatta, a Szolga ivel: (az egygyik

t elesvénn) трат, гадад, rajta, helybe való moz-`

dúlást, vagy lételt jelcnt. in, Juper.

18.) 161, 261, ebböl: t és 61, öl, vagy I.

19.) túl, ebböl: t és úl, trans , ultra.

B.) A Nevekböl, minémůek а következôk:

1.) ahí, alatl, deorsum, infra, ebbôl a Mássalért

hetöböl: all és a, tt. Ismét. alúl (nem alól) ebböl:

al és úl, fubtus. а161, ebböl: al és 61, infra.

2.) heb?, ebböl: be'l, vagy bei, pars interior, 65 е’,

öl, in. Ismét: òelůl (nem belöl) ebböl: bel és ůl. Ez

is: bclú'lŕöl, bclöi, intra, belül, ab intus.

3.) crdnt, атм, ebböl: лапу, meta. fcopus, 65 t

tfga, шили.

4) fel, ebbölzfei, vagy fó', és 61, megrövidítve:

föl, vagy fel, Í'upra. Ehez ismét ííl tevödvénn ,leÍ'zfz

мхи; Гиреше, ha pedig e’ tevödik, lefzfz:jele’; ha két
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и; 1еГ2Г2/‘с1еи, ha újolag 6l tevôglik afelhez = lefzÍ'z:

feld; de, с/еЪв, Fm, in locum, mint: búza’ 'fe/'6716.

5.) fenn, cbbö :jèj és пл, fejenn, megrövidítve,

_ferm , Í'upra. . .

6.) Еду/де, egygyütt, едущим: еЪЬб1: egy és be, и,

és vä, in unum , una, hmul. Ismét egyetembenn.

7.) anánt, ebböl: gyanú és nt, pro , inlìar.

8.) вы, ebböl: На], genius, palatum, és nt, in

`Har, fecundum, juxta.

9.) Ье’репп. vagy käppenn, képest, ebböl: Же’р és un,

t, inßar, ad formam, reí'pectu.

10) лифт], ebböl: /rcrq/‘zt és Ш, trans, inßar

cruels. ‘

11.) hátra, hátúl, ebböl: há! 65 ra, úl, pone.

12.) [Щи/Щ! vagy fzélröl, ebbölzfzefl, margo, és Ш,

röl. Ismét дате! ebbôl: fzs? és vel, dis. Lehet eb

böl is fzármaztatni: jiu/l, veptus, 65 рати 1еГ2Г2; a

mit afzäl 6г, vagy а mi a fzélnek 'vagyon kitevödve

’s a t.

13.) fzaka, ebbölzfzak, modus gutturís, és a, mint

czekbenn: éjtfzaka, hetedf'zaka, ’s a t. in, per.

14.) jurínt, растет, еЬЬб1:_/`2ег, ordo, és nt, juxta

fecundum.

.15.) Atdi/drm, ta'jba, tájl'omz, ebböl: tdi, locus, regio,

65 nn, ba, nn, circa, circiter.

16.) сап/‚т, ebbölï út, és rm, рой. Ismét б! шуба.

vénn hozzä , lefzfz: или, poß. `

17.) végett, ebböl: veg és tt, mint: 111711214: vegett,

illyerz dolog ”его“, pro propter.

С.) Névmássából :

mid, miatt, ebböl: mi, és a, tt, popter.

D.) Igékböl és, Réfzesülökböl:

1.) állal,ebböl: dll, mellynek Réfzesülöjeállott, те;—

rövidítve: Щи, ehez tevödvénn val, lefzfz: Лига], vagy

által, cum fubsiñentia, per, trans. »

я.) drt, ebböl.- е’г, pertingit, valet, meretur, é's t,

pro, propter, ob.

3.) Лёг/Д, ebböl: kör v_agy Лег, circumire. és ú'l,

cxrcum, clrca.

4.) fogna, ebböl:fogó, és a tenus,fogo’a,fbgva.

5.) пс’гис, ebböl: „вы, 65 с геГресш.

6.) (Ша, ebböl: шли, avúlt, és а. avúlta, y'megröv.

JIM, mint: efztrfndö бил, te нар ólta, tellyesenn: qu~

так; avdlza, az az, mine шашни а: el'ztendö meg

avûlt, elmûlt.

/



Az ELOLUTOLJAR'ÓKRÖL. 129

7.) тис, еЬЬб1 az elvefzett Gyökérböl: òfz, öfzö,

és e, con, q/'zöe, òfzve.

8.) vul, vel, úgy látfzik a радуга/{МИ l'zármazott,

mellynek, a mint feljebb -megjegyzödöt'ß a Gyökere

hajdann val lehetett; és ehezképpest, val, vel, létell,

egygyüttlételt jelenthet. Ide mutatnak az effélek: vala`

ha, шагам, vala/Lányßor. _ /

9.) vgfzfza, ebbö'l: суёт v. Wyk, és a vgfzva , тиф

fza, re, retro. 

xo.) megválva, praetei', ebböl: ‚ль-3961511.

Е.) Határozóból:

innen, ebböl: itt és nen , cis. . ‘

5. XCVHI.

Jelentéssekre nézve, így of'ztódnak-fel az Elölutóljárók.

1.) Hebybenn való leîelt, vagy n_yugváet jelenteuek

ezek: alatt, bann, benn, fclett, fenn, elöl, egygyütt,

hátúl, kiun, között, mellett, megett, nn, тара, t,

tájjánn, tájonn.

2.) Helyröl való mazdûláet, alôl, belöl, ból, bôl,

elô, innen, megül, mellöl,_kívül, közzůl, nana, nenn,

nat, net, ól, öl, ról, röl, tól, töl. .

3.) Hebyre valo' mozdúláet: á, é, ba, be, belé, elé,

vagy elö, alá, el, hoz, hez, felé\, megé, ymellé, köz.

zé, ig, egygyüvé, ra, re, гей, rá, túl. ~

4.) Едут: va y Яды-1 valá Идей: által , egygylitt,

ig, hoz, hez, mel , .mellett, nál, nél, körůl, tájjánn,

tájbann, hátúl, val, vel, utánn, öfzve. «

5] Забодал/шёл, vagy tclrûztetet, темпа/шт vel re

:pe гит: eránt, ért, gyanánt', ként, képpest, fogva,

miá, miatt, nézve, nt, úl, ííl, á, é, végett.

6.) Е1ий!а_/Ьгйи, vagy Ellen/.'ezést: el, ellen, külön,

kerefztül, nélkül, l'zéllyel, tól, töl, vifzfza. '

7.) Idót és Számuz hatdrozók: а, с, fogva, kor, ól
ш, fzaka, fzer, fzor, megválva. ` l

8.) А dolognak, vagy teele/:edemelr módfzít, тазу

штат/г hatdrqzó/i: által, allg, el, lag, leg, nn, úl,

ŕil, meg. '

1

g. XCIX.

Vagynak továbbá mind a Gyöke'r, mîn`d az Суди/е

tett Eldlutólj/zró/r. közötl:` Tlf/Zta E/ölutóljárók, az az,

a mellyel: mindenkor Elölutóljárók maradualc, és а

Bel'zédnek egyéb Réfzeivé nem változnak; vagynak is

тёк Elegje: Elóluttíljfírdb, az az, а 'mellyek egyfzers

mind а ßel'zéd’ más Rél'zeinek tulajdonságival is bir

\ niek; неписаная сдхпегвшйца Halározók is. Az Ше

l
I

1
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gyesek, а XCVdik S. fzerínt , külön véve, vagy ma

gokbann is állanak, és megérthetödhetnek: de aTilíták

soha sem. р. о. Ki vitted a Írönyvet? felelhetem: h'.

\ szzfza erkezett ? fele'lhetem : vt'fzfza. Еду/5712126 találkoz

tríl ve'le? felelhetem: egygyüveî és így ezek Надув: Ela]

üïdljríro'k; de ha kérdik: kázból Афиш-Н? nem felelhe

tem: ádl. ‚А pìalzra mentes-"1? nem jó vólna így felel

' ni: ra. ’s а t. Es így ezek tiÍ'zta Elölutóljárók. Vagy

nak pedig при; Elalutdl/'áro'lr mind a суд/т, mind az

(Усилен Elölutdlfárók között: nevezetesenn ezek:

I. А Gyökär Tgfzta ЕМ!

uzóljìírólr.

a , e, пат), nenn.

ba, be, nat, net.

bann , benn. ra, re.

b'ôl, böl. ról, röl.

hoz, hez, höz, Í'zor, fzer.

ig, t, tt.

ként, tól, tôl.

kor, vá, vé.

lag, leg, val, vel.

nn , (11, Ш.

DI.

nál, nél.

nak, nek.

Ezen Tl/ìcta Суды? Elöl

utó/járók tsak a Nevekhez

járûlnak, még pedig min

denkor úgy, hogy azokkal

`egy fzóvá lél'znek; és így

nevezödhetnek Езда/вши

.Elölutóljtíróknak' is: kive'

vénn a következendôket:

nan, nen, nat, net, mellyel(

Nevekhez nem járûlnak. E

zek Pedig: lag, leg, n, nn,

hì,fzer,_/`20r, ï, úl, ú'l, а

Nevekhez tóldódvánn, eze

ket sokl'zor Határozókká

változtatjákfmint: oldalas

> lng, I'zerínt, fze'pcnn, fenn,

tízfzer ’s a t. Igy sokl'zor

az ig is Határozónak а Vé

 

 

gezetje.

§.

II.i Az Оливин Тфш

Elölutóljdrók.

alá , y közzé.

alatt,' közzííl.

alól , кыш.

által (per) képpenn,v.ke’peíl

elébe, mellé.

elöl , mellett..

elött, megé.

eránt, megett.

ért, megöl, v. megûl.

ellen, miatt.

felé, \

felôl, nélkül.

felett, ólta.

gyanánt, fzerínt.

helyett, талант.

között , utánn.

Ezen при: Öfzvetett ЕМ!

utóljárók is, tsupánn Ne

vekhezjárúlnak, és " int

az elöfzámlált Gyökerek,

vagy Eredetiek , ezek is

mindenkor utánna tevöd

nek a Neveknek: de azok- `

kal egy fzóvá nem lel'znek:

és így nevezödhetnek, .Nem

egygyesülö Elólutóljáro'knak

is.

к.

с.

De vagynak Elegye.: EI-ölutóljârók mind а Gyö

#ere/l, mind az Öjìzvetettck küzött; az az, ollyanok,

‚в

‚ Ч1—11Ё
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a mellyek egyí'zersmlnd Határozók is: azombanu, hogy

az illyenek egyfzersmind valósáîos Elölutóljárók is:

megtetfzik ebból : mìvel а Neve et Ejtéseikre nézve

I'zint’ ûgy vezérlik, mint a Tifzta Elölulóljárók; (щепу

rôl az Elrendelésbenn ).

I. Gyökär Elegye.: Elölutól- Ц. Ö/àvetstt Elegyes ЕМ!

pira/f. штат.
be, v alûl, ab infra. kerefztůl.

benn, ebböl: benne. által, trans. kívül.

el, belôl, iutus. külön.

ki, belülrôl, ab intus. А-фт.

e ‚ egybe , mel'zfze.
meg, И egygyütt , näzvc. .

' e ygyüvé , oda.

fel,fe1íílv. felyl'íl, öfz've.v

Гена, Г2ё11уе1.

fagva , távol.

" ‚ innen , tûl.

közel , vile'za»

 

Ezen két rendbéliek ìsmét (kivévénn azokat, а mel

lyek díílös вещим vagynak) tsak az Ígékhez, és az

ezektöl fzármazott Nevekhez ишак járûlni , és 212.01;

kal öfzvetétetvénn, еду I'zóvá lefznck; követkegéskép

penn az Igékre nézve, ezek is Egygyesíílök ; de a Ne

vekre nézve nem; hanem`Elegyes vóltokat, a Nevek

kel egybefzerkeztetödvénn, ebbenn mutatják'ki, ho y

azokat bizonyos Ejtésbenn, va más bìzonyos Elòl- .

utóljárókkal vel'zìk magok melle, így: hajámílfogva,

ferm az égbcnn, inne/m a vízeruz, közel а kapu/wz,

’s а t. mindenkor Ige lévénn mellettek , vagy értöd

vénn hozzájok. `

g. cr.

De mìvel а. közelebb elöfzámlált Elegye.: Elôlutdljá

tdk még nem elégségesek az Igékre nézve: Nyelvünk

tchát e réfzbenn, magánn így se ített, hogy Elegyes,

és az Igékkel öl'zvetevödhetö Elólutóljárókat formált

némellyl Tifzta ElÖlutóljárókból; tóldvánn azokhoz a

Névmássabéli Ragafztékokat, mind а. három Személy.

benn így:

alám ‚ alád ‚ ala'ja.

alattam , alattad ‚ alatta.

alólam ‚ alólad ‚ alóla.

általam , általad , акта.

belém, beléd,A beléìe.

bclölem , belöle'd ‚ belölc.

bennem , benned ,. benne.

ellenem , апсида ,' ellene.

‘ I I.:
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elölem , elöled , ` 2151€.

elémbe, elédbe, elejbe vÍ elibe.

elömbe elôdbe , - 

(nem elejbem, elejbed: mert nem a be verzi»

fel а Névmássát , hanem az cle', v. ció'.

elöttem , elö`tted , elötte.

értem v.érettem,érted éretted, érte v, érette.

felém , feléd, feléje.

felembe, feledbe , felébe v. felìbe.

felettem , fclettcd , felette.

felölem , felöled , felôle.

fèlú'lcm v.feliyú’lem, feliyůledfelúied , Тафте/ЛИ!“

helyettem , helyetted , helyette.

hozzám , hozzád , hozzája.

kívíílem v. kívíílöttem, kívl'íled, kívülc.

körülem, körůled ‚ › körííle.

körûlöttem, körülötted , körülötte.

közzém , közzéd , közzé.

közötlem , közötted , közötte.

közzůlem , közzůled , közzůle.

megém , megéd , megéje v. megé.

megettem , megetted , megette.

megůlem , megůled , megííle.

mellém , ‚ melléd , melléje.

mellettem, melletted , mallette.

mellölem , mellöled , mellöle.

mìám , miád, ‘ mia’.

miattam, mianad , miam.

nekem, neked ,` ‚ neki.

nálam, nálad , ‘nála. _',

rajtam, rajtad , ` rajta. '

reám v. rám ‚ ~reád, ‘ reája.

rólam, rólad , róla.

tölem, töled , tôle.

utánúam , utánnad , utánna.

velem, veled , vele.

Elünk ezekkel a Többesbeun is : de ebbenn is tsak

az elsö Ejtésbenn; kivévénn ezt az egygyet: bennem

’s a t., mellynek a Többesbenn aNegyedik Ejtése is

fzokásbann vagyon így: bennün/fet , bennetcket, (de а

harmadik Személybenn nem) ezek helyet; min/iet,

tite/ret.

Nevezhetjük külömbségnek okaért ezen harmad rend

béli Elölutóljárókat , Raga/zzälwsoknak , mellyeknek a

l'többek k-özt ez a hafzua van, hogy a harmadik Sze

mélybenn lévök, az Igékkel öfzvelevödvénn; azokkal

egy fzóvá lehelnek; és az öfzvetett lgék’ fzámát egyéb

Ncmzeteké felett fzaporítják; az elsö és második Sze
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mélybenn is az Ígék mellé tevödvénn, ékes rövidséget

okoznak. Tsak miá és гадина nem tevôdhetnek öÍ'zve .

az Igékkel. Ki fo ezen felofztásnak hafzua tetl'zeni az

Elrendelésbenn. Ёы а hafznát is veÍ'zfzük az Ófzvetett,

mind Tifzta, mind Elégyes és Ragafztékos Elölutóljá

róknak; hogy ez a Réfzesůlô tevödvénu hozzájok valfí,

Mássalérthctö lele'z belölök , p. о. jbl valo', Írözel való ,

“бы: való , malle’ valo'.

Az illyeneknek Egybehasonlításábann erre kçll ví~

gyázni: hogy ha az Elölutóljáró ollyan, a melig kis

sebb vagy nagyobb mértéket vehet-bé; ahoz teíìfzük

az Е behasonlítás’ Jegyeit így: alábbvaló, fellyebb

való, közelebb, leg közelebb való ’s a t. `

Ha pedig a való elött álló Elölutóljáró meghatáro

zott értelmü; nevelni fzoktuk annak értelmét az eñ'éle

Határozókkal: n'agyonn, fclette'bb, inksíbb, leg initd/)b

’s a. t. р. o. inkább elötte való, leg inkább mellé való,

sokkal inkább hozzá való ’s а t, nem így': hozzább valo’.

x A melly Ragafztékos Elölutóljárók а Ragal'Ltékot j

vel пище]: azok az öfzvètevödésbenn megrövidülnek

igy: aldadom , e helyett: alájaadom; melleînegye/ï, e

helyett: „zelleïcmegyek ’s а t: sôt megrövidülnek né

melly ollyanok is, a mellyek nem jvel velzik шавок

hoz a Ragafztékot, mint: /ïärû'l/'árom ’s a t, és így az

illyen Igékbenn: aláadam, МИЛ/фот ’5 a t, az Elöl

utóljárókat, nem ПЛМ/1221115; hanem megrövidûlt Ra`

gafztékosoknak kell tartani. 

g. cu.v

Vagynak kettôs vagy többféle értclmü Elölutóliárók

is: mellynek oka а többek közt ez, hogy aminémü

Termél'zeti vagy kíilsö Jelentése van. valamelly [316111161

járónak, sokl'zor annak, ahoz vetö, 65 hasonlító erkôl

tsi, vagy egyçêbféle értclme is vagyou; mint más Nyel

vekbenn is. Ugy hogy а melly Elölutóljáró valamihez

való külsö terméÍ'zeti közelítést, vagy eltávozást ’s a t,

jeleut: az jelenti sokfzor, valamelly dolognak, a má

sikhoz való erkôltsi belsö ’s a t. hasonlítását, mérsék

lését , külömbözését ,idegenkedését, ’s а t.l Így megy'en ez

néha más Nyelvekbenn is. Elféle kettös vagy több ér

te'lme van а következöknek:

1.) ba, be, annyit tél'zen sokfzor, mint: pra, маг,

loco, ez', р. о. ajánde7fba [шит/5, ollybeí tario/n, ture’

до adtak, .rok Нив“ а katamíkba. Különösök az ailé

161: is: bele'fzcretctt, ’s а t.

2.) haz, hoz, р. о. ¿rt az orvoma'g/zoz, tud a 10710:.,

fzdlj а dologhoz.
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3.) Н, jelentì sokfzor valamelly fzenvedésnek , létel

nek, чаду tselekedetnek tökélletességét, чаду чёдге

— lett hajiódását, p. о. Iriállotta a fzdz рант, ki ш.

funk а labodalomba, Íïibqu/Ílte mngát. _

’ 4.) le, jelent né'ha tökélletességet, mint: leírta, le

feetette, [сила а malom, lebe zélte а dolgot, enarra~

vit; néha továbbá meghaladast , чаду 'meggyözést .‚

mint: lez'tta, bibendo vicit, fuperavit, lebe/'zeile ’s"a t.

5.) nn, annyit t'éfzen néha, mint: ¿rt,`fogva, pro,

tenus, p. о. fzavdnn „лифты/г, .remmit nem ád az

Attyánn, ötjbrintvnn vettem. Meglehet поду ezen utól

só Ízóllás’ formája, a régi vásárlás’ módjától vevödött,

mikor az eladandó, és kitevödött Jólzágra reátette a

vevö azt, a mit azért adni akart.

6.) nek, 11e/r, nevel'i sokfzor az Ígék’ értelmét és je

lentését, mint: не“ halaványodott, пом dllott az idó',

ncbi bobroJ-odott ’S a t. ^ `

7.) nál, пе’], pme, édesebb a mézne?. ~

8.) ní чаду red, mint: rea' fzedem.

9.) úl, versus, penes, iuxta, mint: шт], lábtúl,

hazúl. `

xo.) val, vel, néha annyì mint: (Шаг. Nevezetesenn

mikor ollyan Névhez tóldódik , a melly Tselekedtetö

Igével van egybefzerkeztetve, pio. lez'rattamaDeá/rom;

тип/айда! hánynltam a`1nunb^ásimmal; néhaY isme't

annyi: mint ezen Deák H'atározó Végezet: tim, fzá~

mot, чаду dmértéket: határoz, p. o. [штат] arlja az al

mcít, hordo'valbordja a bart, уезде! Íwzom az Ànglia't.

Némellyek az Elegyes Elölutóljárók közzül megkettöz

tetnek, és a vélek öfzvetevödött Igékbenn gyakorló .le

lenlést okoznak, p. o. bebejött, b'z'kíment, leleült, meg

megállott , ì'ëfzfzavg'fzfzanezett , körü//rörů/ben/¿lte ’sa t. .

Némelly fzóllásinkból pedig az Elölutóljárók egél'zfzenn

kihagyódnak, p. o. mezítlríb, az' az, Мёда], negy/reîz

ldb, az az, Ia'b-onn, чаду ¿db-bal, дамы.

Vm. R Ё s z.

А нашит/„61.

g. сш.

AHatározók ollyan Szók a XCVdik S. fzerínt, а те1

lyek sem dolgot, sem tselekedetet nem jelentenek; ha

nem ezeknek minémůségit, rendit, mértékit, és más

egyéb tulajdonságit, helyét, módjait és környülállása

it adják-elö; vagy azoknak mennyiségét, Inalározzák
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meg, és ez az oka, hogy nzok.l tsaka Mássalérthetôk,

65 Igék mellé tevc'ídnek, vagy ha olîykor, а MagLibann

érthetök mellé tevödnek is, ezeknek akkorfMássalért

hetö Jelentést adnak, р. o. nagyon gyermek ’s a. t.

Til'zta eredeti Határozó fzó, nem sok van Nyelvünkf

benn, р. о. de, Над, nem, Jem, лгу, úgy; de a Szálf

qutàknak és öfzvetevödteknek I'zeri l'záma nintsen;

mivel а Befzédnek akármelly réfzéhez bizonyos 143161,

utóljáró tóldódvánn , mindjárt Határnzó lefzfz belöle.

Határozók lefznek e I'zerínt. .

I. A [паза/штифтам .Nevekbó'l 13; de nem mind

egygyikbôl, hanem:

1. Az ollyan Magokbannérthetökböl, a mellyekkel

soszor Mássalérthetök gyanánt is fzoktunk élnì, р. o.

emberůl; ebûl ’s a tl Némelly ollyanokból is , a mel

lyekkel bf'lássalérthetök helyett нет éliink. p. o. hrílúl,

[ст-бил, lmrdnt, mihelyt, óldalt, fzinte , „Бивни, veg

ról ’s a t. >

2.) Némelfv" Ragafztékos Magábannérthetöktôl, mint:

ízibe, hí/ïdba, hajdaná/Jann, lievenyeßenn,fze’ltc’re, Ize

teayza/m, ’s a t. _ Az eifélék; tanûóúl, preîlzíúl, fe

тает, ’5 а t. nem Határozók; hanem az úl tsak ûgy

tóldódik hozzájok, mint: ra, re, дата, berm, vagy

más egyéb Elölutóljárók más Nevekhez. Hasonlókép

penn az eFFélék sem Határozók; тет, nyárolm, 6/5

fzel , aratáskor ’s a t.

3.) Két egy fzóvá váló Magábannérthetökböl, de a

mellyel: nem ejtegetödnek , vagy lielyes értelmek nem

vólna; ha más Elölutóljáró tevödnék hozzájok, p. ó.

ÍteZe/lóba, ßegl'ólvägröl, [буи/дедушкам `/l'f.emrefú’re.

II. А Méualeîthetó/rböl, a kiivetkezö Elolutóljá

rókkal:

vri, ve'_ örökké, kevessé. ’s a t.

úl, ш - rûtúl, gonofzúl, restůl, keref'zh'íl ’s a t.

lm, be _ annyiba , olybá, kitsinybe ’s a t.

l, -r ~,l5 а. t. .

kar, _ olykor, nehánykor ’s a t.

nn, tifztánn, I'zaporánn, hibásonn, örökösönn, cgye»

nesenn., sürünn, ’s а t. `

nt, ifjant ’s a t.

`fear,[gern/1.61', sokl'zor, többÍ'zör, tízfzer, ezerl'zer

’s а t. ~

t, képest, eäyenest. Megiegyzést kívánnak neveze~

tesenu а Ма á annérthetôktöl l'zármazott Mássalérthe

tökböl form lódott efféle Határozók, mint: tetést, Í'ze

kerest, feleségest ’s a t.

tt, -..« másutt, egygyütthmìndenütt ’s a t.

lag, leg, _ óldalas ag, mûlólag, felesleg ’s a. t.
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Söt némelly Mássalérthetôk minden változás тазу

tôldódás nélkû'l is, Határozók gyanát állanak, mint:

gyn/og, bizony, видел, hquontalan. Igy fordúlnak

`elô az eÍTéle fzóllásokbann is:_fat.raró rq'fzeig,fzaqufzw

toit „душ: mint az Attya. Ezek helyett: fatxafóann,

рифмам, fzaÃ'q/ztottann, fatmróúl ’s а t :` és meg

fordítva ; némelly Határozókkal , Mássalérthetök hc

]yetp élünk, `kih'agyvánn mellölök ezt: való: p. (3.ch

hfíz, e. h. felvaló ház, mefzßcfó'ld, e. 11. mel'zfze va

ló föld, hamar dolog, e. . hamar való dolog, 1167111

napjzínrì, e. h. `néha való naponn.

IIL Áßïvnzáuaibdl, mint: énnen, vagy ennen, ten»

nen, önnöu, énként, vagy önke'nt, mikor? akkor, mi

ért? azért, magábann, miképpenn? akke’ppenn,` annyi

ra, erre, miólta ’s а t. ‚

IV. А: Ige%búl. Illyenek mînden Viselök, p. o. fút

va futvánn , olvasva olvasvánn ’s a t. Ezeket sokfzor

éppenn {дну tefzÍ'zük az Ígék. mellé, mint más Határo

zókat. Az aba és «be kìmcnô Viselôk pedìg némelly

Igékbenn, .rl vévénn-fcl, Magábannérthetökké változ

nak, ígyzfutdás, чаду/шуб: ’sa t., és továbbátt vé~

vénn magokhoz, anńyival bizonyosabb Határozó for

májok fzokott lenni; p. о. futvzía't, Может, nyargal
wist, bízvdst, ’s а t. Elünk a Ragafztékos Hanyatlólól

’ fzármazott némelly Határozókkal is, minémüe/k ezek:

„мадам, oktábann; mellyeknek Gyökere ugyan elve

Гиен: dea követke'ztetésre fìgyelmezvénn, valamint eb

böl: manet, jdmt, lett.: mente'benn, jártfíbarm; úgy еп

nek: нападали, oklábann, -ebbôl а Hanyatlóból kel

lett fzármazni: vll/mt, olfat.

V. Az мышата/юл. Illyenek minden Elegyes és

Ragafztékos Elölutöljárók a C. és Cldik §§. ['zerínt;

mellyek öfzvetevödvénn valamelly Ígével, Elölutóljáró

I'zolgálatot is tefznek игуан: de поду egyfzersmind

Határozó gyanánt is állanak; abból telf'zik-meg; mivel

mikor az ìllyen Ígét, névvelfzerkeztetjük-egybe, aNév

mellé mindenkor Tifzta Elôlutóljáró kívántatik; р. о.

reátettc az afztalra, Идя: а házáól, ellcneállottlános

nah, rajtament az Ellenségenn , ’s a t. nem jól esnék

~ Ягу: rea’ tette az afztal, туда а luíz ’s а t.

. VI. Magokból а Суд/те? eis Öfzvetett Нашим/5661 11,

1101 egy hol más Elölutóljáró’ segítsége'vel, újabb Ha

tározók kéfzülnek.

топали, те 5:1еп/ге’п2, tízenke/nt, Meren/refill ’s 'a t.

Uiabbak íéfzůlnek, két Határozónak Ófzvetevôdé

` séböl is, p. o. dellogy, hogyhogy, hogymár, Ага/тат,

псММт, hovatovdůb, imígyamúgy, talám bizonj, [ф

.‚
\.

1

Illyenek ezek: majdann, нули,“

_.,L-«ń'd
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:a biz/my, reges-régenn, (mint leges leg) (БЯЗЬ/сближ

rń'kke', kettó'dcnn-kctlé ’s a t.

(qq) Lehctne vitag'nî, hogy a C. és CIdìk §benn elöfzám

Iált Elegyes Elölulóljárók, vallyon нет tsupànn' Határozóké? és

így az щек mellék levödvénn, vallyon azokkal egy l'zóvá válnak

è? köverkeze'sképpenn, vallyon nem a Tifzta Elölutóljárókat

kellé taak, tulajdonképpenn való Elölutóljáróknalx tartanî? és

Izabad kìnek kinek a fzen'nt érleni , a mint ezek közzííl vala

mellyiket hibetöbbnek lailia. De Elölutóljáróknak lennì, murat»

ja az, a mi az 5dik Szám alan és másutt is máx- megjegyzödött.

§. Civ.

Jelentéssekre nézve is, oll)r sokfélék a Határozôk,

поду allg lehet azokát bizonyos rendre ofztani. Elég

lefsz a következöket feljegyezni; tsak keveset Izám

lálvánn.példáûl, mindenik rendbéliek каши, mìvel

mindnyájját felllordani , nem Grammatikába való.

Vagynak: , ъ - i.

1.) Нефти jelentó' Ilatárazdlï. Hol?- itt, amott, valaF

kol, távol, .rc/10], ebböl: .rem vagy .re és 1201; és így nem

.fo/wl, valamint ez: 11d/Loi, nem izo/iol, és мы, vagy

ím/wl,`nem ahol, ’s a t; ámbár megfzoktuk a .wlmi-t.

Hmm, va y Hová? ide, oda, tova, melzfze, egygyüvé,

másuvá, s а t. Harman, Hon/ze?? innen, innét, a~

monnét, akárhonnan ’s a t. Illerre? erre, hátra, jobb

ra, tüledre, hozzádra ’s ŕa t. липа]? erröl, amarról ‚

tüledröl ’s a t. jileliyfclef? ykifelé, befelé. Alezenn? e

zenn, amazonn, emezenn ’s а t.

2.) Idút мешая. На? Ali/lor? néha, valaha, most,

nélla napjánn, ezentûl, idôvel, már akker, újfent (de~

nuo) ebböl :l ûi és fenet vagy fent, a mit ûionnann v,

ismét fentek, vagy tselekedtek. ладит? Jlíio'ita? rég

ólta, délólta, minapólta ’s a t. jllzíg? Aleddig? addig,

amaddig, sokáig, örökkétig. Ezekhez nem tsak feles~

1e , hanem hibásonn is tevödnek a ian, [en Végezefy

tei így: addiglan, студен. A ian, len, annyìt téfzen,

mint: пей/5121, p. o. догмат, Izq/zumal'an , пиит,

és így'tagadást foglal magábann; kövelkezésképpenn,

addiglan, annyi, mint: nem амид.

3.) Alinehzůxeget, mo'dot, широт, környú'iáilást [с

Zentòlf. Mint? .Mikey/venu? jól, helyesenn, máskép

penn, kiváltképpenn, mindenképpenn, ’s a t. Ладу?

Hogyhagy? így, amúgy, imígyamúgy , sehogy ’s a t.

4.) метражу“ jelentó'l: : [Идиш/Б? ennyi, fzinlan

nyi,` ’s a t. Alennyirc? ennyire, nagyonn, jobbadonu

’s a t. AIennyi/zer? sokfzpr, ezerfzer ’s a t.

5.) Reader ¿r Számot [Нашёл : Illing/ann? kettenn,

húl'zann, fzázann, ’s a t. Hanyaaffzor? Ищущий/Вот?
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Hárzyankc'nt.’ elöle'zör, harmadl'zor, negyedikfzer, б

tönke'nt, hatvanonként îs а t.

6.) [Insonlz'táftjelentök: valamiképpenn, akképpenn ,

valamimódonn, ollyan módonń, nem külömbenu, ha

sonlóképpenn .’s a t.

7.) штативами 6? miért ? hát vallyon? ’s a t.

8.) AllítáJt пазу Tagadfíst [Нимб/1: ûgy , Яву, való

Sággal, igazánn , nyilvánságosonn, nem, sem, lehe

tetlen, még sem, koránt sem ’s a t. f

.) Kc/tcl/fedäxt, души/Мл, vagy Ной/122216313 ielentó'l':

talán, nétalán, talánbizony, tìlìta, tilzta-bizony,

суш/12:13, p. o. mikor így fzóllunk: еду/душ: el гам:

indúlni, egygyìltt mcg/zaragfzilr; az скуют: az (2116

lékbenn annyit téfzeu, mim.: [дна/105601, vagy шит

деть, hogy ’s a t.

10.) Идя-едите! vdgy .riete'st е’: Jürgete'st iclentöltz

alig alig, tsèndesenn, lassann, hamar, fzaporánn, gyor

sann, е уГ2ег1Ье, mindjárt ’s a t.

п.) gybquglalfíJt/'elentök cgygyütt, egyfzersmìud,

öl'zveséggel ’s a t. _

12.) Kimutatámt [мент/1: itt, ott, amott, imitt, to

та ’s a t.

5. CV.

Nem árt a Határozókról még a következöket is fel

jegyezni: . l

A.) Неву а Gráditsokonn való Egybehasonlítást,

nem tsak megfzenvulik, hanem meg is kívánják, min

.den Egybehasonlítható Mássalérthetö Nevekböl lett

Halározók, mint: Игнат, e’lff;.rebbenn, lqg élresebbenn,

rúlúl, rúla/Ibúl, [eg růtabbúl,felette,jèlette’bb, [се]:

Ьгпеъд. Sôt ezekenn kívül, a melly Határozónak je

lentésc ollyan, hogy az kissebbmagy nagyobb mértéket

vehet-bé; fzim’ ú egybehasonlódiódhalik, akár Név
másäából, akár a Bel'zédnek egyéblßél'zeiböl'vefzi ere

detét. . o. arra, erre, arrfíbb, arréòb; ide, idcßb, leg

мам, (gfzve, ößzväbb; leg r'y'zveßb, Кушем}, vagy Hl

мы, leg Мишей: de a; eifélék, а mellyeknek тев—

határozott jelentése vagyon: еду/душ: ‚ eddig, штат.

hor, Ízálnap, igen, tellyeuäggel, :zd/La ’s a t., nem VC

fzik-íel az Egybehasonlítást; hanem némellyeknek az

eHélék közzûl is nevelni vagy kitsinyítenì fzoktuk

a jelentéséë, más Határozókkal , minémůek ezek : igen,

паю/отд inlfább ., lag inkdúb, felette'bb, .soli/:al` ’s .a t.

р. о. igen штатам, nagyonn múlólag. -Ezen Насёк-026:

inkrlbú, leg in/l'ább lett ebbölzjl: , melly mindeukor тез—

Ь1126тЬ62161651 jelent; (lá'sd feljebb az Egybehasonlí~

tas’ Ragafztékiról) çzt jclentì még a Közép 6: Felsö

/

~ Y*~'~1i|
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Gráditsbann is, mint : леди/1, leg rútabbí/r; és így ezt

aVégezetet: ik, akár elelb'e tegyük valamelly Massal

értlielönek Яду: ihń'ább rút, in/’uíbb fze’p; akár a végi

re, egyre megyen-ki. A köz nép ma is így толща: i/r

kább: de az egygyik b në változott, é; lett belöle:

ined/)0. _

Ebbenn áll pedig a Határozók’ Egybehasonlításának _

mestersége: '

1.) Hog a melly Határozó Magábannhangzónn ve' -

zödik, a oz a két bb azon módonn járûl így: .ro/hä,

sokább; és ha rövid, meghúzódik, mint: гора, tovább,

leg tovzíbb. . '

2.) Ha pedíg egy Mássalhangzónn végzödik: a két

bb tevödik, valamellyik sógoros Magábannhangzó’ se

gítségével, а Mássalérthetö és a Határozó Végezetje,

vagy a Mássalé'rthetö mellett lévö Elölutóljáró közzé

Еду: rût-úl, rût-abb-úl, kéfz-enn, kéIz~ebb-¿’nn, Íza

рог—аи , fzapor-ríbb-ann ’s a t. _

Az лЬе kimenö Hata'rozók közzül , kevéssel élünk a.

középGráditsbaun, mint: маце/яд; hanem mivel azok.

az ann, erm, Végezetet is felvefzik: inkább mondjuk f

í у: едуенешддснл, mint: туманам. -— Jól, (melly

eîböl van megrövidítve: Jóúl,) lenne: jobbúl, legjob

búl; de e helyett ezzel éliink: jobbann, leg iobbaun,

melly ebböl van: Jóann (‘а mcllyel hason'lóképpeim.J

веди élûnk) (И: tenni, e helyetl: jóltenni, nem ulólsó

hi a).

В.) Többnyìre a Határozókhoz, ez a Réfzesůlö te

vödvénn: valli, lefzfz belöle Mássalérthetö , mellyeket

afzerínt, a mint jelentéssek hozza magával, чаду Sze~

méllyekhez, чаду dolgokhoz tehetiink , р. o. донаш

lâ, lnefzfzevaló, továbbvalo’ , rútúlvaló, hirtelemialo'.

lllenek leg inkább az illyenn Mássalérthetök, az

Ígéktöl fzármazott Nevekhez, és а те11у Nevek dol

got, nem pedig Izemélyt jelentenek, р. o. Август/т

valo’ ember, nem helyes; далекими/6 тадашжМ:

pedig helyes. Kivétetnek: tea/r, moet, bogymár, de,

s a t. Hanem

C.) Némelly Határozókból, hogy a valo' Réf'zesülö»

vel, Mássalérthetöt fòrmálhassunk: ahoz illö .Elölutól-Q

járót tóldunk elöízfzör hozzá így: „то/гида, valahára,

hólnapra, málzoz, ’s а t. és illyen móddal, tsak nem

akármelly Határozóhoz , hozzátehetjük а vald-t , és

Mássalérthetö kéfzül belôle, p. o. tmbkul valo' befzäd,

томат-аула! ‚ hogyal, házfal, o_/zta'nnalvalo' умет,

’sa t. Lásd ezeknek Egybehasonlításának modját а

CI. S. véginn.
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D.) Eza tulajdonsága is vagyon némelly Helyetielem

tőHatározóknak, hogy mikora befzéd közbe, valamit

>`ki nem akarunk mondani, vagy nevezni; akkor a he

lyett, ez vagy amaz Határozót mondjuk-ki, p. o. а

kávé házba hol tekereg, Bétsbe hova ment. Így bá
nunk némelly Névmássaival is, p. o. kést mit árúl,A

Péterrel Ми] társalkodik. És ha befzédünk, kérdésre

való felelet: mindenkor a kérdésbenn lévő Határozót,

vagy Névmássát hozzuk-hé feleletünkbe így: Honnan

jöttek ezek a Kereskedők? Budáról honnan, mitt vitt?

tyúkot mit ’s a t.

1X.~ R É s z.

Az Egygyüve'foglalőkről.

s. CVI.

А melly fzótskákkal, befzédünknek , annyival inkább

való megértetésére, az egymástól külömböző Szókat,

vagy Mondásokat is , mintegy öfzvefoglaljuk , vagy

egymástól külön válafztjuk; mivel ezen különválafztás

által is, az egygyüvé tartozókat öfzvefoglaljuk: ne

vezhetjük: Egybefoglaláknak. Vagynak:

1.) O_'ßvelrötö Fog/41101": (Copulativae) és, is, “s, is~

mét, mind, mind, hol, hol, ’s a t.

2.) Kůlönváquztdk: (Disiunctivae) vagy, vagy, akár,

akár, sem, sem ’s a t.

3.) Falta-vők: (Conditi0nales) ha, hogyha, hanem.

ha , hatsak, ha pedig, ha ugyan ’s a t.

4.) 'Ellenvetö/ï: (adversativae) mellyek, egygyik ['zót,

vagy mondást, ellenébe tefzik a másiknak: de, úgy

de, pedig, holott, mindazáltal, hanem, másként, vi

fzont, ’s a t. .

5.) Медиум“: ( concessivae) bár, bár is, ámbár,

ámbátor, noha, jóllehet , ha is: tsakugyan, mindaz

által, ugyantsak. (maga, e helyett: пода, már ma

kakatlan, jobb is elhagyni, mivel zavarodást okoz)

6.) Okadólr: (causales) mivel, mivelhogy, minthogy:

azért, tehát, annál inkább. Ugyan is, ’s a t.

7.) Kizcírók: (exclusivae) se, sem, nemis, sem-pe

dig , éppenn-nem, ezenn-kívűl ’s a t.

8.) Követkcztelök : (consecutivas) minekutánna ,

azutánn , azombann , azonközbenn , következéskép

penn, míg, addig, tovább, fzüntelen, mindég, min

denkor, még, még is, ’s a . *
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9.)\ líihozdlr: (illativae) azért, ezért, tehát, minek

okáért, illyenképpenn, fzint’ úgy, ahozképpest, eI'ze

tint, lám ’s a t.

10.) Világosítók: (Illußratîvae) mint, tudnìillik , v.

tudnillik, (így fzaporább)'példának-okáért, mintegy,

’s a t.

11.) Kärdezök: (interrogativae) hát? hátha? e vagy

é? а fzók’ véginn? _ ‚

r

X. R Е S Z.

А Közbevetölrröl, (az az, Közbevetni-valdlrról.)

S. СУП.

теПу fzótskákkal, tsudálkozásunkat, kívánságun

kat, és más indúlatinkat fzoktul'. kijelenteni , és azo

kat más fzavainknak, vagy eleibe, vagy közibe vet.

jük: azokat nevezzük, a Deákokat követvénn: [íözbc

паб/тай; те11у Név a Réfzesůlönek ereje fzerínt, an

nyit is téfzen, mint: кидающий-221216. Ezek:

1.) Örömöt [амид/г, Örvendezôk: íhh!ijjhl1ÍÍ, haii

hujj, utfzu, happ, vagy hopp! ujju , ujjujuh, héjjhujj.

2.) Pannleó/r: 611, 6! jaj, éj-héj, ó-ó! haj.haj, kár!

3.) Óhajtdk: ó-ha, bár, bár-tsak, vajha, héjha’sat.

4.) Sürgetó'k és Biztatók: no! Í'za! (öfzvetéve: no- ‚

fza!) nolia-no, nono, notsak, frissenn, rajta, 1111211

rajta, neki, neki~no! nofza neki! ’s a t.

5.) Irtórlzók: á! aha! jujjï pih! piha! ehe!

6.) низшим/1: halga! tsitt! ’s a t.

7.) Trudálkozdk, dine/Mk, nagyûók, Íritfinyítb'lr: be,

de, vajmi, vajki, melly, mitsoda, ennye, enuye-be,

tifzta, tifzta~bizony. soha soha, soha-bizony ’s a t.

8.) Mutntók: la! lám! ne! 111! ’5 а t.

9.) Ellenzůk: éjj! ehe! aha! '

10.) Elúzók: félre! kefzf'ze! íf'z-ne! sipirtz!

l1.) Kináldlr: ne! nefze! a Többesbenn: nefztek.

' 12.) Gúnyolólr vagy Bq/ì/àonkodók: hifzen! éppenn!

éppenn-bizony! soha bizony! bezzeg, mindjárt, hm!

A Közbevetôk közzé Izámlálhatni azokat a Szókat

is, mellyekkel az oktalan шашка: Г2011ш11 megl'zóllí

tani, hívni, папам, vagy elüzni ’s a t.

l
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XI, R É s z.

А Sz árm az tatáir 61, vagy a Szók’formálódá.fáróì.

g. суш.

Négyféleképpenn formálódnak a Magyar Szók:

i.) Szzírmaztatríi ваш, mikor а Gyökér vagy Tör

zsök Szóhoz, valami, nem mindenkor érthetö Végezet

ragaleódik; és abból egygy új I`zó lelzfz, p. o. ember

кг, hab-0J, idg-it, hsv-it.

“сужает állal, mikor valamelly Magábann is

egéfz értelmů Gyökér vagy Törzsök Szó mellé, elöl

vagy hátûl más, nélia Magábannjól értlietó , néha nem

értlietö fzó tétetik; és a kettöbôl leÍ'zfz oßztánn egyhar

madìk ûj fzó, p. o. ‘1гбге112сгбддефйт;наедет, di

ribdarab. \

3.) ЛИ: ЦусЬсйЬб! lett költsönözń dital.

4.) Termefìeti Hang követése dimi.' (per Onomato

poeian) A két utólsóról, láss aTóldalékbann; itt a két

elsöròl való Tanítás adatik-elö.

g. cxx.

A Szók’ Származtatásáról, meg kell jegyezni közön.

fe'gesenn ye következendöket: \

I.) A leg régibb és valóságos Gyökér Szó, а Магуа

‘roknál еду Tagból áll. Nemellyiknek ma is vagyon ér

telme, mint: ve?, М, fa, cir, némellyiknek niutsen;

de az Agazatiból lehet gyanítani, mit теист: valaha ,_

mint: vill, ak, lfm, ker. f

2.) Ezekhez ragafztódnak utól némelly Beti'ik, vagy

Szótagok., .mellyek magokbann ugyan semmit nem telz

nek; de а Gyökérhez tétetvénn, abból ûj fz-ót tsinál

nek, mint: tan, гад-12463, meieg, теще-11.

3.) Nem tsakxegy Végezet, hanem több is ‘tétethetìk

a Szó utánn, p. o. cn-g-q/ìt-el-het-etien-Jeg. Ш a Gyö

kér en, a. többi mind Végezet.

вы RÉgula.

Akármeunyì Végezet ragafztódjék a Gyökér Szóhoz;

de ennek minden Gyöké'r Betiije megmarad, ha (зак

lehet, örökké, nem ûgy mint а Deákbann; p. o. ebböl : _

facio, lele'z: Отойдет, (индо, стихи, verlo, versu

tus. Néha mindazáltal az egyforma Вей“: , könnyebb

kimondásért, öfzveolvaduak. Illyenek a lr és g, t, és

d, r1, és z. p. о. nya/f, дуде-дам e helyelt.- nya/i-gat,

. „,Á ._ .`~«
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dát, ltíd-dog-ríl, e helyett: lát-dog-ál; bz'íz, bild-6:, e

helyett: áüz-ò'r. `

\ l g. сх.

Е2 а különös és egy Nyelvel sem köz tulajdonsa'ga

vagyon Nyelvünknek, (lásd Chamberlayn’ Munkáját,

mellybenn az Úri Imádságot, ['záznál több Nemzetek’

Nyelvénn elöadja,) hogy minden ìgaz Magyar Szavg- ’

inkbann, vagy lsak tsupa kemény, vagy tsak tsupa.

Gyenge Magábannhangzók találtalnak; úgy hogy, u

an azon 1261151111, vagy tsak a, o', и, mint: ¿dmo

Зимний, -б/1а]!й.шп/1, ’5 а t. vagy tsak e, à', ü, va

gyon, mintzfzemöldökünk, ůstökuck. Söt sok hofzfzû

fzavaìnkbann is , tsupánn tsak azon egy’l\'lagábann

hangzó találtatik, mint: áll/zatatlamág, туч/2162116

teilensäg, вдох/койот, írígy, újúlj'urzk, татами,

rülünk. 

Elek Í'zerínt a Maiyar Szók kélf'élék , vagy kemény .

тазу Gyengehangúa . Tsak az ¿Hek van ez a 111111]

donsága; hogy mind a két rendbéliekhez fLokott 161131

ni, mmt: Лбу-ст, _fzív-om, vil-ág-or, vit-äz-ůl, iv~ó,

viv-ö. —

Némelly Szavainkbann игуан, fordúlnak-elö, mind

Kemény, mind Gyenge Magábannhangzók , р. o. he’z,

ag, partì', tardi, 1267511, 067511, а126’1,/Ьге75‚ kartëly,

däzma , (фале/130, .superlát ’s а 1. De ezek közölt

1.) A mellyek igaz Magyar fzóknak láltatnuk, mint:

¿é/íó, be’ka,faze’k, häzag, ’s а t. ezekbenn, látni va

ló, hogy egycdül tsak az е fordúl-elö , nem pedig az

ó vagy ü. Minthogy pedig tsak az i elegyes terméfze

tů; (mixti generis) ez az e is, valósággal nem tifita -

e: hanem iböl és eböl öfzveolvadt keltös betíí; а 110п‹

nét а Hazának еду гёГ26Ьепп, а2 eil'élékbenn hûzásos

¿t mondanak így: vnf/ra; másutt, evel öl'zveolvadt i-t,

a mellybenn nem annyira az с, mint az i hallatik;

mellyet írással nem lehet külömbenn elöadni, hanem

igy: víkn; de а mellyi nem ollyan nyers, mint 6261:—

benn: 1117265, .ríros ’s а t; másutt öl'zve nem olvadt i-t

és ¿t Яву: vie'ka. Е l'zerínt, minlhogy két réÍ'z í~t

mond: а felhozott fzókbann lévö c’t, inkább i nek,

mint ¿nek lehet tartani; 65 így nem tsuda, hogy mind

a kélféle Nlagábannhangzókhoz járúl.

2.) A mcllyek pedig Idegen Szók , mint: а’с’зта, qu~

trcnga, ha ellene vagynak 15 а fcllyebbi állításnak,

nem tsuda, r'nert Idegen Szók; ámbár sok efféléket is,

hatsak 161161, Nyelvünknck közelebb említelt 1ц1а}‹10п‹

ságához alkalmaztatunk, c fzcrint.
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a.) Néha az e' helyett világosonn z' betüt hef'zünk,

mint: electuarium, liktáriom, fecator, sikátor, Wetter

hahn, vitoria, paweza , paie.

b.) Néha ível öfzveolvadté-t Яду: borbíly, atzz?, pan

tzz'l, ’s a t. (t. i. а kimondásbann). '

c.) Néha Nyelviink’ formájába öntjük egéfzfzenn; az

az, a más Nyelvenn kétfe'le Magábanuhangzókból álló

fzókat , mind чаду Kemény, vagy Gyengehangûkra

változtatjuk. p. `о. Сии-ат, Слфйг, Ерёморих, Pil.:

род, Angelus, Angyal, Tolmelffeher, Tolmzíte, Wu»

I сдвиг, `fu/mr, Burger, Polgzír.

3.) Ноду а második Ejtés’ Jegye, akár Kemény, akár

Gyenge Magábannhangzókbólálla Ne'v : mindég tsak ef;

p. o. фифа, етЬсг-с’, nintsen а felljebbi állítás el

len; mivel ez: afztal-ä, ember-e’: éppenn tsak annyit

Lél'zen, mint: идти, ember-i; az az, afztalhoz, em

berhez tarrozót: (erröl alább) azért ezekbenn az e', i

helyett van. Illyen ez is : пей mint : [Gully-ne', Hertzeg-ne'„

A sints továbbá a feljebbi állítás ellen, hogy-az Igék’

Második Aligmúltjának Egygyes _elsô Személlye, min~

denkor ¿libe végzödik, mint.- hall-6%, halla-nek, ’sat.

mert ez azért vagyon: поду ig); megkülömböztetôdjön

(аччаду tsak а Keményhangúa baun) ugyan azoh 1116

nek, Többes harmadikSzeméllyétöl. lLall-db,hallanzík.

Ноду ismét ezta Második Aligmûltbéli ei! , íformánn.

nem mondjuk: ez е1161 vagyon , hogy megkülömbözte
‘tödjön az ollyan Nevektöl; a mellyek, éppexm azon

betükböl állanak: de a mellyeket í formával is mon

dunk-ki, mint; fogyalëlï, татам", hajlélï; a kimon~

dásbannzfogyatí/ï ’s a 1.

4.) Az ÓlzvetettSzókbanu változás nélkůl ma-radnak,

mind a Kemény, mind а Суепде Magábannhangzók, a.

fzer-ínt, а mint az Öfzvetétel е1611 vóltak; mivel az

elsö Regula fzerínt, a Gyökér Betů el nem vel'zhet.
р. о. Änya-/lzent-egy-Íuíz , дола-01:01:31: ‚ Nap-belet ’s at.V

(п) Ноду Hazáuknak némelly Réfzébenn , az e helyett 1-1 mon

danak, (а mint ezen Tzikkelynek а.) helüje alatt einlítödönz)

ezt nem lebe! hibának tartani. Kétféle t. i. Nyelvünkbenn, mind

а rövid, mind а, hofzfzú с. f '

a.) Vagyon о11уап -rövìd tifzta e, melly a Származtatásbann

mindenkor rövidenu marad, mint: jug, 121917, söt ezekbenn is;

level, ege'r, kó'tél, Дате? ’5 а (láss az effélékrŕíl а Többes

elsö Ejtésröl való Tanilásbann) mellyeket,` leg nagyobb 16126

beim ugyan а Hazának, Húzásos e'-vcl mondanak-ki; de az ulól

só e', úgy látfzìk, hogy rövid tifzm e vólna , a. mint ezt némelly

Vármegyékbepn , az Ègygyesbenn is rövidenn mondják~ki; а

Többesbenn pedig, és а 52агта21а1аьЬапп, mindenült Húzás

nélkíil mondjuk így: [iard/s, деть-‚11:11, kerekeç, fzs/ne? , jàemetek,

fumata, ’s n. 1. lllyenek ezel: а. Су61161 Igéls is; ue't, (femì,
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паП/йеЧ, (fcindit) vër, (регент). Ezek Magolxbann is néhol

rövidenn mondódnakkì; az Idök’ "formálásábann és a Szánnaz

taxásbann pedig, mindenütt rövidenn mondják; n honnét követ

kezik, hogy mláu jobb is vólna, .u illyen akár Név, akár где.

Gyökeret is Húz'ás nélkůl mondani; annyivàl inkábii, inert így

Ielkerülnénk a kettös érteimet, mint az eñ'élékbenn: ver, femi~'

nal, ve?, peccat, mer, haurit, me'r, mensurat, fel, dìmìdius,

‚Л, timet, ver, регент, ve'r, [Нищим/2:1, штыри, vemus.

6) Vagyon oilyan rövid e, melly sokfzor óïvel tseréliidik-fel,

minlt пышет: а Nevekbenn: fie/',fó', пси. tsó';> az lgékbenn

is , mint: uff/Ã'. vó'n , [el tó'lt, leßy/ì, lá'n, kel, Íróït, lier, kò'r,

tem, Шт. Ezeknek а mint a Gyökere kétféle; {хау а [zók ìs_

îölòk néha ó'-vel , néha e-vel fzármaznak. р. o. nó'x, nevel, е!—

töi; nó': _,fó's, fejclßm, ellöl : `f"ó':`/rel , keleve'ny, kó'ltgmény; icl,

 {ей/Е, tó'll:e’r.‘ Minden küiömbség nélkiíl mindazállal az e-t ò'

vel, vagy az ů't e-vel` feilseréini g Nyelvünk' terméfzetivel és Isi

поэтами! ellenkezik. Mei-t ennek а feltserélödésnek, tsak az

ol yan [Lúkbann van helye, a mellyektöl más fzók еще! is быте!

is Гам-таила“, és ekkç'ppenn аи mutatják; hogy a Gyökerek is

kétféie vóll: в. minlhogynémeiiyik most is kétféle. 4s így,

ámbár az illyenek helyesek :~fel, fů'l, Ksreß', Kú'rů’.r, _ferdó',

fú'rdó', Temes, Tó'mò'sg тег! ezeknek a Gyökere is kétféle; és

(ау bennek az elsö Regula [zgrínt а Gyökér Beth' megmarad:

de az. eiïélék: můjg, Идёт, lú‘lkò‘m,/ìelc]`e, e helyett:ßó'ló'jc,

hibásnk: mivei ezekbenn a Gyökér Betii sivéfz; _és а kik еще!

a kimondással élnek is . а Gyökérbenn nem igy mondják: lů'lá7e

vagy _ji-ele, hanem le'lek és рыб. ‚

Kélféle а hofzfzú vagy Húzásns e’ is:

a.) Vagyon oilyan tìfzm Húzásos e', a meily scha, sem Hú

zallanná nem vállozik, sem L' formával fel nem tserélödik; p o~

Jzëk, ke's, ре’р, vite'z, маг, menyeT, te'r 's а. t. Mitsoda гаек.

Ьдпп, és 'miérl vagyon illyen с’? meghatározni nem lehet.

b.) Vagyon ollyan Húzásos c', mint fcljebb emiítiidött, a те!—

lyet nèhol min! íd-t, néhol mint Húzásos 1.'t fzoktak kimondnni,

mint ezekbenn:`/ìe'p, vc'rg pe'rzz, mamde'lf, be'lrexse'g 'sat, mcl

lyeket illyen formánn is mondanak-ki:_/ìíe'p, fzz'p, bie’ke.r.¢ie'g,

bz'kent'g, 's a t. .- Ennek a ké( ßeiíinek iliyen feltsen lödése:

köz inind a régi, mind a mostani Nyelvekkei; és Nyelvünkbenn

is,'Hazánknak egyéb Réfzeibmm is: de kiváit oit, a hol u Ma.- ~

` вуал- Nyeiv leg tìfztábbann megmaradott, divaîjábann vagyon .`

hog'f az e’ helyen i forma mondódjon. Elégséges от ennek

ki nem találhatni: de mivel ugyan azok , a kik ezt az í-.t Гите

tik; sok fzóbann, а Húzásos ef-t tifztánn, állhatatosonn тез

tarlják; és p. о. nem fzólioal; {Будде/пи, vitíz, 5yd/sir, kit,

’s n t. e helyettafumdt, villa, ‘s at, ebbiil meglelfzik: hogy

ez a kimondás a Nyelvnek terméfgetinn fundált ösi hagyomány:

mer! ha történethöl паду gondatlanságból Идя-тати vólna: a

Húzásos ¿t mindenyálogatás nélkül lserélték vóina-fel l formá

val: de mon шк némelly l'zòkkal ba'nnak igy, meilyeket taak

Í'zokisból lchet megtanúlni.

_ Hogy ez а kimcndiu heiybchagyható, впиши ezekenn ki

vůl, в következ'o'kböl:

\

‘ ` К,
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1.) Mivel nem {за}: terméfzeltel könnyebb az l-t kimondanì,

'mìnt az fît; arm pedìg vígyáz minden Nyelv: hanem sokfzor A

ketlös értelmet is eltávoziathaîjuk, mint: ve'r, регент, vir, fan'

„ядра, ventus,fzíl, marge ’s а t,

2.) A Húzásos einek í-vel valô fellserélödését, kívánja a1. é

kesség is. Ugyan is ez, (зак а_6уепве1'шп3й fzókbann lzokott

megesnì; és többnyìrc, а sok e-böl álló lzavainkbann. Az а

sok egyféle hang pedig, éppexm nem éhességére l'zolgál а Nyelv

nek: mìvel mennél löbbfele a fzókbann а. Magábannhangzó;` ап

nál ékcsebbnek tartják аи azok, n kik a Nyelvek’ tulajdonsá~

giró] паст tudnak tenni: ‘már pedìg Nyelvünkbenn, taak az. i

iárúllmt, mind a Kemény, mind a Gyengehangú [zókhoz, Hogyl

azért а Gyengébbhangú, nevezelesenn .s1l мира e-böl álló I'zavnL

inkba, Kemény forma hang is elegyedvénn, ezen шлют а fül

nek annyìval înkább kedvességet fzerezzen: helyesenn mandó»

dik-ki a надаю; е’, í formánn, mint: ßemlelens/g,_ изв/„нив,

íretlen, ’s а t. Ezen okból tefzfzük a Keményhangúak utánn

il az e'k Végezetel; mint feljebb. ' '

Ezek mindazáltal nem olly véggel hozócílak-fel, mintha hìbás

nak чаду дЕГЦеЬппе]: tartódnék azoknak kimondása, а kik az

e’ helyett, sohol í formát, nem cjtenek. Мец ha fzintén ez

az öfzveolvadt i, .tellyességgel kimaradna. is fzavainhból: me'g

sem lehetne Nyelvünket éktelenséggel vádolni лён, hogy mín

den fzókbann, azokat egygyenként vévénn, vagy щи Kemény

és {за}; Gyengc, узду sokfzor игуан azon еду Magábannhangzó

минами; mivel az ebbíífl fzármazható únalmas egyformaságát а

Hangoknak , (monotoniam) ezzel orvosolja Nyelvünk, mind a

folyó , mìnql a versel való Befzédhenn; (még pedig a befzéllíí

nek чаду Irónak minden мена és fzándéka nélkíil,) hogy a

Kemény és Gyengehangú fzavaínk, egymást felváltvánn, úgy

öl'zvekerülnek, hogy tsak еду darabotska befzédünket felvévénn
is; abbann a Hangolmak változása, és az abból fzármaznì flo-

Ноу kedvesség , Шт’ úgy feltaláltatik , mint akármelly más

Nyelvekbenn, Felvéve'nn р. ok. négy Magyar Verset, melly

ncgyvemgydllz Szótagból áll, ’s игуан ацпу} Tagból álló, ’Sidín

Deák, Görög, Német, Franlzia, Olafz, Anglus , Belga Nyel

vekenn in, némcllyìket Folyó, némellyìkek Versbélì Befzédel:

lalállaltak

1.) Нашему/тягой. a .) Gymgzelzangah.

а, Magyarbann '- 25 _- l

а ’Sidóbann — 27 .__ __ ,4

а Deákbann  27 _ _. 8

а Görögbenn — 20 — .___ ‚3

"а Némelbenn  ‘g4 .__ _ 15

а Frantziábann  12 «_- __ „4

az Qlafzbann ` — 25 - _. 15

az Anglusbann — 17 _- _. «20

a Belgábann - 16 _ 22

n löbbì pedíg i, узду, Közép terméfzetü Hang. \

Az eddig mondottakból meg lehet ítélni ¿zon НАМИ? Bel'zéd’

Darabját, melly némelly Könyvekìlenn úgy hozódik-fel, mint д

Xlldik Századbélì igaz Magyarságnah Maradvánnya , ésx'gy kez

:lödìk: Lntjatuc f¢leym Lumine/zel mic vos/muc ’sah - Annak

/
\



A SZÓK’ FORMALÓDÁSAROL. 147

lz Íróhak következö fzavaî: литые/пе], е helyett: штате/ш],

vagy имам/2:1; paradŕsumben, e helyelt: puradimmóan ; ha

lnlnec, e helyett: hala'lnac; мигание, e helyen: ‚наделав, ш.

az magzínac;foianec, e helyeltzjbirmac, az az [ига/те; pucul

nec, ehelyell: puculnak, .az az : polivlruzÃ` 's а t; nyìlvánn_ mu

шик, hogy az Magyar nem-lehelett: met( az igaz Magyar, а

Kemény és Gyenye Magábannhangzókat, ezekbenn a. fzòkbann,

(ау öfzve nem таща vólna. \ '

Ugyan а feljebbi .Iegyzésekböl megtetrzîk: Богу némelly régi

Magyar Nevek, helyescnn adódnak-elö a régi rásokbann, mim :

Árpa'd , Za/mlc/i, Hallie/xa, Buda, АНД: vagy Ем], G_yula;

de némellyek hìbásnnn, mint: Bendeguz, (hanemha ebbenn a1.

и, ü.) Zemera, Hetúmoger, Verbale/i, Zeguhalmu , Zagcva,

e helyett: Задул. —— Ezekböl foly а.

Második Regula.

Ví yázni kell a Származtatásbahn , aSógox-os Magá

bann angzókról, már feljebb elöadott Regulákra; аду

hogy a Keményhaugú Gyökérhez, vagy Tör’sökhöz,

mindenkor Kemény, .a Gyengehangúhoz edîg, min

denkor Gyengehangú Végezet járûl, akarmennyi lé

gyen az; mint: vas, vas-ax, тли-адом; fzer,_/`zere.r,

[иерея-ст; tem, tem-et-Ízet-ö; ör, ör-z'íl, ör-vend-ez-ó';

ür, I'Zr'ùl-öll;` lát-Ílat-at-[an-.rág-rí-rdl , fobbúl-hat-ó-.níg

á-ból, Íîönf-ör-ûlete.r.re’g~böl ’s a t.

Tsak az i ollyan Közép terméfzetů, a melly ha a

Gyöke'rbenn áll; hol Kemény, hol Gyengehangú Vege

ч zetet verzen magához., mint: Ми, hiv-og-at, hiv-ahah

zív, ßz’v-drványos; viv, vz't-éz; _]ìiv,_/2ivz'i; hiv,

hiv-ö; ha Végezetbenn áll az í, úgy is mind а két rend

béliekhez járúl; mint: merit; t:a’bz’t,fzorít, húr~it,

“Лёт-пуд, paró-nya“, ` ‘

Söt a Második Ejtés’ Jegye az e', így ezek a Végeze

tek is, ne’ és в’/г‚ mind а két rendbéli fzókhoz járûlnak.

Lásd ennek okát ezen S. 3dik Sz. alatt.

Hogy könnyů és fzükség is erre а Reguläre. vígyáz~

nl, onnan is megtetfzik: mert a Végezetbéli Mással

hangzók, értelmek’ változása nélkůl, két ’s több Ma

gábannhangzókat is kéfzenn tartanak aGyökerek’ Гиб

mára, mint: as, ci', of, ш, 6:, ш; ár, ér. mány,

nie/ny, 1ra, ke, ’s a t. Etelka lielyett, Etallre kellß

mint nem Pelzer-ka, hanem: Feier-ke.

yHarmadill’ Regula.

A Származtatásbann , ugyan azon Regulák fzerínt

kell a Gyökerek utánu tenni a Végezeteket, a mellyek

adódtak, a. Többes elsö Ejtés’ formálásáról; ha a Gyö

kerek Nevek. На pedig щёк, azokra а Regulákra kell

vígyáznì, a. mellyek tétettek az ige’ idejeinek killi

nálásáról.

r

K2
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Í ` ъ s’.

Tudni való а feljebb mondódtakból: hogyV а Többes

clsö Ejtés’ Jegye а l: , állhatatosonn rövidgz, е, o, ö

vel járúl a Gyökérhez, vagy Tör’sökhöz, mint: wid,

wid-alf, /lad-a/r,_/`ze’pck, ¿ront-ok, сайд-б]: ’s а t. Í у

mennek igazság fzerínt а Magábannhangzókonn vegg

zödö Nevek is, hanem:

1.) Mikor a Név , Húzás nélkůl való Magábaunhang

zónn v-égzödik: akkor két Hûzatlan, ugyan azon Ma

gábannhangzó akadvánn egygyüvé а Többes elsö Ej

tésbenn,«egy Húzásos lel'zfz belölök; а minthogy sok

régi könyvekbenn, egy Hûzásos Magábannllangzó he

lyett, ket Hûzatlan íródik. p. o.fa,j21ak,fcí/.^ , ige,

Igeek , Igel".

Ollyan Neveink nintscnek, a mellyek Húzatlan aba ,

übe, übe végzödnének: hanem vagynak Húzatlan ¿be és

uba végzödók; de azok e fzerínt mennek, a mint itt

következik: ’

2.) Mikor a N-év, hofzfzû Magábannhangzónn vég

zödik, vagy {пи és Шт, ha ezek rövidek is: akkor az

a Magábannhangzó, mellyel a Gyökérhez, .vagy Tör

’sökhöz a /r' járúlna, elnyelödik; és a Gyökér’ Húzásos

Magábannhangzója, meghûzva; а Húzatlan z', u , pe

dig, így marad: mivel a Gyökérhez, vagy Tör’sök~

höz tartozó beti'i el nem vefzhet. p. o. `(моим, hordó~

ak, lePLl'z; hordlí-Ír; idd, idö-ök, idů-k; gyůrů-ök,

1211241;[а1и,[иби-ид,]`а1и-/г; pintli, pintli-eb, piut

"ф, ’5 a t. ‘

Az eil-'éh Mássalérthetökbenn, a Hûzatlan a, e, ki

tevödik ugyan, de а Tör’sökbcnn lévö ú, й, i, még

is megmarad. p. о. 120тагй-‚а/г, дудддудгй-е/Е ‚ Budaì~

alr, ’s a t.

Valamînt a Többes’ elsö Ejtése, ak, ek, ol", ö/rbe,

megyen~ki: ûgy vagynak а Nevekböl való Származta- ‘

tásnak is, еду rendbeïi ollyan Végezetjei, а mellyek,

ugyan ezen Hûzatlan Magábannhangzókonu kezdöd

nek, ûgymint: al), eb, ad, ed, ag , cg, og, ab, ek,

oli, он, any, as, er, os, ös, (ф, qu. Elek Nevetfor

málnak; ezek pedíg Ígét: ad, ed, od, öd, og, eg, al,

el, ól, an, en, ф, qu, az, ez, oz. Ezckröl alább `

rendel.

.Negyedilï Regula.

Mikor ezekkel a Végezetekkel, akár Magábann, a

kár Mássalhan zónn végzödö Nevekböl ûjdbb Nevet

akarunk formá ni: спецы: ezekuek Többes elsö Eité

séböl a ¿2t ; a hozzátóldandó Végezclböl pedig ,‘ а-Ма
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gábannhangzót, és ennek megmaradt Mássalhangzóját

штык a k-tól megfofztódott Többes elsö Ejtéshez,

lgy: fa,fa’n/r, fá-k,fde;fene, jene-eb', ferie-k, >fe»

zza/bb; drpa, бай-ад“, arpá-Á", árpríd, ’s a t. l .

Így formáljuk a Nevekböl az Igéket is. p. o. hab.,

luézlbo-k, hubo-z;ße’l,fzelelr,fzelel. Láss alább több

p_ dát. `

S. CXII.

Vagynak a Származtatásnak más Rendbéli Végezet

jei is, а mellyek háromfélék: `

1.) Ollyanc»k, a mellyekbenn а feljebb említett a , e ,

o, ö, Magábannhangzók Húzásosok , és amazoktól,

nem tsak ebbenn, hauem értelmekre nézve is külöm

böznek. p. о. dts, e', (ау, ely, (Еду, 6, rír, (yz, eïz, db,

М‘; mint: tan., tanáts,ßem,jzem-e’l , bert, bert-¿fz ’sat.

2.) Vagynak tifzta ú, “й, í-böl álló, vagy pedig eze

kenn kezdôdö Végezetelï, mint: úl, ш, ~mint.: fzag,
feng-ú, `[Зет , fzem-ú', .Buda , ÁBuda-i',l tdg-zíl,ße'půl.

3.) Vagynak ollyanok, a mellyekbenn a Mássalhang

zó elötte vagyon a Magábannhangzónak, sbt néha kö

veti is, mint: tra, tee , dell, lŕa, be, lam, lem, nya',

nal", nek, Jdg, Jég, Mfg, ed, só', tall/n, telen, tyú,

p. o. kie-ded, kur-ka, агар-луг, ’s а t,

был]: Regula.

Mikor valamelly Névböl, ezen elöfzámlált Vëgeze~

tekkel akarunk ûj Neveket formálni : akkor ezeket, az

Egygyes e156 Ejçésliez Lóldjuk. Lásd l'eljebb és alább

а. РёШёКщ. ' ` ' ‘ ` f

De mikor ezekety a Végezeteket, e', ú, ü, пуд, thm,

Цен, Л1аёёЬаппЬар82бпп végzödö Nevekhez тиши:

azok a Többes elsö Ejleshez járúl'nak; még pedig az ú, -'

ú', a jSzolga Betl'ível. p. o. Anya, (туб-Ь, ¿myd-ä,

:myd-já, шуб-Цап. -- Az й! és й! is a Többes elsö Ej.

téshez iárúl, mier Наташа, kéfzûl belölök, mint: .ár
va, ¿rmi-l', árvá-úl ’s a. t. ` i

A Ira, ke, mikor a t.: fzolgálatja által járúl akár

melly Névhez: mindenkor a Többes eleö Ejtéshez tól

dódik. p. o. árpn, aÍrpá-l“, (írpaŕtßkq, _bar, бог-91", ba

ro-tJ-Ífa, ege?, свете-д, egere-ts-ke ’s a t.

(ss) Ámbár а feliebb elöfzömlál! három rendbéli Végezetek,

leg többnyìre a TQr’sök’ Egygyes elsö Eitéséhez iárúlnak ; mind

„мы az ezekkel való Származlatás is, a Sógoros Magábanu

hnngzókra ne'zve , mindenekbenn а Többes elsö Ejtést,követi; so

kakbann респ; egyedíil а Többes elsö Ejtésbíil lehel meglmiárob

ni, hogy a цыгане Magábannhangzójú Végezelek капы, Pine:

nig, afg, mellyiket kellessék a Tör’sòkhöz tanni. p. o._ezen.

`
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fzóhoz: vz'g; :dg kivántntik1 é vagy за}? ezt a Többcs Elsö Ej- `

lésböl ludhatni-meg, így: A,Tòbbe’s ei`sö Ejtése így van: vig

nk, цеп lefzfz; víg-.ra'g. Igy: fal'v, ßív-elr,fz`z'vü, мы“.

Jrg, _fune-ILM.

Hasonlóképpenn, a meliy Nevek а Többcs elsö Ejtésbcnn

mcgrövidiilnek: azoknak is n Magábannhangzónn' kezdö'dö Vége

metck, a. Többes elsö ijéshez járúlnak; mint: agerek, egel-dà,

verc'b, гнедой, гегедёдг; a Mássalhangzónn kezdödök pedîg, a

feijebb allot: Regula [zerint az elsö Ejléshez.

Е Í'zen'nt bánnnk alokkai is, a. meliyekböl kihagyódik a Töb.

bes eisö Ejtéshenn valamelly Mngábannhangzó. p. о. eperj, ври/г,

cpr-fyi: melt az ф Végezet Magábannhangzónn kezdödik; ю

vábbá lefzi'z: eper-nyz', mert a nyi Mássalhangz'ónnJiczdödìk.

Нагой“: Regula.

Mikor az й], ůl, ít, Végezetekkelakarunk valamelly

Névböl Ígét Í'zármaztatni: ha a Tör’sök, Mássalhang`

zóba megyen-ki; mindenik Végezet , az Egygyes elsö

Ejtéshez járúl, minden változtatás` nélkůl, mint: idg,

tríg~úl, idg-it; juju, fzeîn-úl, fzép-ít. Ha pedig

Magábannhangzónn végzödik a Név, ebböl az kiesik ,

Еву: Járga, .rdrg-úl, Jdrb-ít;fzomorú,fzomorít; lapú,

lap-it ’s a t. Küiönös ez: ditsó', (Лид-Щ, dilsö-ít :' mi

vel Réfzesülö Mássalérthetö.

. Hetedik Regula.

Valamint a Nevekböl, úgy az Igékböl is', mind úi

iabb Ígék, mind újjabb Nevek Í'zármaznak. A Суб

ke'r vagy Tör’sök , a meliyböl a Származtatás léfzen,

mindenkor l a Jelentö Mód’ Jeleuvalójának Egygyes

harmadik Személlye ugyan, mint: hall, hallgat,forr,

[опа]: de valamint а Nevekbenn a Többes elsö Eités

re: ûgy itt kiváltképpenn а Második Aligmûltnak Еву

gyes harmadik Szeméilyére kell ví ázni; mivel ezen
kezdödik az Ige’ leg elsoííl nevekedese; következéskép

Benn, ez mutatja-ki, mikor kétség van, mellyik rend

éli Magábannhangzóval kell а Végezetet а Gyökér

hez tenui. p. o. ezekhez: txíp, sfr, а, kell é vagy е,
а Származtatásbann? ay Második Aligmûlt’ harmadik

Egygyes Személlye igazítja-elígy: Jír, Jíra, azértlefzfz

.rír-áJ, .rz'ml um; mfp,y “фа, 1еГ2Г2 hát: mju-63, tJípked.

Ezenn kívůl, a Regulátlan és Híjjános Igékbenn, az

új Szók , többnyire azoknak Második Aligmúltjától

fzármaznak. p. o. дуг, hive, innen :‘ hiv-efr, hív-Jefg:

падут, vala, сны: 120164115; megyan, mane, menés,

телеф]; alava, ahw-aff. „ л

Néhamindazáltal, aJelenvalónak és talám aMásodik

Aligmúltnak elsöSzeméllyeitôlis , söt az Egéfzfzenn múlt

nak egygyes harmadik Személ'lyétöl is (melly egyfzers~

mind aRéfzesůlönek is Egéfzfzennmúltja) formalódnak
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fzók; p. о. ЛаЦот-йх, йИот-йх, Tartom-ríay, raga

дот-дну, egy/zúzombalm, джигитам, falrím-ol, ш

ах, meghitt-Jég, eût-ek , )raport-n.1, jdn-ax, Лён-ш.

g. схш.

Már oda feljebb a maga helyînn vólt emlékezet,

az ollyan egy. vagy több TagúV Nevekröl, a mellyek

e', í, ó', ú, ö, úbe végzödnek, mint: né (uxor) ld, dn

ru, ’s a t. vólt emlékezet az illyen Egytagú Igék~

:öl is, mint: rz', fu', nö, bú; ’s a. t. és mind a. két

rendbélie'kröl a mondódott, hogy ezeknek Gyökere,

[Юна Magábannhangzónn végzödik, és a v tsakúgy

járúl hozzájok, mint Szolga Betíî; mi-kor valamelly

Mágábannhangzó Végezetet tefzünk melléj-ek, mint:

low-ak ri-v-lís: de mivel aNapkeleti Nyelvekbelm еду

Gyökér sem végzödìk Magábannhangzánn; hanem ha,

illyenenn шиши is végzůdni, mindenkor valamellyìk

Nyúgovó Betíí tevödik utánna; mellyek a ’Sidóbann

ezek: Alep/1, Hc, Frm, Jod; а mellyek nyúgofznak

és lappan- anak; az az, nem mondódnalnki addìg,

mig a Gyö ér magábann áll: de mihelyt a Gyökérhez

valqmelly Yégezet járúl, elöállqnak, és a kimondás

bann meghallódnak , mint egyébkor , kivévénn. az `

Alep/1er, melyuek Lulajdonságát kitenni n_em lehet.

Igy is lehet a miNyélvünkbenn is a feljebb említett

Nevekröl és Igékröl is gondolkozni. Mert a Magabann

hangzók, a mìNyelvûnkbenn is változók lévénn; nem

army-ira ezek jönek GyöképBetů fzámbann, mint az

abbann lévö Mássalbangzok; és Яду az~efféle Gyöke

rek: lo', tó, Zó, nö, tsak egy Gyökér Betüböl, az az,

egygyetlen egy Mássalhangzóból állanának, ha Nyû

govó Betů ,nem vólna bennek. Ezt pedig nem lehet 'fel

tenni. Lappang hát és nyugfzik ezekbeun is, hol a h.

hol. а j. kìváltképpenn pedig a u, Аир/"1:11: nem léyénn;

melly kitetfzik, ezekböl: ’

.' 1.) Mert némelly fzaváinkat most is így írjuk, ’s igy

13 mondjuk-ki, p. o. fzív, hív , öv, rév, lév.
2.) Némellyekhenn, ha а kimondásbann nem.l halló»

dik is, de kiírjuk mint: Juil, vagy Ль, тс72 ‚ mah , hoh.

3.) Söt némelly fzavainkbann kettönek is van helye,

mint: ív, Ш. búv, búj. ‚

4‚) Az elféle fzavaink. többnyire Hûzásosok lévénn,

а; is azt mutatja, hogy valamellyik а nevezet betük

kólzül nyugfzik bennek, atöbbi felett pedig а v тега:

5.) Mihelyt az illyen Gyökér nevekedik: тащат

elöall az addi nyúgodolt betů, és kimondódìk; és

annak 'eléůl, ñogy má; nem lappang a. M_agábann

hangzó ann, cz megrövidůl, mint: И, lov-alf.

а
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Ezek fzerînt tehát az efl'éle Gyökereket, tellyes For

májokbann így gondolhatjuk: lov, fzav, tav, töv,

köv, tböv, fzöv, és imé teak így is, mindjárt megrö

vidülnek. Hogy pedìg ezek az utólsó, és külömbenn

Gyökér Betůk, ki nem mondódnak, ennek oka ez:

mivel, kivált а ш és In, nehéz kimondani a Í'zó’ vé

giun; а jl könnyü , és többnyire ki is mondódik.

5. CXIV.

Háromfelé lehet, az illyeanyúgovó Badi.: fzavainkat

ofztani. . ‘

1.) Vagynak a mellyek tsak egy Tagból állanak,
mint, ó, чаду ov, av. vetus. [дм/326, tó"s a t.

2.) Vagynak ollyan щёк, ат mellyek I'zelm végzöd

nel'., rövid Magábannhangzóval, az arm kívül. p..0.

_lq/1"., пуд, ifz, vâfz, дуйте/Ь, alufz, alim/z; ’S а t.

mellyek ûgy gon oltathatnak, minlha az fz elött v

'állana így: lev1`z, tevl'z, mint ez: 11i/z vagy лузги;

ebböl a G_vökérbôl kéfzült: hiv. Яду: hiv-ez, vagy

Лбу-ф. megröv'rdítve: hiv/2, саду 11i/z. .

3. Íde tartozik, minden Tsel'ekvö Réfzesülök’ Jelen

valója, a melly mindenkor о’Ьа vagy úbe megyen-ki.

Söt Rél'zesůlöknek _lehet gondolni az illyeneket is:

dara, hama, буй, Ã'cserú’ , mintha igy vólnáuak: dar-ó,

ham-0', öl-ö, kever-ä.

Nyoltzadik Regula.

Mikor valamelly Nyûgovó Betüs Ne'vböl vagy Ígé

bôl, újabb Nevet vagy Igét akarunk fzármaztaLni:

mindepkof arra kell vígyazni, hogy a hozzájok tejendö

Származtatás’ Végezetje, Magábaun vagy Mássalhang

zónn kezdödik é? ` 1

Ha a Száŕmaztatás’ Végezetje Magábannhaugzônn

kezdödik: illyenkor a Nyúgovó Betůt, ki is írjuk, ki

is mondjuk, mint: iov-as, fav-all, [ау-ф, hav-az,

juh-affz, búîi-aír, md/i-qu, kok-ol.

' На pedig Mássalhangzónn kezdôdik a Végezet: ekkor

ismét nyuglzik а v, és h: inert nehe'z ezeket a Más

salhangzó`elött kimondani ,` p. o. jd-Jríg, уши/т, б-п/гщ

nôtelen , `fili-1131.151, tellyessenn jóvság, l'zöv-nyeg I/zák ,

e helyett: ”файл“, rùgy, ebbölrühgyw de a jt kimond

juk. p. o. buil-aku, .16, .mit/Ilan, fó', fel', fsf/ze. \

Néha pedig az illyen Végezetek çlôtt is kimondódik
mind a három Nyúgovó Betů;y és hogy kihallassék:

maken,` vagy а benne lévö, vagy Sógoros Magábann

hangzó’ segítségével vefzi magához а Gyökér p. o. Juh

0-tJ/ta, pläh-ct-luu , [фа-Цепи, ßöv-_c-vïny, {дист-фу.

\
'

\
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КНелггса'М' Regula.

A három Nyûgovó Betünk egymással gyakorta fel

is tsere'lödik; úgy 110 ужа Származtatást, hol az

egygyìkkel, hol a masikkal ejtjük. р. о. ebböl: М,

1е1212: búv-ár, blij-dor: iv, ¿jj-as, [улиц—(1517, div-at,

dif-a-dalom, .16, .fd-ja, .rau-a. (Jója, valakijé, a ki azt

bírja, sava pedig a dologbann vagyon) .rav-a-nyú,

хау-гагат kok, kok-ol, lrov-rít:,fzz’i, Лёд/2211 es, /rú,

дал-ар, Íruv-q/Éz, [zi/"j, [миф-ах, ßív-os, tó, ¿dj-a, tav-a.

Tizedl'k Regula.

Az 1266 kimenö Nyûgovó Betl'ís Ígéknek, midön a

Jelenvalójából l'zármaztatunk, megmarad az fz, mint: `

‚эгидой-[а], alufz-é/r-ony-)ßz-lík,'§/à~o.r, @fà-ap, ha pedig

a ШИК Aligmûlttól, azfz , kiesik, és а u elöáll , mint:

n_yúgov-cíœ, alma-ás, ev-e’.v, iv~ás, veu-eis, Литва-Ф,

яйцо-11.1. ~ '

(11) Már feljebb megmondódott, hogy az Шуга Ígékbenn azß,

dfzböl vagy 112531 vagyon. Ez az _oka, hogy а Gyökertöl, hol

fzel, hòl du! léfzen а Származlatás , mint: Nyugodmlom, al

kud-oz-dx, hied~elem.

Tizcnegygyedik' Iielgula.

A1 o' '.’agy ö, így az ú, u, is, a harmadik fzám

alatt említett Tselekvö Réfzesíílökbenn , és az ezekhez

hasonló (фа vagy übe kimenö Nyúgovó Betůs fzókbann

a Származtatás által elenyéfznek, а Nyúgovó v pedig

elöall. p. o járó, [шайба], jarv-ány, haló, halo-dry,

Лаги-аду, nyelö, пуст, n_yßlö-es, луди-ст, ölo', ölv,

паду ölyv, ú'r (cirbullzít,) ó'rö, örv, агу-61, kaxcrô, v.

hewn/i, [rel-crues, дат, vagy dár-o’ (щепу ezt fzokta

kiáltani: dar) дат-ш.

Tizen/seztedilr Regula..

Hogy a Végezet aÍ Gyökér fzóhoz annyival inkább

illjen, könnyebbeim,kimondódhasson `és jobbann is

kihallódjon: e vé re élünknémelly Mássalhangzó Szolga

vagy Kö'zbefárúl вещью is. lllyenek ezek. d, l, m,

h, n, ny, t, и, j, v. р: о. hrw-631]', kerm-m-e'nf, fum

¿l,fzeml¿l, tán-¿ry ll’2nde’r, ter-ed, ter-jed, ~weh-ed,

ván-h-cd; kör-c'k, дёрну-61, bríra'ny-o-tJ-Ím.

Tizenharmadík Regula.

Minthogy sok ugyan azon Betûkból álló Vêgezetek

nek, külömbözö éŕtelme, attól függ; hogy` azok, vagy

Húzásosok, vagy Húzatlanok, mint más: d.: efr, «1f/'z

ф, más pedig: as, es, afz, e/z: azért a Hûzásos
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Vêgezeteket, mindenkor meghûzva: a Húzatlanokat

edig, húzás néll-:ûl kell kimondani, akármennyi más

ведется; tevödjenek is utánnok. р. о. 1йг1пй1й:‚ dn’

tríe, alb-almatlan, bäbätelenbedek, „шитая ’s а t.

Мену nem olly tzélból сшита-як, mintha a Hûzásos

Betüket, пазу fzájj-tátással kellene kimondani; шагу

mindenikenn hofzfzasonn kellene megállapodni; mivel

nz azon fzóbann elöfordúló Húzásos Betůk , nem annyi

ra hol'zfzû és késedelmes, mint-éles kimandásúak; és

sok l'zavainkbann a késedelme/t, nem'a Húzásos Ma.

gábannhangzó, hanem az azt követö két vagy több

Mássalhangzó okozza: hanem Í'zükség vólt ezt felhóz

ni az Idegenekre nézve: [югу azok l'zavaink’ kimon

dását, a magokérhoz ne alkalmaztassák; hanem а

Húzásos Betí'iket élesenn, а Húzatlanokat pedig röv-i~

denn mondják, há. l'zintén a fzók ezek közzůl, tsupa`

egyfélékböl állanak is. Hibás vólna. lp. o. Aîgy Í`zólni;`

mit teg/zik vaearalni, e. h. vásârolni. шлифах, е. h.

pánafzos, jd пёрся, apríd a viz, e helyett, jó паров,

apad a víz. - Magm lilzáraol пат ddh-atm. ’.x: tehaa(

afzien, ’s a t. _

5. cx`v.

На valaki й] fzót akar'formálni: vígyázni kell az

Egyformaeágra, (Analogie) az az, a Származtatásnak

агш а módjára, melly а fzokásbann lévö, és kétség

nélkül igaz Magyarl'zavainkbann feltaláltatik; úzyhogy .

három vagy négy esmeretes jó fzónak kell lennifollyan

formájúnak , а mellyet akarunk fzármaztatni. De ez az

Egyformasfíg, nem a. pufzta hangokf egyenlöségébenn,

hanem a do'lgoknak, a l'zóknak , és aVégezeteknek гег

méfzetibenn és jelentésébenn legyen fundálva.

Tizennegyedi/ï Regula.

‚Нет minden fzókhoz illik minden Végezet. Van

о11уап, а теПу tsak Nevekhez, még` pedig vagy tsak
Magábann, yvagy tsak Mássalérthetökhöz; vanfolly'an,

а теПу tsak Igékhez, még pedig, vagy tsak Tse»

lekvö, vagy так Közép Ígékhez tevödik. Ezeket azért '

feltserélni nem тьма. р. o. ebböl: ndo/núm', tado

mány *) ’s más elfélékbôl Iáthatni, hogy ez aI Vége~

zet: mány, Tselckvö. Igékhez даны. Nem jó hát ez:

Allomány: mert áll, Közép~Íg.e. Igy lierú'let helyes: de

.ß ,.

 

П

‹ “`) El .nem kel! felcjleni, hogy а melly Ígeknek а mi Nye]

; >vünlibenn , illyen három neme van :- Туда/с, tudla/c, гидом,

.ezok mind Tselekvök, akármìllyenek legyenek a Deákbann ’s а t.
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Fclů'let nem; mert, jkl, Elölutóljáró. Ebböi: „21216105

б/да1аа1ав ’s a t. láthatni, hogy lag Mássalérzhetök

mcllé tétetìk; nem jó há! ez: .dfztalag, тег: Afzml,

Magábannérthetö. » Ebbölzjìäpû, {феи}, higyít, 's a t.

világos, hogy ít, Mássalérthetök, vagy ollyanNevek

melié tétetik, melyekkel ezen kérdésre felelünk: Mi

ixodds? Hibás hát ez: luagyarít: mert ем: лишат,

erre а Kérdésre feleljük: штаба? Е helyett megvau

ez a fzónk: Magyar-dz. '

Tizenö i ödilï Regula.

Vagynak ollyan Végezetek, а mellyek игуан azont

láttatnak ielenteni; de vaiósággal egymástól külöm~

böznek; úgy hogy, minden fzóhoz, minden külömb

ség nélkûl akármellyiket tennì nem lehet. p..o. ár, от,

du, 4/2, 972, Izak, nok, rae/r, mind vglamelly dolog

gai való bánást jelentenek ugyan: de más más dolog

gal, >más végre, és másl más móddal való bánásl;

mint: más dologgal, másképpenn, más végre bánìk,

a kádár, а kamin, а Lomi/z, е’: и APo/uírnak; és kígy Lo

wífz, Kádár, helyes: de híbás lenne: Lovdr тау Ka'

dáfz. ч ’ `

`fl'izenhatodili“ Regula.

Annyival is inkább az effélék közzül keflöt ugyarn

azon еду fzóhoz termi nem Iehet ígyf Капа/2221215, Po

hzírnakqß. Sokkal inkább, ugyan azon Végezetet két

I'zer azon egy fzóba behozni I'zokatlan; mint ebbôl:

хат. nem helyes: falatozat,‘ bows, boromágos.

Tizenhctcdik Regulq.

A Törsökök’ terméfictinek vagy jelçntésénck, meg
keil egygyezni a Végezetekfjélentésevel , р. o. Кг, tu

lajdonságbann való réfzesítést; ú] й]. аЬЬап való ré

fzesůlést jelent; még pedig mind а kettö, lassann las~

sann, nem egyfzeribe vaió réfzesítést és réfzesülést;

és így ezek, mikor Nevekhez tevödnck, egyedíil Más

saiérthetökhözjárúlhatnak, Iásd a Hzennegy. Reg.Helye-~

sek hát ezçkl:I_/`ze’pít, е’: [ге’р-Ш, mert tulajdonságbaun.,

és lassann lassann való réfzcsûlést jelentenek: de p. o'.

арии. nem tuiajdonság , vagy nem minémííség, és

így hibás vólna: qutal-z't, mert ez а dolognak mássá

való változtatását jelentené , a. meily lçhetetlen.

Tizennyóltzadi/ï R egula.

A Gyökér’ vagy Törsök’ értelme azzal, hogy _Vê e

zet tevödik utánna, nem fzokott változni. p. @Jäc

тещу“, annyit téfzen mint: fdp, és Ягу Детсад-шит
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is annyít tél'zen mint: fzebenn; nem teheti hát ezt :'

дежурит—Еле]: jólzágot teÍ'zen, a mellyet bi1

az el'nber: hibás hát; ErteÁ'Jeg, e helyelt; Zildomcí/zj.

-Ältallom, ezt tel'zi: Ладе/гит, az úgy nevezett:

. Altallo’ (Diameter) mit általl?

Hasonlóképpenn, az“EgyÍ`zeres fzó sem változik a.

Végezet által öfzvetett értelmûvé; mintzfoglalni, annyit

tefz, mint magáévá tenui azt , a mi eddig valakié nem

vólt:folalr1t is azért, tefzen ollyant, a mit valaki

magáéva tefz: nem teheti hát afvglalat', ан, а mit

valami bé vagy magábann foglal (continet.)

TizanÁ'ìlentzedi/s Regula.

Её: ellenkezö értelmü Végezetet, egygyüvé tenni

` nem fzokás. р. о. Ez a Végezet: tat, tet, más által,

és folytábann valo tselekedetet jelent, mint: kennst,

гадами; ez a Végezet pedig: mány, maga által, még

pedíg tökélletessenn elvégezett munkát; és így jó ez;

takarmdny, herumehy; de nem jó: Takartatmány,

¿'creßelmäny.

anzadik Regula.

Vagynak ollyan Gyökér és Tör’sök fzavaink, a

Í mellyekkel magokbann nem élünk; hanem а tôlök

Izármaztak tsak ugyan fzokásbann vagynak, és helye~

sek, mint ezek: lan, tanû, dllup, állapot, ёлки}, in

lselkedik: de magától valakinek új Tör’sököt vagy

Gyökeret gondolni, és abból valanlelly fzokottvége-A
пне! , új l'zót tsínalni nem fzabad.vp. o. ámbár meg

van ez a Gyökér: mond, de nints ez a Tò'r’sök: топ

dolok шалаву; mondol: hîbás hát ez a Származtatás;

может. Vagy'on ez а. Gyökér': Szerez, és így jó:

Зигзаг: de nints ez aTör’sök, Датам“, [миф/2,12”.

zel, és így: Szcrzelet hibás.‘Nints ez а Tör’sök: reí

fzelek, rqïzclfz, туй], és így

(Participium) a Réfzesülö tselekvést jelent, a mány

те’пу pedig: Глас/кедам: (effectum.) /

Hufzonegygyedik Regula.,

Ezekkel а Végezetekkel: (ís, e3, mindenf'éle Ígê'ktöl

fzármáztatunk Magábann érthetöket; ' és ezek, annak

a Tselekedetnek l'zenvedésnek чаду állapotnak gya

koroltatását adjákelö, melly. az Ígébenn vagyon,
mint v/rer¢‘.f¢'e’.s‘, лысина, maradás. De a Szenvedö For

májúval, nem igen élünk ebbenn az értelembc-nn, hogy

мы, а Gyökér által lettet is jelentsünk. p. o. nem

fzoktuk mondani: Ez a gyermek, вид] az afzfzony

uíl шили/сист: hanem vagynak más Végczetjeink,

\

ez is hibás: Передней]. ‘
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a mellyek а Tselekvö és Köze'p Ígékhez tétetödvénn,

ugyan azon értelmüek, és azt adják-elö, a mi а

Gyöke'r által lett. [llyenek: al, ci, diy, eiy, ¿l , oiy,

at , et, dlr, [om , lem, mány, те’пу, idg, seg.

f Valamint már az d: е’: Yégezettel fzármaztak, vagy

másra ható, лаву magunkbanu maradó .'ZìeleÄ'vA-t (acti

onem) adnak~eló, és erre nézve nevezödhetnek, mint

egy: Тиф/гид jllagábann e'rth'etöknek ; ûgy а több fel- ‚

jebb említett Végezetekkel fzármaztak, Тиф/седом,

(effectum) jelentenek, az az, аи tel'zik-ki, а mi a

Tselekvés által lett; és így mondhatjuk azokat, mint~

egy: Szenvedö Magábannärthetó/melr, p. o.

EMM а Tar. I. неге/гид Ma; ‚ 11. Szemdö Magd

.fökbó'l lef/zen. gdbanmfrthetö. bdnnärtketó'.

ad, ad-ás, ad-o-mány.

keres , keres-éa , keresmény , keres-et.

tart, tartás , tartomány , tart-a-lék.

ш , lát-ás , Штат. -.

akad, akad-ás ‚ ' akadék , akad~ály.

bír , _ hir-ás , hir-ság. _l

ofzt , oÍ`ztv ás , ol'zt ály.

sir, sir-ás, sir-al-om.

vefz , ‚ vel'z-és,v vefzl ély.

nyomtat, nyomtat~ás, ` nyomtat-ék.

enged , engedlés, euged-e-lem. '

ver, ver-és, ver-e-se'g.

foly,~ - foly-ás, ' {Овна-шаг.

Г2еге2 , fzerzés , fzerzemény, [zer-zet.

vét, vet-és, vet-e-mény. ’

ir, irás , .

fzánt , I'zánt-ás,

teker, tekerés , tekens.

vakar , vakarás , î/akarts.

Látni val'ó e példákból, hog uémelly Igéböl mind

Tielekvö , mind Szenvedâ Mag мнит/шт]: formálód

nak. Még pedig az utólsó rendbéliek, néha kétféle

Végezettel 1s, mellyeknek értelme valamennyire egy

mástól külömböz is. A melly Igéhöl már, van kéfzenn

valamellyik Végezettel , Tula/redete: (elfectum) jelentö

Magábannértheló fzónk: nem fzükség más Végezettel,

"axon тата újnbb fzót kéfzíteni, р. о. ebbôl: fut,

vaÍyon fut-á:,futa~mat.° nints hát l'züksêg спи/ига

de“, тег: ez tsak azt tenné éppenn a mit afutamat;

ebböl: foly, vagyon. хода, foiyamal, nem kell hát

az: foiyadäk ’s a t. '

Más réfzröl látni való a felhozott éldákból, hogy

vagynak ollyan Igéink, а mellyekból tsak Tselekvö

‚о'
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Magábannérthelönk van I'zokásbaun: mint ebböl: ír,

leínt, tsak e van: íráç, [шить Illyeukor, ezzel az

egygyel élůnk, Szenvédö helyett is. р. 0. ki’ írám sz

az Irrís? Мандаты ama ‘fzríntrín az elsö minde~

' nikbenn Tselekvô, a második Szenvedö Magábannért~

hetö helyett vevödik. Már az illyen esetekbeun, az

Egyformaxág'l'zerínt, jól eltalált új fzókat kéfzîteni

fzükséges. Mert ámbár, valamint a Deákbann ez:

11i/io, Щепа, 11е1161 15 téÍ'zen: úgy mi is sokfzor а

Ykelckvö Magóbnnneîthctú'vel, Тане-60:10:13: is teÍ'zünk

ki, holott van Szenvedö Magábannérthetönk is; mint

ezeket: шт, fulda, sokfzor ezek helyett vefzfzük:

ver@nzc’rgy,fulamat: mindazáltal а Tudományoknak és

f Mesterségeknek Nyelvünkönn való elöadásáŕa, ûj fzók

nélkül fzíîkölkodünk; ha а köz befzédre alkalmsint

lmeg;v érnénk is azzal, a mi már kéfzenn va'n.

De а ki erre adja magátf fziikség, hogy jól kita

nûlin mind azt, hogy r1 Végezetek’ értelme közt, mi

av külömbség? mind azt, hogy mindenik közzíílök,

~ mitsoda tulajdonsá û és jelcntésü fzókhoz járûl? ví

I gyázvánn aKözbej rúló Ben'íkre is. Ezeknek vi’sgálása,

‚о

а2 ezekbemí gyönyörködö túdós Hazafiaknak kedves

munkája lehet. - Hafznát vehetni az 6d és 6d, Szen

vedö Formának is a Szenvedö Magááannérthetólï’ for

málásábann. ‘

1. . ‘ S. CXVI.

Következik a Végezetek’ Laistroma, melyböl ki fog

tetfzeni: hogy а Befzédnek, ez vagy amaz Réfzéböl,

minémü más Réfzei formáltatnak? minémů Végeze«

tekkel? és mitsoda értelme van mindenikVégezetnek,

а mint аи ki lehetett nyomozni.

Alkalmaìosságot fzolgáltatvánn Бета а Végezetek’

értelmének keresése, más Nyelvek enn lévô Végeze

teknek is vi’sgálására: úgy találódott, hogy а _ше11у

hangú és а minémů értelmíí Végezetekkel megyen vég

hez a mi Nyelvünkbenn a Származtatás: majd игуан

azok, és'azon értelmíí Végezetek vevödnek-fel, né-`

melly nem' tsak Napkeleti, hanem Napnyúgoti' Nyel

vekbenn is, mind a Neveknek, mind az Ígéknek for

málására. Ezek itt a Túdós Hazafìak’ fzemei eleibe

terjefztödnek, bövebb megvi’sgálás végett; czeket elôre

megje yezvénn:

1.) ogy a Ve'gezetek’v öl'zvehasonlításábann, nem

annyira a Magábann, mint а Mássalhangzók .jönek

fzámba; ûgy hogy, ha. nem azon Magábannhangzó
val járûl is а Végezet más Nyelvekbenn, valamelly

Tör’sökhöz: elég az, hogy a Mássalhangzó ugyanï
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azon. Így van ez a magunk Nyelvébenn is, mint: as,

es, ш, 64, а Magábannllangzó ezekbenn külömböz,

de az értelmek egy. A Deákbann is щ, i4', es, cs.

bonus, mitis, сотри), tereJ.

2.) А и, tz, a vastag ’s vékony J', egynek tartód

hatnak jclentéssekre nézve. Illyen az x, is.

3.) А mi az idegen fzókbann, kivált a Deák kés Gő
rög Nyelvbenn, a Törisök, véginn, azonn kívűl ma

rad , a mi abból vagy az Ejtegetés, vagy a Hajtoga

tás, Vagy a Származtatás által elesik»: leg-inkább azt

kell öfzvevetni a mi Í'zármaztatott fzavainkal. p. o.

ebből a Deák Fzóból:fruotuo.ru.r, tsak e marad:fruc-„

mos, ebből: Saoerdotium, elesik a Származtatás által

az: шт, mint ebbenn: завы-домах, és e marad:

(mintegy) Saccrdotz. Ezt a maradt rél'zt kell immár,

n mint alább ki-fog-tetl'zeni, a mi I'zármazott fzavain~

kal öfzvehasonlítani:

4) Néha, ugyan azon Végezetek által, mind ne

vekből, mind Igékből formálódnak l'zók, mellyeknek

W sokfzor az értelme is, igen azon egyre megyen-ki.

Szükség azért, hogy a figyelmetes Olvasó, mind a

kétfélét megnézze, mikor a mi Végezeteinket, а más

Nyelvbéli Vé ezetekkel egybehasonlitja. Ebből az

okból, a. neve között is fognak találtatni Igek.

А.

А Nevekről.

I. А Nevelrböljîarmdltatnak mú: Nevek, a követ

líező Ve'ge'zetckkel:

a. e. Jelenti egygyüttlételét annak a dolognak, a mit

téfzen a Gyökér, vagy abból lettet, ahoz

"l tartozót, mint: ház, haz-a, tser, tsar-e,

víz, viz-a pemet, pemet с, üreg, ürg-e ’s a t.

Illyen a Deákbanu: Pate-r, patri a, a ’Si~

dóbann: 1:12, vir, Isch~a§femina. x

b.) vagy ab, ab, ub. Jelent ollyat'minta Gyökér, p. o. Has.

Литий, dara, dara-b, egy, egy-db, bú, дай-Ь,

bb.) 4-— ~ - Óregbedését tél'zioki a Gyökérnek, mint:

jó, ja-bb. Illyen minden Közép és Felső Grá

dits az Egybehasonlításbann.

d.) ad, ed, őd. Jelent egybefoglaltatást, vagy valami

hez való tartozást. p. о. fzáz,_/za'z-ad, sok,

Joli-ad, kar, kar-d, Erdö, Erdő-d, Had,“

Had-ad, fa, fa-j-d, vagy,fa-j-t. Várad, ÁL

mosd, Báránd ’sa t. \,

Illyen a Frantzia nyelvbenn: Степанида,

Baurgadc, pak'mde, Serenade, millinrd,\ba
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billard, poignar/d , (ettöl peigne pugillus,

mint: hard ettö'l: kar.) decade. ’s а t, `

а Deákbann: multitud-o , albed-o , nígred-o,

’s a t. \ ' -

а Görögbenn ettöl : Mysizcrìon , myderiod-es,

daimonion , daimonz'od- es daemoniacus.

a Németbenn:Kleíigod,ettöl: Klein, éppenn

ollyfm, mint aMagyarbann Api'ríd, ettöl:

a ro.

ddd, ded. Valangihez való hasonlítást jelent, mint ke

rck, Ítereh-deîl, kuis, ¿ís-ded. ’s a t.

e’ — — -- а Második Ejtés’ Végezetje ugyan: de tsi~

nál a Névböl más Nevet, a melly bírást ie

lent, és ejtegethetö, és így elsö Ejtéssé lé

\ fzen, mint: Kiralbfaf, Kz'ralbfeîékat. lllyen

lehet ez: Kurde', az az, а mi kardra vag on

fzámfa, vel'zöbe hagyva: azért fzóllunk лгу:

kara'ëba hagyni, kurde/ra Ига/"22, Néha lyef is

f tefzünk már hozzá.

A Hûzásos е’, ûgy is vetvénn az íïwz: ezek:

Kirríllyi, emberi, igen tsak az lefzik, а mit

KirtídeQ embere', quod pertinet ad Кадет,

llominem. Már a вед}: Nyelvbenn is, löbb`

nyire а Nevek’ Egygyes második thései, él»

vagy ilu' mc'nnek-ki` és azok is bírást jelen

tenek, mint: ¿wmf-ae, Ватт-5, re-i. Ne

vezetesenn az Elsö Ejtegetésé: mint: Do

mina, Damm-ae, maid l'zinte hogy nem Ma

gyarûl v'an, mint: allnä-e’ ’s a t. .

- g.) ag, cg, og. Jelent а Gyökérrel bánót, ahoz тапо

‘ zót, hozzá hasonlót чаду а22а1 bírót, mint

_ bal, bal~og, agy, «gy-ng, lap, lapony, lap

ofqy-ag, 16, lov-ag, rét, rét-eg (stratum super

stratum.)

A Deákbann: albug~o farrag~o.

a Németbenn: durst, duurt-ig, lust, lust

ig, шаги, macht, тает-15 ’5 а т, po

tens.

i.) Jelent valemitöl valô fzármazást, vagy valamihez

való tartozást р. о. Kgi, vizi, Budai ’s a t.

a Sidóbann: Theseb, T/ukbi, thesbìtes,

Mezer, Mitzri. Aegyptiacus, Gilead,

Gileadi, éppenn a miMagyarúlGileádi,

' kadmon kadmoni, orientalis. Heber, НЕ—

bri, Hebraeus.

a Tótbann: Had ,angvìs, Hadj, kigyóì. De

dina pagus, Палату paganas. висим-Ау,

’ Тащи/«261411117, fabulosus, телу plu
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gvis. Chozeny pelliccux. Úgy a. Familiák’

Neveì is: Paton-k)- ’s a. t. _

a Deákbann a második Ejtés éppenn illyen

‚ termél'zetü.

k.) aÃ“, el', olf, ö/f. Valamitöl való Í'zármazást, чаду

ahoì tartozást, чаду annak gyakoroltalá

sát jelenti. p. о. far, far-Á', sár, .rar-Jl', ár,

:fr-ok, suly, July-ok, fzájj, ради, (ore hiul.

со) Г2ет, fum-0k, húr, _ Izar-ok, vak, :Ia/i;

onda/r, kût, kut-ak. ’s a t.

a Görögbenn: Krites , Kritik-e, Logos,

Logik-e, rationalis ,.hydrops, ÍLjdropik-os.

а Deákbann a Görögöktöl vétt fzókbann:

` ¿egyptian-us, maniac-us, ’s a t.; tulai

don fza'vaikbann is: lunatic-us , Ger

manic-us', aquatic-ms. ’s a. 't.

ANémelbennillyeneknek lehet 'tartani az ìgbe

végzödöket (mivel a-g és khasonló hangûak.

p. о. Mùfzz'g, gnädig. ’sat. Sôt az ichbe vé ~

zödöket is, me gondolvánn a Belga Nye?~

vet: Königlich s a, t. ’

а Tótbann: Slowo, vox, Slowák, verbo

sus, paweza clypeus, Paweznyk armi er,

Komora, Komoran Camerarius. blud,

Инд/12901", erro, hody, /lodozony/î epulo.

ik _- -- - Több közzíìl egy meghatározolt dolgot

jelent, mint: fzebb-ì/í fzázad-ik ’s a t.

Ira, ke, ko. Kitsinyítök; néhatsvel, néha. а nélkůl já.

rûlnak aTör’sökhöz. o. pad, pad-Ira , húr;

har-ka, (a hûrnak elvágott darabja) ág, dg.

a~t.r-1m. Ró vagy Rovó, ebbôl: Eli-ka, чаду

Rovó/ra. fül,fület.rke, tar, (kopafz) tarko',

az az nyak. Szájj,ßajk6, ’s a t.

aGörögbenn: Pais, Радий-е puellula, neos,

neanifâo: iuvenculus, Tapi/re, arithme

tílre.

a Deákbann: albe/co, {степе/се, lapidq/co,

fuma, verbena'ca. .

а Frantziábann; grotesque, burlesque ’s а t.

a Németbenn: Karline/new, Mádc/Le-n.

uellula. ’s а t.

a ótbann, Kost, Kithka, tsontotska,

Oweclm, ovicnla: ’s а t.

l) al, el. .Telent a Gyökérböl letter, ahoz hasonlót,

vagy ahoz tartozót, mint, fd, _fa-l, Í'zak

vagy fzaka,fza/r¢íl, ét, ¿t-el, it, ibm', vét,

зил-с], îét, tät-el ’S а t.

а Deákbann: triens, triennal; anim-al,
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pute-al, cervia-al, oval-ie, .social-is ’sat,

tutor tute/a , cautel-a , pugil , vigil,

’s а t.

a Frantziábann: Signal, „Тент-ад bord-el,

fusil, medaille, ’S а t.

а Németbenn; büsch , диоды. lìnd,jìnd

el, wech-eel, wür- bel, griî.- bel, lab-Jal.

’s a t.

Iy â] -- — Ollyan dolgot jelent, mint a közelébbi.

p. о. sereg, :ereg-dbf, Ízem,ßnnëly, Erdö,

Erd-diy, гетер, terep-ely. ’s а t. y

а Frantziábann ez а Végezet: ail, eil, p.

о. belail, detail, Joleil, pnreil. ’s а t.

a Németbenn is talán az eflélék; Tür/iey,

Spezerey, Bußhdruc/lerey, Танину. ’sah

Iam , lem, Jelenlolly dolgot, melybenn a Gyökérnek

tulajdonsága kimutatja. magát, чаду gyako

roltatik. р. о. f6, вера, fejed-e-lem, sok

sokad, .ro/rad-a-lom, segéd, .seged-e-lem.

a Deákbaim: сита, coenaculum , oracu~

lum ’s а t. '

n, ny, дну, any, on. Jelent valamihez való hasonlí

tást, vagy a‘zzal való bövölködést. p. о.

doh, doh-ány,'var1a vars-drijf, só, vagy sov,

.iov-day, nád, мылу, kal'za, Иуда-ому, vad,

vcd-on, hai, hajad-on. ’s а. t.

a Görögbenn: Musa, MuJeion, Christian-os.

’Hallfyon ’s a t.

’ a Deákbann: Roman-us, hortularuus, pa

gan-us, duoden-us, ранит-113, [eparin

us, intimen-iam , рагл'тап-йа. ’s a t.

а Frantziábann: fontain, Romain, parti»

.ra/z, larcin, Bataillon, medecinîcordon,`

campagne, ponían. ’s a t.

а Tótbann : Ko'etenfy , osseus , ïVratnîy,

ostiarius , Koz’enîy, pelliceus ,‘ ’s а t.

olowan’y plumbeus. (az _your oda nem

gondolvánn.)

nä. — —- Jelent Feleséget. p. o. Kirzílyné, Hertzegne’.

пуд -- —- Jelent valamivel való öfzvemérsékeltetést;

p. o. az vagy a, aznyi, чаду annyi, mely,

melynyi , vagy mennyi, anyá-nyi, arafz-nyi,

‚Инд-пуд. ’s а t.

уха/1, nelr, nok. A két elsô a Harmadik Ejtés’ Jegye is.

Jelent valamit ollyat, а mi a Gyökérrel bá

n'ik, a' körůl foglalatos. p. o. Poliár , Polair

под", [fegyveŕ-nelï, Витой, ál/io/r, ’s а t.

15 -  ~ Ielem valamihez hasonlót. p. o. kór (kór,

i о
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` beteg) hír-0', (hasonló a kórhoz) bors, bors

ó, kar“, [mr-0', tyúk vagy tik tuk, tuk-ó.

r) (ír. _- -- Jelent valamivel bánót. p. о. kád, Irád-(ír,

Influ-(ír, tJap-l-(ír, ’s а l.

a Németbenn: Nagler, Wagner, ’s a t.

a Deákbann; Schola, ‘Scholar-is, Cellar

íus, Armentar-jus, Cat/zurlmr-íus, ’s а t.
axFrantziábann: Ара/твид, Сгф'ег, ta

bularius, Mourquetaz'r, Courir, Cursor,

’s a t. '

a Tótban'n: Kun equus , Коп’уг,` v. Kwi'ar,

. ` equiso, “(ettől van: Konyár, Falu” neve,

' mint ebből Oslrír, Eletír.) blu’d, blu’

da'r, erro. [ад/Мг, medicus,/”s а t.

Mg, afg, —- Jelent Gyökérrel való bövölködést, vagy

annak minéműségét. p. о. ember-ch, gaz

М , ÍLItl/(í/z-Jág, ’s a t. .

s'.) (ига, is, щ, öJ, úr. Jelent а Gyökérrel bírót vagy.

bővölködőt. p. o' fog-as, nyelv-w, kots-is,

Kiír-0.1", rög-ős, hugert-ús. ’S at.

а Görögbenn: agai/bas bonus,~alct/zo.r ve

rus, cathy.: rectus ’s a t.

a Deákbann: bonus, саги, гелий, aqu”,

идёт-и: tenais, пол/‘ад‘, Aquilla; ’s а t.

Illyenek ebbenn akét Nyelvbenn az xbe

véógződő Fzók is, mivel ez a betű, a

gs Ó'l vagy'ksből olvadt-ölzve, és így

p. o, Нитрил (трах) lar/aaz, ollyan

f mintha így Volnának írva: Наград/Ь,

loqua'kx. ‚

а Frantziábann: gracieux, gracieuse, heu

reuse ’s а t. ' v

a Németbenn-z l\_'ordi.rch, плитам/2, ná'r

réfc/z ’s a t.

‚го’, Jő,  Helyet, hollételt jelent. Közép, közén-Jő,

al, (ll-Ió, unil-.NVS а t.

jz.) q'j'z, ф. Jelent valamivel bánót, 16, [аи-(272, kan,

[гад-куй, me'lz-effz ’s a" t.

a Görögbenn, Hals, mare, )zalig/2, ha»

lál'z.

а Deákbann ide válók az .tbe kimenők

közzül némellyek.

fz.) ф. -— Jelent valamivel való' bővölködést. p. о.

tó, tav, tav-aß, róv vagy то, rnv-aß.

a Németbenn : Индии/Ь, Geha-¿magix , ’s a t.

t.) tlan, tlen. Jelent а Gyökér nélkül való lételt. p. о.

hír , hír-telet: , fbg-atlan, ’s a t.

ts. du. - Jelent а Gyökérrel bánót, ¿i így annak а

f v2
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Ч

mintegy áttsa. p. о. koh vagy kov , Kaw-dn,

(zak, Банд-бы, barka, Bari-dts.

a Tótbann , Had, angvis, Hadac’,„_harío

lus (mint a ’Sidóknál Nac/Lamb, mind a

kettöt tefzi) Kou/ac’. `

tra, tu, па, tze. Kitsinyítök vagy alatsonyítök. p. о.

fzár, fzár-tsa, kan, kan-tza, Kati, Kati-Itza,

’s а t.

tyú, tyü. - Téfzen valamî mellett való lételt, ahoz

tartòzást; р. о. kéz, Íïquzyü, sark, :ark

игл—дуй, fa,fart_yú, ’s а t.

ú, yü, -—-— —— Jelent valamivel ~bôvölködöt , valamelly

tulajdonsá gal bírót, vagy valamihez hason

lót, mint: a , lap-ú, bets, bets-ü, fal, ful-u,

(а hol sok al van) on', orrú, zugú, kút,

kutú, ’S a `t.

z.) —— - — Jelemì mi végre való а Gyökér? mit tsi

nál? mi körûl foglalatos? р. о. méh, mcîz

fzív, vagy тиры. '

j.)  - —— Egy értelmů az ivffl, és talán abbôl lett.

` а1, ali vagy ад, fa, fai, чаду/а], fzöfzav-i,'

fuí-j, tar, тат-1, (яг-ф ' `

‘ II. и Newkbölßármaznaîr ige?.

d.) ad, ed, qd, öd, üd. Ezek áitaì l'efzfz ollyKözêp ige,

melly ан jelenti, hogy valami ollyan formá@

`vá lefzfz, vagy abbann réfzesül, а mit a
lGyökér jelent, р. о: híg, higg-ad, недра

m', _meró, mer-ed, ’s at. Néha lz, néha l:

járúl a kettö közzé, нерву más кидай-‚2115

Betů, mint vín-h-ßd,b_ün/z~öd, agyar-k-od.

Az effélékbôl Közép-Szenvedök ûgy leí'znek,l

hogy némellyikhez z'Ír, fzik, zi/ï, Végezet tól

dódik.-Mikor a kitevödött Végezetek, Más

/ salhangzónn végzödô Tör’sökhöz tevödnek:

nem esik bennçk semmi változás: de mikor

Magábannhanggónn végzödökhöz járúlnak:

elesik belölök 'a Magábannhaugzó. p. o.f4'l

lzö-ödzi/f, lefzfz jellzödzik, ‚штат/г, 1еГ2Г2:

.fürůdi/ï ’s a t. с

.) а , е ‚ o , à' . Jelenti ma ának a Jyökérnek, va
g g ga âyŕ'âxér кыш fogíytábannvaló tselekedetëä

р. о. tsepp, tup-eg, háborû , тают-057, dob,

dab-og, nyůs, nyüü-ò'g Néha. r, néha n betíí

vel járûl a Tör’sökhöz, mint fa, fa-r-ag.

/ fzájj,fzájjong, bris-ong; ’sib-ong. -Egyeba

f ránt az ong öng, különös Végczetnek ls паг

~ tódhatik. ч
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l.) ~ - Külömbozöt jelent, a l'zerint а mint külöm

bözö Magábannhangzóval ragafztódik a Суё

. kérhez. Igy:

q- al, al, ol. Jelent aGyökérrel való tselekedetet, чаду

а1ю2 hasonlót. p. o. дара, kap-dL' fzél,fzcl

el ,jimi-cl, tel-el, fuif-ol, l'zó , fzól, hallal.

-Néha, l, néha t, Közàejlírúlóra van fzük

sé e. p. o. magas, magq/z-t-al, rze-bez-t-el,

fzam,ßámlál,_/àenzlel, hir-Lal. ’s` a t.

- й], 12]. Jelenti a dolognak ollyan tullajvdonságúvá

való létit a mínêrnü a Gyökér р. o. sárga,

.sdrg-úl, Иду-й], rest, тел-Щ, hév, Хит-Щ.

-—- Ezek a. Magábannhangzón-n “1326661:

böl kiejtik azon végsö Magábannhangzót.

n.) an, en. Hirtelen való tselekedetet jelent.I р. о. dob,

dobban, tsepp, норд-ел, fett-en. '

r.) ar, er. Jelenti hogy valaki vagy valami azt tsele~

kel'zi a mit a Gyökér, vagy hasonlót. p. o'.

hab , hab-ar, да] vagy zav, хау-ат, ige, {да

(r, teke, telf-er, l'ZlÍL, finì-r.

fz.) 4/2, afz, é/ä, ф, ò'fz, ф. Jelent valami körül- való

" foglalatosságot, vagy valamibenn való ré

fzesülést. р. о. vad, пай-(ф , eperj, ррт-ф,

teny, делу-ф, спу, сну-8722, ‚труда-т, hi~

меди-т, hara_guß~ik: nö чаду né, nöfz. ’s a t.

te) ít, --Jelenli valaminek ollyanminémíiségůvé való

tételét, a minémů a Gyökér, р. о. lágy,

Иду-[ц sárga, :érg-ú, hév, hsv-ú, wildg

(1. ’5а t. -—— Néha а t, aval 15 tevódik , mint: `

lxút [rut-at, de ekkor másl tulajdonsága van.

-Néhafz Közbejárûló Betů tevödik eleibe,

a tHe/r tsak magának p. о. df ár-q/ìt, fzél , v

[яд-фи merö, тег-град sík, .leklï-nfzt:

Néha wel is járúl, mint: kéz, l-e/zwagy ließ.

t-et. — .

а.) az, ez, oz, öz. `lelent valamìvel gyakortavaló bá

nást, munkálódást, v. aGyökér’ gylakorlását.

р. о: а1, al-áz, hiba, Лёд-152, magyar, magyar-x

áz, tsira, жёг-42, kenyér, kanjer-ez, ér,

¿r-k-ez, fzövet, ßövet-kfez, barrítJr-oz, ße

ůad-k-oz ’s a t. (Уайт-62 ‚ 1гбррб1у-б2.

а СёгёЗЬепп agora forum, agoraz~o, emo,

‚ ' bia, vis, Маг-о, cogo, elpis spes, elpiz-o

spero. ’s a t.

a Deákbann, z, helyett két ss, vagyon. p.

0. pater, ран-15502, Phoenix, магниты.

а Frantziábann: ртами-ст, tampone-er.

’s a t.
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111. A' мрад-ш мне/г: E15/„MMM ¿f Hamm.

10%, (láJd az ezaÃ'röl valo’ TanítáJt.)

ltt tsak az а Végezet tevödik~fels тег: valamint

nálunk tel-'zen helybevalô vitetést, mim ház haz-a,

domum; Яду van a’S1`dóknál is, p. o. Eretz terra, Аг

1zah, verl'us terram, bait domus, baita/z, domum ver

fus, Sedom, Sodoma. Байта/2, verfus Sodomam. ’s a t.'

A Franlziák eloltefzik. р. o. à Londres, à Paris, à

твин ’.r a t. Londonba ’sa t.

В. l

.dz 1g ¿if ‚и.

« I. Ígc'kbò'l _formdlo'dnak má; )'gék.

a) El/rezdefrt [Мент/г, (inchoativa) e következö

` Végezetekkel: nl, cl, ul, 121, р. ‚о fzól,_fzól

lal, {отд/отпад 16, löv-el, fzök,fzò'kel,

engefz ( elvefzett )_ engqu-l-cl, nyom , n_yom

úl, tol, tgl-Lil, tol, tóld-d-úl, ter, лег-121,

’5 а t. Tóvábbá a következö Végezetekkcl:

vd, ed, (ikel) p. о. dNap-od-i/f, Иерей-М,

teker-¿d-i/r. Néha т közbejárûlóval, így:

falya~modik,jìzt-a-mmdi/r, veta-m-edìlr.

b) Gyakorla'xt, (frequentativa) és Folytdlfannvaló

. мае/мел jelcntölr, (continuativa) ezekkel:

dos, dei, dös, daz, (lez, döz, ful-110.1), ¿rip-des, öl-dò's,

infr-dez, víga-doz. Lehet ezekbcnn a dt Köz'

beiárúlónak is gondolni. ’

gril, ge?, ЛИ], .ro/gszr d Közbejárúlóval: p. о. ir-rln-gál,

молодо-541,рд/ьдо-д/Н, mende-ge?, (Лаб-361,

ůl ‘dä-gel, [их/ф‘шд/Ьиг/и/ДЛит“. ’s a t.

gat, get. p. 0`. hall-gat, alum-gut, útö-gct. ’s a t.

ít. p. о. mirar-ft, Impar-it. ’s a t.

Íiod, lied, lio'd, (ike/ is) Шёл-161141, ura-l-Íroa'ik, шёр

_ lied, kc'r-h-edik, böv-ò'l-Íîödik. ’s а t.

los, ‚102, köz , [их-10.1, .címn-koz, ütJröz-z'k. ’s a t.

ng, ong, eng, 6115. р. о. dll-ong, ker-eng, ör-ò'ng. ’s a t.

0g, cg, де. р. о. Luz-og, taker-cg, Лили-55. ’5 а t. ’

01,11, öl, й]. р. о. falám~ol, [га-фа], ór-iil, [юг-121.

’s a t. '

nz, ez, p. o. hump-oz, hordoz,.:üllyedcz. ’s а l.

tuíl, nel, p. о. farag-tJ/íl, 'ua/rar-tszíl, ill-tsel. Lehet

ez a JJ. Közbejdrúló Баш is. . . '

с.) Txelekedtetó' ¿gd/f, a következö Végezetek által.

at, et, vagy Közbejárúlóval, tat, t-et, .0. Mv

ай, ¿cfr-et, пудрил-ад, vagy Igor/bt-nt,

fut-tml, пинг, olvas-t-at, bíz-t-at. ’s a_t.



.A szoK"FoRMÁLoDAsARoL. 167

d) Teherá’ J’ng (Potentialia) ezen Végezetekkel:

hat, het. p. о. [dt-hat, ver-het. ’s а t.

e) Szenvedö Igel., ruik, eti/l', чаду Közlœjárúló

val, t-ati/ï, t-elik, Ismét; ódik, шт Vége

zetekkel.

. f) Olzajló/f. Lásd a LXV. S. uám пе’т Végezetek

kel rilhat-mím, elast-nein. Léfzen a. Tehetö

lgének Aligmúltjából a Foglalóbann.

g) Kitsínyitö/r, (Diminutiva ,) ezen Végezetekkel:

dat, int. p. o. [ер-д’ля, tei-',lzpwnt, raíz-int,

zap-int. ’s а t.

II. fgëbbólformálódnakNevek ezen [Иришей/гс].

а. e. Jelent ollyan dolgot, a mibenn, vagy a mi 116

růl, a mi által, aGyökér gyakoroltatik. Igy

ezen elvefzett Gyökerekböl. lan, teir, vill,

le'l'zen: tan-a, ¿fir-a, vill-a, vorra, жив-а,

фа, _fw/gm, а kit fzólítanak. '

а ’Sidóbann had, confeffus ей, hada/1,

confellio, mala/f re navit, mlulr-ah re

guum, риги/1, expllcuit, paraih-a/i ex

plicatio, zmmar, putare, zmor-a/i palmes.

а Görögbenn: keiro, tondeo, kar-e vagy

liana Caput, eido video, eide-aidea, ronnyo

roboro, innet Волге, vilgy> Rom-a, идём,

scindo, жди-та, Гс111`10., dci/:eo puto, opii.

nor, dogm-a doctrina, chrio , lingo , chris

ma, unctio. ’s a t. -Ezekbenn az a mel

tevödìk, mint ezen ‘Magyarv fzókbann:

zal-ma, teifzma vagy tu'z  ma (a tsifz0~

lástól) hajrna, vagy Ладу/та. ’s а t.

a Deákbann: сит, cur-a, pugno , риги-а,

p ‘tra/zo, tra/mz ’s a t.

b.) -  Nyal, пуды/2, bû, 'lai-b. ’s a t.

d.) ad, ed,'l`zab,fzabad, seg, belz (elvelzctt Gyöke»

rek) .reg-e'd, bç/l'feîl. . и

g.) ag, og, eg, Jelent ollyat a mibenna Gyókér.gyakorol

tatik. p.o.tsil,t.vill-ag, vil,vil-¢íg,vir, vir-dg,

váj , váj-,og,'vifz/feteg, pfff/ed чаду ¿vel eg.

а Deákbann:.]1rurig.0„ virg-O, rubig-o,

’s a t. '

h.) -— —- ёч c'h, ter, ter-eli.

gy.) _ - tcl, löl, implere , töl- у.

k. lr, о/г, с/г. Jelent a Gyökérbòl чаду az által let

tet. р. о. vét, vaftfe/r, kwil-Jl'. 1.0 forma’.

lódnak, más Végezettel pótolódvann. p. о.

tud-rík-ox, [дай-оп]. ’sat. Nella. némelly

VKözbej.'iri’1lókkal, mint: рифа/1. türe-d-e7r,

l
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mani-ík, tarta-lek, ¿nt-ek, verij-t-é/r, [22

t-oh, un doh, hör-ny-ék, cír--ny-e'h. ’s a t.

aGöröggbenn: there medeor, тегам, ter

jék. s a t. ’ '

а Tótbann: n’edo.rtawam, egeo, n’erl.fta

ich, indigentia. ’s а t.

l. Iy.) al, el, alf, ely, olf, telznek`valamiböl lettet,

vagy ahoz tartozót. afan-al, hal-dl, it

al, hät-e'l, hit-el, (фи—(Яд, a/ïad-zíly, ve/z-e? ,

fog-oly. (captivus.) `

т.) Néha Közbejárûlóval, néha a nélkůl, lam, lem,
löm, om, ст, öm, jelent ollyat, a mit gya.

korol a Gyökér: p. o. hata-l-orn, штат-1

от, vede-Lem, .regede-l-em, Hal-om, efr, är

d-em, ör-ó'm, har v. hör, hör-6m.

а Deákbann illyen a lum Végezet: pericu

lum , соепаси/ит, oraculum.

n.) —— -— tsal, tml-dn.

ny, any, any. Néha т, neha v , Közbejárûlôval. Az

eisôvel ollyan Magábannérthetöt fo'rmál ,

melly valaminek tökéiletességre vitt munká

ját jelenti. p. о. tua'o-m-zíny, ragado-m-a'ny,

[ища—пьет]. A Másodikkal pedig ollyan

Mássalérthetöt, melly а Gyökérhez hason

lót jelent, vagy a mi körůl a Gyökér fzó

dolgozik, hal, halo-vary, jár, jrír-v-iíny, '

ianii-v-ríny, tör-v-än . Ennek: iriovzíny,

helyesenn így kellene fermi: irtomány; mi

vel a уйду Mássalérthetöt formál.

A SidóbannHarab alkudni, herab-on arrha.

zahhar, recordatus fuit, zihhar-an me

moriale, chazah vidit, chaz~on, visio,

Dun indicare, dajan Iudex, Div-árz Iudi

cium, nahhah immunem elle, nihÍïa/lon

Q innocentia, harab, hvrb-an,ßalr1th, do

minari, ebböl; Ехал-ан, Szultán, яда-‚ял,

Dominus.

a Görögbenn, tereo terebro, tamil-on te

redo, paio,ludo , falto, pai-an, hymnus.

Ezenn kívül aGöŕö benn, mindenRél'ze

`síilö onlm megyen-kl, mint: idon videns,

` phugwi edens; a miénkbenn is az effélék:

halvány, járvány, a Réfzesůlôktöl for
málódnak. I `

a Deákbann: parsimonia, dictamen, .rola

теп, lumen, `fernen, Zegmcn. ’s а t. mint.

nálunk а : mény; a Réfzesůlök, mint amans

’s a t. '
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а Frantziábann: радетели az а mi Ma

gyarúl: pal'zamá-ny, par/ement, eloquent,

__ és minden Rélzesülók.-~lllyenek ezek is:

Ecrivain. 's a t.

aNémetbenn; mindeb Határozatlan, melly

пЬе megyen-ki, egyfzersmînd Magábann

érthetö is, e's ekkor valósággal nem egyéb,

hanem ollyan értelme van mint ezcknek:

tudomá/zf Íîeresmehy, ’s а t. Wißèn, Lc

Í bcn ’s а t. .

a Tótbann: Okopawánny pallinatio, malo

ниту, pictura , _oluwanfyy plumb'eus ,

polrutowan’_y punitlo, pokogeay placatio. ’

ó, б. _ -— Rélzesůlö és Másealérthetö; de néha Ма

gábannérthetövé lefzfz, mint: hoŕdó, ülú,

lopó'. ’

а Deákbann: ludio, turba, equixa, ерша.

’s а t. illyen formák.

p.) ap, bp, p. о. i/‘z-ap, úlep, kc?, [rer-ep, (járó hid) ’s at.

r.) (fr, ér. Jelent ollyat, а mi a Gyökér’ értelmét gva

korolja. p. o. búv-ár, hat-ar, kúfár, vez

(el vefzett) Voz-¿r,fäze’r. ’s а t.

a. Gör'o'gbenn: nipto lavo, „Бриг, lava

crum ‚ chara/zfzo, sculpo, character, r/zeo,

loquor, R/zetor, rnme emungo, тушек,

nasus, hina, sano, /ziater medicus, lily

.rtcr clyllerìum.

a Frantziábann: amateur, chanteur, сои—

rir. ’s a t.

~a Németbenn: Schreiber, E'eßèr, Saufer,

Spieler, lilac/zar. ’s a t.

a Deákbann: rector, pastor, doctor, .wri

У ptor, molitor. ’s a t. . '

` s.) (ás, её, többnyire az Egygyes Számbannlévö Harma

dik Személy, vagy a Gyöke'r utánn, de néha

az Elsö Személy ulánn is tétetvénn, Isole/wö

Magábannärthctöt formál, р. о. áld, ¿ld-ría“,

'áldvm-ás, hall, hall-dx, [халат-дм Ёе’г-Ёз,

für-és. ’s a t.

а Deákbann , illyen értelmůek ezen Nevek

töl [zármaztak: bonitas, справит, pie~

taf. ’s a l

a Franïziábann; patarag-e, развита, par~

tag-e, ofztás, temoignage, Иго/убий,

S а I.

Az .r tevödik néha а Réfzesíílö utánn, ‘és annalC

értelmit neveli. p. 0. futó, fut-6.1, дне/0-5,

¿filo-J.
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‚ f

udg, Mg, jelent ollyat, a mi köríìl а Gyöke'r gyako

roltatik. p. о. Ilz'r~.rtíg, lah Júg, vere-seg, veli

Jäg. ’s a t.

fz.) afz, efz. Abból lettet, a mibenn а Gyökér gyako

roltatik. р. о. kopa/z, vál-qu, гав-ф, er-çfz.

a Göröghenn: юта iudico, Krite.: bírô,

poieo facio ñngo Poietes, Poëta. ’s a t.

a Németlìenn : Erhmntni/z, Genuß, Überflsz

’s a t.

a Deákbann, sepîo, при, interpretor,

inter/Ires. ’s a t.

t.) al, et. Formál aGyökérböl Szenvedö Magábannéŕt

hetöt. p. о bán hda-at, gundoLat. ’s a t. ш.

ei,fózct, ve'gez-et ’s a. t.

а ’Sidóbannz nhatar, circumdare, nhaierct

corona, hipper expiare , hipperat , expia~

tio, mala/f re navit, тат/ш: геёпит,

barah, беги/1 oedus. ’s at.'

a Görögbenn ezek: h_ygro.: humidus, hgrote.: humiditas, ’s a t. illyeu formálìf,~

de Nevektöl fzármaznak.

а Deákbann: hortor, hortat-us , apparat-ul,

/zvi/zrziteus, prurìt~us. ’s a t.

a Németbenn: thun, That , fahren, Fahrt,

Schrift. ’s fl. t. 1

lan, len; t, Közbejárûlóval. .Talent а nélkl'íI való lé

telt, a mit a Gyökér téfzen: llítatlan, hall

atlan, vet-able” , :übel-len. ’s а t.

ts.) -— — — КёГ2й1 véleSzenvcdó Mássalérthetö.kp. 0.

taker, гейши, vahar, гадами, farag, fa

гав-5115, forgáts, ken, бит-645.

aDeákbann, дадут-10, captat-io, exfea'ut

io. ’s a t.

а Tótbann: мат, texo , than, textor,

merim, metíor, moritz, men'sor.

m6, m3. ollyat tefzen, a mi által gyakorolthtik а Gyö

kér. p. o. hág, hág-tsó, lef/J, [суд-гад.

tz.) ~ _ -— Suhan , .ruban-zz, vir, идёт-12.

tzu, tze', arra a végre való dolgot jelent, a :nire való

a Gyökér, p. o. rak, rah-on-iza, it, it-tze,

mél', mer-tze, tart, tar-gon-tza. -’s at.

2.) -— —— e', edit, i, bibit. Innen vefz, iz, sapór. Ebböl; ч

ví, lel'zfz: vit, vit-eîz.

`v.) - _'- L¢rzrz а Rér'zesůlö’ д vagy д, Уё5е2ецёьб1,

és így azt tel'zì a mit. а ЕёГ2е5Шб р. о. еЬЬЫ

-ölö, lel'zl'z ölv, nyelö, nyclv, örö, дм, hivö,

hiv.
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а Deákbann: gela, согли, (Tzaru) Шиит.

’s a t. . _ v

Nêha az lgékböl, ha semmî nem tevödik is utánnok,

Név lefzfz. p. o, fzél, fcindit, fla/l, margo, пуот,

premit, пуст, veßìgium, klv, vocat , Ми, fidelis, nö,

crefcit, ne', вход/2257, capit,jog, ÁdensM/lrèg, fcindit,

fzeg, fegmentum. ‚ .

ш. .fz zgn-wz ¿cfm/f шиши/мг и: Наш.

rozo'k.

Meg kell jegyeznî , azokonn kívül , a mellyek aBefzéd'

ezen két Rélzeiröl már el mondódtak, a VIIdi/ï és VIllfl'i/L`

Réfzbenn, hogy illyenek léfznek az Ígékböl ûgy is;

ha semmi Végczet nem ragafztódik is hozzájók, mint:
hoz, ferr, hoz, ad, nlmr vult, akar live, val, exiliit,

val cum. ' .

С. v

А Нефти-ш zqyznck .- \

I. Нерв/г, е következö Végezetekkel:

s.) 03, ед. ЕЬЬЫ а Közlievetöböl iai, lefzfz: jai-0:,

ebböl az Elúlutóljárólzól: leg, lefzfz: leg-es.

a. e. ig, usque, ig-a, meg, meg-e. (quali pone ipfum)

Ebböl, megje, Vármegjc, elú', elö-t-c.

g.) ng, ég, által , per, által-ag, fel,felleg.

k.) ¿713 ——— malle', mell»("k, vagy mel-l-jeílï.

n.) ny. —- leg, leg-e'ny, al, alatt, ищи-оду, néha,

„ ne/zány, kíil , kill-ä”, Ã'ülömbb, vagy külömb.

.16, Jó', hátûl, дадим,» utól-JO',fcl-.ró', el-JÓ'.

II. Íge7f a következö Végezetckliel:I

gat. - -— jaj-gat, nóg/1t. ,

l.) -  al, ат], vagy dll, (Шаг, per ‚таи erube«

fcit; el„elel, vagy el-l-ik, jajdúl. ‚

t.) kfll , kìvůl, Нищий, vagy, Ãú'ld. óha! óha-j-t wha,

.folla-llt: az az: ezeket lxajtja: dba, .ro/1.a.

f (Lehet így is: hogy ezt hajtja vagy mondja

gyakrann: ó! és, Jo.) am, ám-ít, ah, dh-z't.

’s а t.

z.) fel,j`elez , al, al-áz, mellé, „zeil-6:, elé, elóz. -

Mik-ép

Réfzetskék, атеизм által? ez mindeniknek

a maga helyénn elöadódott.

5. CXVII. 4

Hogy ennyi Nyelvekbenn, (ide lehet. fzámlálnì az

А

/

penn kél'zůlnek aRéfzetskékböl, ûjabb .
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Olafz Angius és Belga Nyelvet, ûgy a Spanyolt 15)

а Származtatás’ yégezetjei, illy egyfe'leképpenn, tsak

törte'nètböl estek vólna: fel se lehet tenni: és lehet

ennek okairól nem egyféleképpenn vélekedni: de úgy

látfzik, ez nyilvánn való jele annak, hogy valaha а

y Világonn tsak egy Nêfelv vólt, mellyböl а többek ágaz~

tak; és ezekbenn a yökerek és Tör’sökök ugyan má

sok, mivel az emberek elfzéledvénn, fz‘ókat, а I'zerínt

formáltak lassann lassann, a’ mint újabb dol okat es

mértek meg; azért külömbözök ugyan а fzok, de а

Származtatás’ вешал, а2 emberek magokkal elvit

ték, és akaratjok ellen is megtartotta'k, fnint a ter

méfzetbenu vagy ösi ha ománybann fundálódtakat;

és ofztánn ebbe, mint va amelly Formába, úgy öntöt~

tëk az új fzókat.

Nagy erôsítésére fzolgál ennek az is, hogy vagy

nak ollyan Gyökér Szók, mellyeknek nehéz végire

menni, hol vették magokat'? Mert egynehány Nyelv

benn egyformák: de azombann, mindenik Nyelvnek

tulajdonságához alkalmaztatott új fzók jönek tôle р. o.

Rág, nig-al, rág-al-maz, igaz Magyar Származta

tás, ,még ’is a ’Sidóbanu ezt а Gyökeret feltaláljuk:

Вида], és éppenn azt tel'zi a mit а Magyarbann: ráF

gal/nazni, holott pedig a Magyarbanu, az al valósá

gos Szárzmaztatásbéli Végezet, mint: vai-al ’s a t.;

a’ ’Sìdóbann pedi ezen l`zóbann az al а Gyökérhez

tartozik; és jö ti; e, regel, pes, mcllynek mi közi а.

rágalmazással ? '

Alom, valóságos Mágyar 126,65 ettöl (il, vagy al

lehet fzármaztatni: azombann, ’Sidóúl is Halom vagy

Alom jó 126, és éppenn azt`tefzi: Somnus. Az т itt

Gyökér Beti'í, а Magyarbann pedig nem az, hanem

Végezet. ' \

A mai emberek közt legrégibb, legközönségesebb

és legfzükségesebb tselekedeteknek, az eve'mek és vz"

vdma/r, három Nemzetnél is találjuk , fzinte tsak nem

azon eredeti Nevét. A Magyaroknál a vivai.: ладила,

ettöl jö: vz', mellynek eredeti jelentése, az eröbenn

látfzik lenrxi` mint az ágaiból megtetl'zik. Így a régi

Rómaiaknál, vii, vi, eröt tefzen, úgy a Görögöknél,

bia vagy via éppenn azt tefzi. Mind 'a három hadako

26 Nemzet vôlt, és_azt nem lehet mondani, hogy ezt

a Gyökér-fzót egymástól vették vólna: inert ez min
denik elébb tudta.,A mi .a vivás? mint sem egymást

esmerte vólna. Mind а hárombann, egymáshoz igen

közelvetö l'zók iönek ettöl: vi. A Magyarbann vii-ás,

иду-(126, vi-r-it, virg-oritz, vi-rág, videl', vite/z, vil

Млн (Lásd а Tóldalékbann) ai Deákbann: vir, erö,

J'.
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vinco, gyözöm, Provincia vigil, vir, virgl», virage,

virtus, virer, vita; а Görögbenn ettöl: bia, va via,

biazo, vim infero, (a hangja és formája is vet ehez

viaskodom) Мани, hiatus, Маги, vagy vwl viafztes.

’s aA t. vioientus (hasonlít cz viales, chez шаг.)

Az суёте/г neve is így járt, melly ez: ф. Annali:

más Idejeibenn, y.az/11 helyett, t чаду d is jö elö, et, ed ;`

ûgy а Deákbann isqedo, ваш, vagy es, edit vagy ф. .

Igy a Németbenn is: фи edere.

Igen fzükséges dolog lévénn az embereknek а ’.rríh:

ennek is egy а Neve sok Nemzeteknél: ’Sidóknál,

Magyaroknál, Romaiaknál, Görögöknél, Némcteknél,

Frantziáknál ’s at. f л ’ .

A тогда? vagy тот/МВ neve is igen fzükséges és

termélìeti dolgot jelentvénn, sok Nemzetnél, еду Суб—

kértöl jö. Ettòl t. i. то. mellyböl пешек a’Sidóbann:

moth, math, moveri, тога/Ь iugum, moth vectis; a,

Deákbann: ino-vet, rnv-tus, mot-ilo, mvt-aailla, mot-or,

:no-bilis, а Magyarbann: moi-og, moz-ddii, motfzan.

A Frantzia, tudva van, hogy а Deákot követi. ' _

Sok [zó jön mind а Magyar, mind а Német és Deált

Nyelvbenn ещё! is': vdi, mellyeknek értelme mind

egygy üvé mehet, mint valamellyközép pontbann, abbann

az értelembenn, a__mit ez a Magyarbann téfzen: щи.

ûgymìnt: diriml, divelli,feparari:

Nyelvünkbenn immár ezek jönelc tôle: vál-ú, val-aß,

v_ál-afzt, wila-gat, valt: Váll. Lásd a Tóldalékbann.

A Deákbann pedig ezek: valvae kétfelé nyíló ajtó,

valli» völgy, valium, árok, sántz. Mind ezekbenn а.

feljebb e-mlített jelentés meglátfzik. Ez a fzó is: valen,

kettös értelmi'i, bene valet, male valet, mint ez: válih,

„дышим , reáváli/î, mcgváli/r. ` _ ‘

A Németbennvezek [zármaznak tôle: Wahl electio,

wählen, eligere, walten, adminillrare, Wall, vallum.

lein, шагу asin, három Nyelvbenn vevödikéfzre,

¿s ezen érthetellen forma Gyökértöl, mindenik a mal

ga módja Í'zerínt fzármaztat új lìókat; mellyek mind

ebben határozódnak,facio afable, polio. A Magyar

bann,_ezzel a Végezettel: ríl, lefzfz: шёл-а? facit.

Ezzel: ny, (mint, jen, acuit,fe’n_y, hen, /ïe'ny,) lelez

belöle: Ari/zy (hordó’ tsínnya, margo) ezlel; o: 1el`zfzs

{Мл-ох, níutalan, imp-olitus nequam.

A Tótbann is c’in, ezt tel'zi facio. Ettöl: cinitel

actor, dinowe acta, с’тспу actio.

Hogy а Deákbann is vólt valaha ez a [zó: cin, és

éppenn аи tette, а mit aiMagyarbannes Tótbann:

шпица ez а I`zóz conci/mu, ansi/mw, melly a llangra

nézve is vét eliez: crían; ¿iz пасти: nézvc is éppenn

s
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az.\Ez is innen jö; vinnus, взлетит, hajfürtz' 4airigo ;

söt ezek is, martiainus, döggelhólt, Tyroainium, lapi- -

divina, latrocinor , patrocinar, .fermocinor

’s a t.

Kal, egynehány Nyelvbenn más más Mássalérthe

tökkel, adatvánnelö, és mindeuìk Nyelvnek tulajdon

terméfzevi l'zerínt tétetvénn-hozzá valami Végezet: más

más fzókat formál' игуан; de mind ezen közép pont

ravaennek-öfzve: vovo.

A ’Sidóbann'z kai/zal, congregare per vocem, a Gö

, facinuJ', -

rögbenn kaleo, a régi Deákbann is: kale, voco: a Sí- "

riában: [гадал/ю, `exclamatio vociferatio; a Magyar

bann: на]: (minlegy) kahalz't.

А tôle I'zármazta'k ezek: a ’Sidóbanm k6] , vox, ka

lze/et, Ecclelia'liesConcionator, дети/2, congregatio;

a Görögbenn: Irala-Ji.:` vagy Alesis, vocatio, Ecclelia,

coetus , Meios, vagy Нуга: vocatus;` a Deákbann:

Kalendae, датам-‚дам; fzolga, alaeo, vocor; talán

ez is: clamorfqunli oahalmor, cla/1go, olahalango,

mivel az Ujhóld’ Innepénn kürtöltek; úgy calu-mnia

(ez Tóldalék, mint ebbenn Pani-mania). -A Magyar

bann: мл, kiáltás, kid/tó, ného'l: kalandos, coetus

congregatio, (mint hajdann Kalendae erre vólt ren

delve;) néhol: Írajabajál, clamitat. Mind ezekbenu à

k, eív l, megma'radnak; e vólt hát valaha az igaz Gyö- _

kér: Kal.’ "`

-Ezekröl ’s több effêlékrôl mondani nem lehet , hogy

ezeket a most élö Nemzetek vettékegymástól, mint

más sok fzókat, mellyeknek eg'éfz laistromát lehet 0:16

adni: mert ezek а fzók , elébbvóltak I'zükségesek', mint

ezek a Nemzetek egymást megesmérték; és többnyire,

magokbann, érthetetlen fzók.v V-alamint azérr,`vala~r

melly Unokagyermekekbenn, látváun az ábrázatjok

bann valamelly hasonlatosságot, ‘ нет ezt mondjuk:

hogy azok egymástól vették azt .a hasonlatosságot:

` hanem Воду azon Tör’söktöl vagy Nagy Atyától Í'zár- .

maztak: így ezek az egynehány fzók, és a' Végezelek

n'ek hasonlatossága, annak maradványi és bizonysá i,

hogy valaha az emberi Nemz'etnek eey Nyelve v lt.
l -Többeket is lehet efl'éléketkinyomozni.

g. CXan

' Máwdik kûifeje az ai rzóknak, az таты. А rzók’

öl'zvetételének, két föbb okai vagynak. Egygyik ez,

hogy rövidebbenn, másik ez: 'hogy világossabbann,

halhatósal'âbann," és nagyobb meghatározással l'zólhas

sunk; és e fzerínt nálunk az ölzvetétel, vagy némelly

T-óldalék Szóknak és Betííknek El/zagyáxa, (ellypsìs)
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Ь.

vagy a Szó/malt JUeg/'zapnrz'tlím (Pleonasmus) ált`al kéfzűl.

Valamint pedi az Ejtegetésbenn 's at.: úgy az (Лжец?

telbenn is a yökér és Tör-”sók Szavainkból semmi el

nem vel'zhet; nem úgy mint p. о. а Deákbann, ebből:

obfaoio, lefzfz (тоги/п , magnum/acta magnzfacio; ”sat;

s. CXIX.

À mint más Nyelvekbenn,úgy a miénkbenn is, figyel

mezést érdemlenek kivált az Öfzvetett Igék, és az

Öfzvetett Nevek. Mind a két-rendbélieket, az Előlutóh

járó telzi ollyanokká, és az lgé-k'inéllöl pgyan a-z- Elöl

utóljáró soha ki nem marad. . o. kimegyek, hazztíjbgok,

’s a t: de mikor két Névből ele'z egy Öfzvetett Szó:

akkor az az Előlutóljáró, melly az elsőhöz (ha azt“

egéfzenn ki akarnánk mondani) kívántatnék; kihagyó).

dik; és éppenn ez a Kihagyás mutatja-meg, hogy az

ÖÍ'zvetett Szó. ` _ .

Ugyan is mikor Nyelvünkbenn két Név öfzvetevődik:

áll az Öfzveigazítva, (in Наш Regiminis)y az az :-'az

adódik -elő , hogy mitsoda Талант/тли (Relatio) lehet

vagy kell, a kettőt'egymásra nézve gondolni? Ez a

Tekintet, négyféle. w ' « ‘ »

n.) Vagy egy yik a másikhoz tartozik, és ez amazt

bírja, melly nalunk a Második Ejtés, ezzel a Végel

Zettel: e. De ez az Ejtés, nem jő-bé az Öfzvetételbenn:

hanem ezt a Tekíntetet, más Ejtéssel I'zoktuk kitenni,

mint alábbki fog tetfzeni. ‘ - - ~

a.) Vagy egygyik Vitetik a másikra, mint Tzéljára,

mell nálunk a Harmadik Ejtés által jelentődik, ezek

kel a Végezetekkel: nal", nek, hoz, hez, Izda,- ra , re, ba;

be.’s'a t. „_ ' ‚ ‘ ‘ ' их

3.) Vagy az egygyik a másiknak Tárgya, a mit tse

lekefzik, vagy av mi körűl foglalatoskodik. E mi na.

lunk a Negyedik Ejtés által jelentődik, ezzel a'Vége

zettel: t.

4.) Vagy egygyik a másiknak-idejét helyét, és más

környíílállásit adja~elő, melly nálunk a Hatodik Ejtés

sql tevődik-ki, ezekkel a Végezetekkel: bárm“, balin,

ből, ből, tál, ről, val, vel’s a t. De ezekkel a Vége

zetekkel még, az Öfzvetétel el nem kél'zűl: hanem, .

а.) A Harmadik és Hatodik Ejtés utánnkott kell

gondolni mindenkor ezt a Segítő Réfzesűlőt. való; és

úgy lel'zfz az Egybefzerkeztelés egéfz értelmü. p. o.

tyúknak-ól; nem jó, hanem tyúknak való ól, műhöz

fzcr, nem jó, hanem műhöz való fzer. Hídból ‚пе—22,`

nem jó, hanem: Nádból valo’ méz. A.

Mikor már az illyen Egybefzerkeztetésből , kihagyózt

nml` az Ellán/S” Jegyet, és ez а Segítő:.való; akkor
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lele'z két Szóból, egy Öfzvetett Szô. p. o. tjszdl, mů

fzer, nádmß'z.

I b.) Mivel сну dolognak, а másikra való vitetödése,

mclly aA Harmadik Ejtésbenu adatik-elö, magábanm

foglalja, azoknak egymáshoz való hasonlatosságát is:

ez az oka , hogy némelly ÓfzvetettSzavainkbann , nem

ezt a közöusê es, és eléggé mcg nem `haltározott Te

kintetet hagyju -ki: hoz való: hanem ezt: /wz Ламп/6.

р. о. lfd/fabel, ebböl lett: Ífaí/fához Ízawnlo’ ¿elf/zara

f/l, vendejg-o'ldal, vandag-hai, gföngy-virág Мёд/25172

`marl¢ír, Ízez Ízoz haJonló.

c.) Már «feljebb' említödött, hogy a Második Ejtés,

nem jö'bé az, Ófzvetételbe: azéri, az ollyan Öfzvetett

Szavainkbann is, mellyekbenn (иву látfzik , mintha а

Második EjtésbeliTekintet vólna béfoglalva: valóság

gal a Harmadik vagy Hatodik Ejtés’ Jegye, és а valli,

hagyódrak-ki. р. о. Peler-liefs, Ífatorza-jbgyver, атм/2

kürt ’s а t. nem ebböl lett: тега liefs, дамба/сдув”,

merz így вены se befzéll: hanem ebböl: AFalter/wz , lm~

tonána/ï рам ’S а t.

d.),A Harmadik Ejtés’ Jegyei között, ott lévénn а

т гс is: sokfzor а két fzó’ egymáshoz való Tekintete,

így adódik-elö; ra-valo’ тешат. -— Oda feljebb а Ré

Izesülökröl а iegyzödött-meg, hogy azok sokl`zor Ma

gábarinérthetök helyett állanak , és annyit tefznek

mint: valamelly'végre, vagy valamire valót (mellyet

sokfzor Határozatlannal is tefzünk-ki, mint migo', azaz 4

vágni való) innen, az illy formà Ófzvetett Szavaink

bannis: _fza'nnjföld, tanúló, eòeîlló'ház ’s a t. úgy

gondolhaquk , mintha tellyesenn így vólnánakzßán

tum“, чаду ßántásra, тиши; ’5 а t. valo’.

e.) Ezek; bólvaló,_ ro'lvrzló, tólvnló, sokfzor megrö

vidítve jönekbé az Öfzvetételbe, Яву: beh', fäle, ncmíi,

р. o.`házbcli,_po/21(íj`f,'70, e'rlznemû’. Sokfzor elhagyó

dik ez is: nemů, és átaljábann így Izóllunk: afg/zany

отд“, е helyett: afzfzony nemß'l, färjî, ladri)f ¿ferme/l',

‘fzilvafr1, almafa. az az: nemú’. _

f.) Mivel а Negyedik Eitést, a Tselekvô Ígék kî~

vánják magok mellé: az Öfzvetetelbenn is, а Negye

dik Ejtés mellé, mindenkor a Tselekvô’ Réfz sülöje'árúl, vagy abból lett Magábannérthetö. Illyenelior a.

egyedik Ejtésböl, elhagy'juk all, így: ökörhajtó, e

sielyett: ökröt hajló, Kölelverö, käményseprâ, kônyvlŕötö

'5 а t.

Es így-a melly Egybcfzerkeztetésbenn, világosonnl kitevödik az Ejtés’1egye: ott fzorossann l'zólvánn nints

Ö/zvetétel, р. о. föld/zöz vert, ¿hcl hält, лагун: láto' ,

‘perrel nyert,fágrólfzakadt, .ro/fat látolt hallott'ember;

\
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ämbár egy Mássalérlhetö lefzfz belölök. Lásd a CXXVI. S.

’s a t. f

Közönséges'vélekedes ugyan, mintha két Névböl,

{аду formálódnék egy Ófzvetett Szó, ho у az elsö, a.

Harmadik Ejtésbenn állana; а honn'ét e ez Kihagyó

Jegyet l`zokás tenni így: búza’fzem, mintha tellyesenn

if: vÓ

Жадеит: tsak a Bírást v'agy Hozzátartozást adjuk

elö; és nem tsak a nak nek, шпат vagynak az elsö

Nevek. р. o. Ezekbenn; hó-guja, bál-dohány,faláá;

„wm“

lna: búzcínak fume. De az Öfzvetételbenn, nem ‘ ‘

aranj-ldrztz, Íîö/ìörů-kö , fzaru fa , master-gerenda , >

gyermek-(így, увидав-(Яды, vendäg-haj: hogy bírja

egygyik a másikat? Ezek nevetségesek vólnának 'a

3dik Ejtés’ ,VégezetjéveL р. о. Vendegnekhaja,ßnru

пита/а: ’s a t. hanem nella az egygyik', a másiknak

az eredetit adja-elö, mint:fzi¿vaíz,faolaf, mid-póliza; `

néha egygyik a dol ot, másik annak a helyét', mint:

уйду-Лёг, ürge-Íya , etzet-zígy, {ЗИМ-07, hal-pian; néha

az egygyik а dol ot, a máslk az al'féle sok dolgok`

пак egygyüvé vaó foglalódását, mint: Лид-157617,

bál-do/Lány, пицц/21, veg-pq/ìtq'. Néha az elsö ielenti,

mitsoda végre való a másik? p. о. Пар/2878 Íff'gyîzörú.

Írö, müll-heg, nya/mms, дог-[абзац néha az elsö je

lenti а dplgot a mivel a máslk bánik, mint: Szabo

[ей/2)”, :elyem-bogfír, Ser- Tsaplár, Erdö- Tsöfz ’s a t. nella

egygyik, hasonlatosságbann adja-elöea másik’ tulaj

donságát, mint:faembér, Ífáka-beï, дуба virzíg,

’s a t. néha egygyik jelenti a másiknak idejet, mint:

флирта, ddl-ebeîl. ’s а t.

5. СХХ. '

Eddìg l`zó vólt a Magábannérthetök’ Öfzvetételéröl;

тег: а МёвзаМрЬесбк, tsak аду jöttek itt be', в.

mennyìbenn az szvetétel által, ß'lagábannérthetökké

штык, nevezetcsenn а Réfzesůlök. De vagynak ollyan

Ófzvetett Szavaìnk is, a mellyekbenn az egygyik, .Ne'v

beïi Maunlärt/Letö, és az Ófzvetételbenn is az marad;

а mellyekuek megesmc'rtetö jele ez: 1) Неву ezek

elválhatatlanûl egygyütt maradnak, és azon dolognak

jelentésére, sem_Magábann sem Massalérthctöt, mást

nem válafzthatni és nem tehetni helyettek; ámbár telne

más I'zónk.

2)`H_ogy ezek cgygyütt vétetvé'nn, noha más dolgo

kat is jelenthetnénck, de a fzokás, mind azokat clhagy

~vánn, tsak azon egy dolognak jelentéâére fordította

álhatàtosonn. lllyenek ezek: Nagy-Aga , [ставшем ,

qu-/láz , ОЛЯ/див, vak-abhk, шаги-деву, Has-tyúk,

fzáç/kor-fzép, шах-таим, (Vivô-legélly,ì`l-Vòlege’ny,

с

/
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(menö afzfzony) Menyalzfzony, Ниш/д: ’s a t. Már

p. o. e helyett: [сиг/пытал, lehetne tenui, vagy си:

belsö esmeret, vagy ezt: lellri дне}; de senki Se értené

ezt rajta; Соц/сделал. Tehetne ez mást is, p. o. ezt z

Spirituali.: Cognitio; de a fzokás tsak ennek jelenté

«sére fzorîtotta: Cori/bientia. Mind öfvevévénn is azom

bann az illyen Ölzvetett Szavainkat, kevésnek talál

juk. A Nävbäli 'lillíuale'rthetö hcl ett, inkább fzeretì

Nyelviink az szvetételbenn a.

és a Réfzesülöket, ezen utóbbìak, a Ma ábannérthc

töknek, hol eleibe hol utánna tévödvénn ( áss ezekröl

az Elrendelésbenn.) A Névbeliek között, igen kevés

tevödik a Magábannértlietö utánn p. o. Найму. Had

bann vagy Hadhoz való Nagy.

Ez a tulaidonsá a is van, sok mind Névbéli , mind.

Réfzesůlö"Mássalerthetôknek , hogy magokbann is,

mintegy Ol'zvetett Szók helyett vagynak: mert való

sággal mindenkor Magábannérthetöl hagyunk-el; a

melly tellyesenn mellettek állaua, söt a mellyeket, mi

helyt kimondôdnzik magokbann _a Mássalérthetök,

4mindjárt melléjek értünk, р. о. Szilvlís, двум, .rer

tefr, (relu, farhas, leves , tízes, húfz/u, hordó, fúró,

ric/zó', ado', ùlö, loplí, herûlö, hötö, vágó, biro' ’sa t.

Néha két Mássalérthetöt is telzíink-öfzve: de az

elsö illyenkor Határozó helyett áll. p. о. vakmerö e

helyett: vakonn merö,jènevad, падут/1“, fele-máe. ’s at.

g. CXXI.

_Feljebb mondódott, поду nem 'taak az okozza az

Ol'zvetételt, hogy rövidenn fzóljunk; hanem ez is,

hogy világosabbann, hathatósabbann, és inkább meg

‘ határozva befzéljünk. Erre nézve:

1.1)Néha két ollyan l`zót tefzünk egygyüve',a mellyek
nek az~ egy yike semmit semI tél'zen, tsak hangal ha

sonlít az esöhöz. р. о. ringyrongy, zegzug, tar/ia

дата, izegmozog, täóldbb, gizgaz, diribdarab, tein

nyaóinn а, [вырви ’s a t.

в.) éha ugyan azon egyl'zó, kétl'zer tétetvénn, ne

veli а l'zóf e'rtelmét. p. o. hettödönnheltä, egygycwgye

llúl, nöttörmnö , hellyelhellyel, Леню/Мне ‚ fzamtöl

_fzembe ’s а t. '

3.) Néha két egymáshoz hnsonló dolgot jelentö

fzók tétetvénn-öl'zve , hathatósabb értelmů fzó lefzfz

belölök , mint: húzavona, agybaföbe, heveho'ba, nyah

rafóre, ötöl/iatol, Jebbcllobbal, útiveîi, úzifüzi, tug/z

meffz, e'llel ellel; tenye'reftalpas, дат/ш. ’s а t.

4.) Néia különvéve, egygyi sem tefzen semmit:

öfzvetétetve pedig, hathalós jelentésüek mint: ‚там,

1

agábannérthetöket , ,

/
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k

díbdzíb, Дают/4111, hej'jehujja, hebehurgya, intzenpintz,

treltsap. ’s a t.

5) Sokfzor valamelly idegen fzóval, öl'zvetel'zünk,

valamelly hasonló forma értelmů Magyar Ízót, és lefzfz

belöle egy ûj fzó. p. o. arbor, áráotzfa, Vogel,fogoly

maddr, pes (Canis) Kutyapetzär, Meister, ¿Mettere/uber,

’s a t.

5. сххп.

Az Elölutóljárókról rövidedenn e je zödik-meg,

hogy néha ezek is, Magábannérthetöve , öfzvetevôd~

nek,.a midönn az Elölutóljárók mellöl, mindég e

hagyódik-ki való. p. o. fclház , dltalút, e helyett, fel

рам hdz, út. Néha Mássalérthetóvel, mint: Fel/1ere.:

Alpen: ’s а t. ‘

(uu) Látni vnló ezekböl, hogy az Ófzvetélelnek , mellyìl:

Ágánn lehet leg inkább кушанье: bövileui.

хп. R É s z.

.d Вед/Зав? Re'ß'einek -ElrendeleímfröL

g. сххш.

Mikor а Befzédnek, vagy ugyan azonféle, vagy` kíî

lömbözö Réfzeit, egymással, valamelly Nyelvnek ter

méfzete és tulajdonsági fzerínt, úgy fzèrkeztetjükœ be,

vagy úgy helyheztetjük-el; hogy bcfzédünket akár

ki is, a Nyelvet tudvánn, megértheti; azombann а fzók»

mak illyen egybel'zerkeztetése /a fiilet sem sérti: nevez

hetjük a Grammatikának ezen Réfzêt, a Szd/i’ Elren

deleîfehek: (syntaxis)

All pedig- ez az Elrendelés: 1.) А Szd/mal: брита

и’ж’детц шеПу fzerínt , mikor úgy kívántatik, а Ве—

fzédnek Réfzei, hol Számjokra és Személlyeikre, hol

ismét Ejtésseikre és Idejeikre nézve, egymással meg

egygyeznek. Syntaxi.: Convenientiae. 2.)' а Szókna/r

Ößveigazítárábann, melly fzerínt ez vagy amaz fzó, а

másikat, vagy a többit, mintegy vezérli és igaz atja,

és azoknak vagy ez, vagy amaz Számját, ódját

вреда ’s a t.` kívánja.. Syntaxiŕ Regimi/iis.

Hol'zfzas de I'zükségtelen is vólna ezen Munkábann,

а Szók’ Ell'endelésére tal-tozó ollyan Regulákat is elô»

adni; a mellyek közök más Nyelvekkel is, p. o. А

molly Ejteübenn klrdeznek: аббат: felelj.’ ’s а t. Elég

léÍ'zen, fökeîzpenn пак àzokat érdekelni, mellyek а -

Magyar Nyelvnek tulajdonai.

Mn
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’ ' А Magábannc'rt/zető „Nevek, Elrendeleíre'ről.
i l . R egu l a.

A Vezeték Neveket, mindenkor eleibe kelltenni a

Kerefzt Neveknek így: Hunyadi [дном Hentzi Pál,

Hiripí Pe'ter ’s а t.

2. Beguin. f

A lmelly Nevek Méltóságot , Tifztséget , Hívatalt

Mesterséget ’s a t. jelentenek: azokat 1.) A Vezetél'ê

Neveknek mindenkor eleibe kell tenni, így: Cardina

li.: ‚Бишь/пух, Grq'f Fprgdtx, Generali: Afçfzzíros, Ka

pitány Szentiványi, PúJpö/ï Prínyi, Predikátor Hel

metzi, Profççfzor Маг-035 ’s a t. 2.) A Kerefzt Nevek

nek pedig m ndenkor utánna, így: Pál Apostol, Mci

tyá: Király, Gergely Pápa, György Ded/r, János Ka

mít: ’s а t. mivel, а mint látni való, ha a Tifztse'get,

Méltóságot, Mesterséget jelentő Nevek, elcibetevődné

nek a Kerel'zt Neveknek, Vezeték Nevek gyanánt ve

vődhetnének , így: Király Méga?, Hozzám János ’s at.

(xx) Való ugyan, hogy egy darab időtől fogva, kezdik így is

“mondani: Forga't: Gruf, Szentiványi Kapitány.- de ez, а Ma.

_ gyat Nyelv' nemtudásából fzàrmazou hiba: mivel az efféle ['zól

lások, kettős éttelműek. p. oA cz : Завидная]! Kapitány, ezt is

teheti: Capitaneus qui ell ex Szengivány, ‘ezt is: Szentiványi e}?

szpítaneus. Hasonlóképpemi ez: ОНИ}? Szolga/drd, ez} is teheti:

Dia/Jolien: Judea: мылит, ezt is: Ördög el} .Índex Nobilium.

- Más Nyelvek' követéséböl fzármazott ez is: hogy a Vérsége;

jelentő Neveknek eleibe tevődik eg: Uram, így: Uram Atyám,

AßßonyIÁ/zyám ’s a t. melly Ízínt ollyan vad, mint ezen még

annyim el nem hatalmazott megfzóllitások: Umm Ipnm, Af".

Afmnyom Szorri/Malom ’sa t. Nem is lehet ez! a hibát az efféle

Szóllásokkal menteni: Uram Isfen, Umm Király ’s а t. mert

“zzek nem Egybelzerkeztelve állanak, hanem két különös пшё—

fzóllításuk; és illyen módonn, több fzókkal is élünk а megfzól

línisbann, mint: Uram Jehova! Вузе?” Isten! ’s a t.

Mikor pedig a Magyar eleìbotefzi ezt valamelly Névnek: Umm.'

el nem múlal'ztja azt annak utánna -is tenui, így: Uram Bíro'

Uram, Uram Komám Uram! ’s а t: de a. Vérséget jelentőkkel

így soha nem' élünk; ez is azt mutatvánn, hogy azoknak ezt:

Uram, soha nem xkell eleibe tennünk.

\Ё. CXXIV.

Köï'o'naéges vélekedés ugyan , hogy mikor a Magyar

Nyelvbenn, két Magábaunérthető áll egymás mellett;

és az egygyik a bíra“, a másik pedig a bírt fzemelyt

vígy dolgot jelenti, p. о. ember akte, bill-a jzarva:

e or

madik Ejtésbenn vólna; Áés tellyesenn azt, így kellene

(mondani: embernek (Zete, bikának/kurvák a t; kÖVet

s

az első , vagy a bírót jelentő, mindenkor a Hab.
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kezésképpenn, tsak rövidségnek okáért hagyódnék-ki

a na}: пв/г; de annak jeléül, а ‚кг/дадут, mindenkor

ki kellene írni íg : ember, Нега, bi/m’ Дата ’s а t. .

De méltánn Kérdésbe lehet hozni; hogy valjon az

illyen Egybefzerkeztetésbenn a bíró Név nem inkább az

ELrö vagy Második Ejtésbenn vagyon é? Mert:

I.) Az illyen Egybefzerkezyetésbenn a ’Sidókná1,

mindenkor azx Első Ejtésberm tevődik a. bírast vagy

bírót , (pofl'eII'orem) jelentő, Név;

2.) A köz bel'zédbcnn, alig hallunk egyebet az Első

Ejtésnél, (hanemha az illyen Egybefzerkeztetett Ma

gábannérthetők, helyekre nézve változnak; mellyről

alább) mikor pedig néha halljuk is a_ köz befzédbenn a
Harmadik Ejtést; yanítani lehet,Í hogyl abba a

könyvekből tsúfzott- é; a könyvekbe ismét a fordí

tásokból"; alkalmaztatvánn a Fordítók Nyelvünket, a.

Deák és egyéb Nyelv/ekhez; mellyekbenn, mivel az

efféle Egybefzerkeztetésbcnn, a bírást jelentő Név az

Második Eitésbenn áll: azt ondolvánn , hogy azt ab

bana fordítani nem lehet; es látvánn hogy annak a

Harmadik Ejtésünk megfelelhet; ezzel tették-kil; holott

.bátrann tehették válna az Első Ejtésbenn, vagy pedig

a Másodikbann ;` mivel:

3.) А bírást a Magyar Nyelvbenn is, a Második

Ejtéssel l'zoktuk jelenteni. р. о. Pe'tere’ ez a ruha, nem

' a gyomra/rán futás: ’s a t. és így feltehetni, hogy a

kérdésbenn lévő/Egybefzerkeztetésbenin, a bírást je-'

lentö, valósággal aMásodik Ejgésbenn áll; hanem hogy

annak legye az e'általl'zökik , а másikba. és annak

Ragaleékosv ereje helyre állvánn, a Húzását elvefzti,

így : ember. êlete, Péter pénze, e helyett :. embers’ Лег,

Pe'tem'pe'nz ’s `a t. va y pedig a bírt dolgot jelentő

Magábannérthető'Magá annhan zóíbozképest, nem az

e, hanem az a Mu_tató Névmassa vevődik- fel így:

bika Í`zarva,\ Vármegye Hairlúja4l e helyett: bi/níc'

fzarv , Varmegyéç’Ha/`dú ’s a t.

4.) Bizonyos ezenn kívül, hogy a Izak nek, segítsé

gével, ollyast Í'zuktunk valakine tulajdonítanifa mi

vel még az nem bír; és bírást tsak úgy jelent, ha Ra

gal'ztékos Név tevődik mellé. p. o. Péternek könyvet

adta/r ’s a t. azt jelenti. hogy még azzal nem bírt: és

a bírást Ra afztékos Névvel jelentjük így: а Pe'ternek

könyve/t adt k nékem. ’s а t. Ezt edig nal” Ile/î nélkül,

még világosabbann mondjuk-ki gy: a Ре’гвг känyvät

adták nékem. ‚

y Ámbár azért a fzokas már türheiőkké, sőt helybe

hagybaiókká tette az efféle fzóllásokat: Úrnak Templo

ma, /zala'lrmk jz'a ’s a t. de nok :wl: nélkül ezek fzintúgy

I I '

а
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êrthletök és még helybehagyhatóbbak: Ur Templnma,

Ur do/ga, ладила ’s a t; és kivált az Idegenekre nézve,

közönséges Regula lehet ez:

3. Regula.

Millor két Magábannérthetöt akarunk egymás mellé

állítani: akkor azt, a mellyik a bîrást. jelenti, tefz

Í'zíik-elöl, az Elsö Ejtésbenn, minden Kihagyó nélkííl,

a bírt dolgot jelentöt pedig Regafztékkal îgy: Orfzáß

Királgya: Тапйп vegen/.fa ’s a t. A Városok, Folyo

vizek, yHónapok és Napok ’s a t. Neveivel eddìg sem

éltünk másképpenn. Nem mondjuk p. o. Видала/г lfdra,

Gy örne/r Vrin/Ja, Pünkästnek Нага ‚ Keddnek Шар/(11:12;

mert Яду tulajdonítást jelentenénk; hanem így fzollunk:

Buda Vríra, Суёт Vároun.

(yy) Utóhefzfzük a bírástj- jelentŕí Magábannérthetöt, még

edìg а Harmadjk Ejlésbenn. milio! az effi-le Ègybefzexkeztelés

cnn, a Segítö 15e: падут: lappang, (mellyröl alább) чаду ki is

mondódik. р. о. Ez a Ve'gezeîve a Тащите}, Summrija a «10105

nah ’s a t: de az eífélék is világolabbak megl'mdltva igy: a Ta

ш“: Vegezeke ’s а t. - Huonlóképpenn, mikor а két Egybe

l'zexkeztetelt Magábannérthelö közzé, egy vagy (бы: Magábann

érthelök, tevödnek: akkor аи а Magábannérthetöt, melly а bí

rásl iclentöt éppenn megelözì , lehetni ‚а Harmadik Ejtésbe így :

А: Euro'paí Of/ìn'golt, Fejcdelemse'gek, f6' Убило/г, ¿s nza/Hmm:

¿It Kírdlbfalr, Fejedelmek. е’: egye'b Fó' emlzerelmelr Histórìája;

ámbár ez is jó a nek nélkíil is. De mikor több fzóból formáltn

мы. Mássalérlhetö tevödik а ké: Magábannérlhetö közzé: talám

világossabb, ha. па]: járúl a birást jelentöhöz. р. о. а Va'rosnalr,

e1. elölt három hónapokkal, mindeneknck паду örömére válafz

«Шт: Polga'r.ß1e.flere.

Tagadhatatlan azombanu, hogy az illyen [zóllások tekexvê

nyesek, és homályosságot okoznak, mellyre nézve azokat, jobb

eltávoztami; és a két Magábannérthetöt egymás mellé helyheztet

ni; :nelly könnyenn megeshetìk.

А MdJJalírl/Letâ Леш/г Е1гепдегь’4с’гб1.

` 4.l R eg u l а.

Akármelly Ma'ssalérthetö is, mikor valamelly Magá

bannérthetövel, tsupánn öfzveilletve áll: (aß ¿n Лат

Convenientiac) azon Magábannérthetönck mindenkol.'

elelbelevödik. р. afd/rye.: nap, .sárgq w'rág.

5. девица.

Èlü k gyakrann Mássalérthetö gyanánt, Magdbarm

e'rthetôvel, Ígävel, Határozóval efr Közbevetó'vcl is;

ezeket is mindenkor eleibe kell tenni a'Magábannért

hetöknek így:fa ember, gaz irás', úlalom dllat, tûrörn

f1'í,mç/`zjìc хам, fel ház, az az: mefzfzevaló föld,

felvaló lláz ’s a t. [ад/26 ’s а t. '

/
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Ide tartoznak az ollyan fzavaìnk is, mellyek két

Magábannérthetöböl állannk ugyan: de tsak egy (10108
nÀak vagyl fzemélynek jelentésére fordítódnak. p. 0,.

ОЧИ-61, ló-istiíllo', тайга-11:21, bor/'ú-láó, erdö-tsó'fi.

_Az effélékböl, nem a nah nelA hagyódik-ki; meet Еву

fzóllani vilezatetlzenék: hijött a iyúhnah o'liíból ’s з t.

hanem ezekbenn az elsô Magábanne'rthetö , Mássalérb

hetô helyett áll; és tellyesenn, Еву mondódnának-ki:

tyúhnah való ól, marhából való hús, „ад/‚д; valrí [лук

’s a t. következésképpenn, nein öl'zveigazítva, hanem

tsak öfzveilletve állanak. S-Öt Ólzvetelt Szók. Lásd 'a

CXIX.'§. ` ` ' `

6. Regula.

A Magábannérthetönek utánna tel'zfzük а Mássalért

меня, mikor ez , amannak Mondódottjává (fit' praedi'

catum Subllantivi)'válik; és~így benne a Segítö Ige

lappang. p. o. шлет lavat jdt, láttam embert what,

az irla’ наста“. Elek ölzveigazitva állanak.

7. Regula.

Utánna tevödnek а.` Magokbánne'rthetöknek, а Tse.

lekvö Réfzesülökböl fzármazott Mássalérthetôk is; mi

Ьог eze/ï nem annyira mineüniísefget mint nele-hedeth

jelentcnelr; és az elöttök1évö.Magábannérthetövel, ogy

fzemélynek vagy dolognak jelentése're fordítódnak, és

így, mintegy ogy fzóvá lefznek. p. o. Kötel-verö, dif;

nd-hereló', harang-üiö, ör-rîllú. Lásd ald/26 a Бедный/г

ElrenrleleLse?. (Ezek is az Ólzvetételre tartoznak.)

5

8: дадим,

Mikor ezekbô'l: [rar actas _tempus, Ml, inteR-ina,

fdl, dimidium, IVe/n, genus, szvetett IVI.'í.ssale’rt:het<'ív

ket formálunk, így: huri, belli, falo, nenni; ezeket is

шахта kell,t_enni a Magábannérthetöknek, így: ara

täshori, ßlìrethari, минут/11, házbell , wijzen/ele',

aßfzonynemů. ’s a. t_. Ezek is a mint láthatni, tsak

egy fzóvá válnak, és Mássalérthetök is tevödnek ele

jekbe р. o. штат/Ещё, Jvlfäle, _mine'mii ’s а t. Kive

vödilç a: be'li. ’

9. Regula.

Formálni fzoktunk Öfzvetett Mássalérthetöket majd
minden Magában'nérthetökböl:

l.) й és ú' щетины, mint : fzagú, orrú, [дщ

há:ú`,_fzemů, hezů ’s a't. Ezek soha nem állanak ma

gokbann: hanem mindenkor vagy Magábann, vagy

l  \
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Mássalérthetö tevödik melléjek,és kettenu tel'znek ofztán

egy Mássalérthetöt.
2.) da, 0.1, als, lVégezetekkel. p. o. [итал-611111165,

bárány-bórös, rrïka-tor/rax. 'Elzen Mássalérthetök magok

bann is Mássalérthetök: kde mikor így más fzóval te

vödnek-egygyüvé, és ezek is kettenn vevödnek ogy

Allí.:.rale’rt/letä gyanánt: akkor a melléjek lejendö Ne

vet, akár Magábann, akár Mássalérthetö légyen az,

mindenkor eleibe kell tenni mind a két rendbélieknek:

ígyi .ras-orrú, ro".sa_/zagú,'jeketeÍ/äabáuí, ÍfereÃ‘-_/lze1n1'1’,
lu'úzfzemú ’s a t.~ A második lzám alatt lévöknek,

megfordítva, egéfzfzenn más lenne az értelme. р. о.

ддгбддйгйпу, tor/r0.1 го’д'а 35 а t. .

r

(zz) a Deákok az elïélékbenn: газ-01712 '5 а t. az elsöt fzok

шк Mássalérthctŕivé мышата: де оПуап bövibe az illyen

Mássalénhetöknek nintsenek talám más Nemzetek mint a Ма

gyaxok.

§.Cxxv.

Különös ereje van Nyelvünkbenn, ezen'Ve'gezetnek is

пуд, melly mindenkor mennyiséget jelent; és az ugyan

ezt jelentö Magábannérlhetöket ez is Mássale'rthetökké

változtatja így: âlnji, la'bnyi, uijnyi: de magokbann.

ezekkel sem élünk, hanem mindenkor, vag nyilvánn

eleìkbe telìünk, hol Számot, hol mennyis get jelentö

Mássale'rlhelöt; p. о. 50/1-п1а”511’11_у1‚ hem/.f ara/znyi,

húß-öln_1'i,ßdzl¢íbrzyi ’s a г, vagy néha tsak hozzá

jok éxtjük a Mássalérthetöt. p. o. ar'zyánfi (паду) ра

rdnyi, (kitsiny mint a Para) maroknyi ’s a t. és ezcn

utóbbiakat eleibe tefzfzül( magokbann is a Magok~

bannérthetöknek, így: anydnfi veré/1, de a kitsiny

ségnek jelcntése're, eleibe megy ez: ogy p. o. ogy ma`

ro/myi ар: Esa t.  —

y

lo. R egula.

l Az Пёс, Йде, végzödö Massálérth'etôk, mikor nem

minémüséget , hanem mennyieeíget jelentenek , felve

l'zik magok eleibe, a „у: Végezetůeket. p. o. öt-ölnyi

magaudgú, hzifz.-láb~nyi ßelesxegů ’S a t.

§.Cxva

Egy Magábann és egy Mássalérthetôböl úgy is

l'zoktunk még еду М11ма1е’гтсгбг formálni: hogy a.

Magábannérthelòhöz val'amelly Elôlutóljárôt tóldunk,

és annak ekkor is utánna tel'zfzük a Mássalérthetöt,

îgy: jutalomra mälto’ , Katonának allralmato: ’s a t. Mi

vel pedigka XXXdik §. fzerínt, mind a Harmadik, mind

al-latodi Елены: jegyci bizonyos Elölutóljárók: azok
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hoz képest tehát, némelly мамиными eleibe, а

ß'lagábannérthetö, vagy a Harmadik, vagy aHatodik

Ejtésbenn fevödik. Nevezetesenn:

и. Regula.

Miko! вед/бюсты, quvenzéräœt, egybehaJorzlz'tást, al

kalmnto.: vóltot, vagy az ezekkel ellenkezöt jelenlö Más~

salérlhetöböl, valamelly Magábannérlhetönek eleihe ча—

ló tételével újabb Mássalérthetöt akarunk formálni: azt

a Magábann-érthetöt mindenkor a Harmadik Ejtésbenn

kell tenui, vagy más lìókkal: ra, rc, hoz, Лег, nai',

nek, Elölutóljárót kívánnak. p. o. уши/шит там, вт

berhcz [Летим katanlína/r alkalmatlan, erdö/Iöz ha

`гол/б ’5 a t. l

12. Rega la. `

A melly Mássalérthetök rçïzeJú/63t, vagy сие! elle'n

kezôt jelenlenek: ezek újabb Mássalérthetönek Топлё—

lására , a` Magábannérthetôt, a Hatodik Ejtésbenn ki»

vánják magok eleibe, ban/z, berm Elölutóljáróval.

p. о. .mÃ- dologbarIn-túdd:, tudatlan, ref/zes, círtatlah,

штатив/дом bůnös. Ismét сир! is: ra, re , näzvc,

így: m@gavin/effe?e»nc’zvagyanús, ártatlan ’s a t. .Néha

czzel is fdl, ты, mint: a lopdsrál-gyanú.:._ `

l 13. Regula.

A bövölködést jelentô Mássalérthetök , a Hatodik

Ejtésbenn kívánják magok eleibe a Magábannérthetöt;

~ nevezetesenn, a 'ual vel, Elölutóljárókkal így: búzá

val mlrott, дона]. vizzel, teli; a fzíikölködést vagy

valaminek nem létét jelentök pedig, tó] tùl Elölutóljá

Tóval, mint: [эй/Ш)! гфш, tmla'rdszígtól ment.

14.` Regula.

Mind a Tselekvö, mind a Közép Tselekvö és Szen~

vedö щёк Réfzesülöi is mint Mássalérthetôk, ûjabb

Mássalérthelöuek formálására , hol a Harmadik, hol a.

Hatodik Ejtésbenn kívánják magok eleibe a Magábannè

Érthetöt. р. о. Nánct .LchlvreJa/zûó, 'Magyarra fordz'

‘ódott könyv, úgro'lßań'adt, Tdt Orjìdgról Жени: ’s а t.

x5. Regula.

На valamelly Mássalérthetönek Közê Grádîttsából

akarunk Ófzvetett Mássalérthetöt formáFni: а; elcibe

-tejendö Magábannérthetöhöz , míl ne?, kívántatik így:

mäan ¿descbb , hattyúnál е/е’гсдд; а Közép Gráditsot

megelözö Magábannérthetóhöz решу/[дяди kívánta.

Uk így: a гелий/ед Íïüzött leg шиш) ’s a t.

\ l



‚за ~ хп. к rz s z.

pi) Ezen певцы, и. gdikw'l fogva ide mennek-ki: hogy an

Ö zweten Mássalénhetökb'enn , а Magábanné'rthetöt, mündener

eleibe kell termi а Mássaléxthetönek. Mihelyt a felhozott és más

niïéle példákbann, а Mássalérthetö elöllevödkìk: mindjártl más

lefzfz az Egybefzerkeztetés. р. о." ezek: jutalomra me’lta', mé:

ne'l e'desebb 's a t. megfzünnek szv elett Mássalérthetök lennî,

mìhelyt megfordítódnak igy : me'lîo' ¿z jutalomra, e'deœbb a тез

ne'l. Már Еду megfordílva , a Segítö lge : падут; lappang bennek,

és azzal állanak öfzvjeìgazítva. Miko: mindszáhql a feljebb fzám

lált Mássalérthetök Igévél fzcrkeztetnek is egybe: akkor is ugyan

azon Elölutólëárókat vagy Ejtéseket kívánják; melly itt azêrt

említödik; mìvel úiabb Regulákbann'már ezt nem lefzfz fzüklég

elöadhì. - A Közé? спадам, mikor цене! fzerkeztetödik- egybe ‚
és így а Magábannerthetö utánna tevödik , nem tsak a mil, ner'ls-a

Ьапет а mint segílségével is fzokla magához. venni azen Magá

bannérthetöt. p. о. e'desebt'z` mint u me'z ’s а t.

S. CXXVII. '

A Segítö Ígének ezen Réfzesülöje voló, mikor vala»,

melly Magábannérthetönek eleibe tevödik: akkor annyit

téfzen , mint : bizonyos, igaz, tvaló.s'líg0.r; de sokÍ'zOr

ennek segítségével is formálunk Öfzvetett Mássaléçlhe~

töket; és jllyenkor, ez is utánna tevödik a Magábang

érthetönek; az értelmét pedig az illyen Öfzvetett Más

salérthctönek, a véle lévö Magábannérthetöhöz t61

dandó Eîölutóljáró határòzza-meg. Nevezetesepn:

n.) Ezen Réfzesülö segítség'ével kéfzült Óí'zvetett

машинист}: , valamìhez való tartozást iclentenek,

mikor az elöttök álló Magábannérthetöhöz, hoz, bez, 

lzöz; és val vel tóldódik. р. о. Udvarhoz-való, 1162120;

мы, qulalhoz-való ’s a t. búzdval-'való lfereskedeíf.

’s a t.

2,) Jelentenck bizonyos véget, a mellyre valamii

кашами, vagy a mire alkalmatosnak паи—заик; néha.

továbbá okot is, ezekkel: nal“ nek, га, re, drt; тёща“,

helyett ’s a t. p. o. Katomínak-vuló, lezínynak-való,

‚уайт, före, тетю-нам, borra-valo', ßönáärt-valqí

реял. Iwr Дедам-гам ’s а t. _

Effélékqt jelent a мм, akkor is, mikor valamelly

Igének Hatáyozatlanja utánn tevödik. р. о. cnrqi-zgalof,

шагни-пат , fzántani-való.

3.) Jelentenek: helyet, fzármazást, czekkeì: пап,

пса, Ízol,fogva, ig, ból, böl, fdl, röl, to'l, tó'l, ’s а t.

Р. 0. Kólyro'lwaló, :gy душа-шт, túl q Dumínn-való

а t

4.) Jelentenek ша: , I`zámot ’s а t. ezekkel: zg,

‚ЮГ, dlta,fzor,_/`zcr, ’s a t. p. о. qutendeig-vulólßü

ret/rorrawaó, [zag/zdf, czcrfzcr-valo'. ’s а t. ’

. Lehetne többcket is fzámlálni: de az effélél; Bgm

1gen Grammatikába valók. Tudvavvan ez is, hogy
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némelly illyen Öfzvetett Mássalérthetőkkel, Magok

bannérthetők gyanánt élünk p. о. nyakra-való. Bizo

nyos továbbá, hogy más Nemzetek ezen Réfzesűlő

nek: való, illyen hafznát nem vehetik a magok Nyel

vénn. De vigyáznunk kell, hogy általa homályossá.

got ne okozzunk. -

s CXXVHL

Nem tsak a Sarkalatos, hanem nagyobb réfzént a

több Számot jelentő Mássalérthetőknek is van ugyan

Többesse, aMagyar Nyelvbenn is: (kivévénn ezt: egy

mellynek Többesse, nem Számot, hanem testvérséget,

vagy pedig egygyességet jelent; ezeket pedig: tz'zek',

hzi/zal; ,jìzíza/f, ezere/s ’s a t. nem úgy velezük, mint

a tíz húfz ’s а t. Többessét, hanem mint Egybefog-' '

laló Számokat. (Lásd a XLIIld- s. 3. fz. és a (hh) Jegy

zést,) azzal mindazáltal nem élünk, hanem mint más

Nemzetek, tsak az Egygyesbenn; mivel abbann is so

kat jelentenek'; sőt a- mint már előadódott, а Sarkala

tos Számok mellé, még aMagábannérthetőket is, min

denkor tsak az Egygyesbenn kellene tennünk igazság

fzeríut , így: tíz ö/rröt Iza/"tott a vásárra, ötven [ас-де?

áll a ‚быдла, ßáz aranyom; vette, hat levelet. olva

sott-al. Ez az igaz Magyarság, nem pedig ez: tíz ökrö

ket ,ßa'z aranyak, hat leveleket ’s a't. Kérdésbe lehet

ugyan hozni, hogy valjon, avvagy tsak az illyen Más

salérthetőt vifzfzahozó Névmássát, nem kelleneé а

Többesbe tenni. р._о. а befzédnek efféle sorjábann:

(штатам fza'z aranyról, így tegyük é a Vii'zl'zahozó

Névmássát: mellyet mai napaan ‘s a t. vagy pedig így:

mellyek“ mai napom: ’s a t. És ámbár ollyannak, a

ki más Nyelvet is tud, híjjánosnak шик az Egygyesbe

tenni így: mellyet ’s a t. de a ki tsak Magyarú! _tud, v

az efféléket másképpenn tellyességgel sem nem írja , '

sem nem mondja. Ambár azért éf'zre sem vel'zl'ziik már,

mikor e réfzbenn, Nyclvíink tulajdonsága ellen járunk,

és meg történt ez ebbenna Munkábann is: mindazáltal

ez, meg nem fzűnik hiba lenni. Ezek fzerínt tehát:

16. Regula.

A Sarkalatos Számolt/zal: mindenkor nyombann mellé

kell tenni, a Magábannérthetőket; még pedig mind a

kettőt tsak az Egygyesbenn, sőt a véle cgybel'zerkez

tetett Igét is, így: fde ember kapdi, húfz Водится:

záboroz ’s a t. így kell tenni az Igét, mikor a Sarka

latos Szám mellé nem tefzfzük is ki a Magábannért

hetöt. p. o. Шут arat,fzríz kapd} ’i a t;
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’ |7. Regula.

Ellenbenn, az ollyan 0_/2to' Számokhoz', a mellyek

Határozó Végezetůek, mint: tiza/zn, дай/залп, fzázann

’s a l: , mind а Nevell: mind az Igék а Többesbenn já

rúlnak; defekkor aSzámot jelentó Mássalérthetô, mi

vel egyl'zersmind Határozó is, az Igemellé tevôdik,

а Magábannérthetö pedig ezeknek, vagy eleikbe, чаду

utánnok, így: a Katana/ï fza'zann este/nel, vagy:_/za’

ч zann «teh-el a Katana/f, ’s at. Mikor pedig az szta'

ÁÉámot -a Magábannérthetö eleibe tefzfzük így :ßázann

а Katona'k arieh-el: látni Való, hogy két egymás elle

nébe tevödött mondásokból áll a bel'zédiink; va у те;

'külömböztetve l'zóllunk, és effélét mondunk meg után

na: nem pedig a ваш-ать ’5 а t. p

Így kivánják az említett sztó Számok az I'géket,_

mikor Magábannérthetö nélkíil fzóllunk is. p. о. het

term hármann ,fza'zann lahnah ebberm aKaJìelybann.

Jegyzést érdemel ez is, hogy а. Határozó Végezetl'i

sztó Számok leg inkább tsak fzeméllyekre vitetöd

nek, és\ritkánn dolgokra vagy oktalan-állatokra. Nein

mondjuk p. о. afarhawh tizerzn lävó'dtak-agyonn, a ha

pá/f tizenn шита/г: hanem ezekhez mindenkor Sarkala-i

tos\Számokat tefzünk, а 16dik Reg., fzerínt. — Ez:

eg] ,v Határozóval: сдувая“, nem pedig: сдувал, _

18. Rega la.

A Sarl-alato.: és az említett (yin-o’ Szrímoh törvénnyêt

tartják , a. sokasägot чаду kevésséget jelentö Mással

érthetök is, minémůek: Joh, eleg, neve/J, Лапу, mennji?

’s а t. Ezek mind а liláss.'«ilértheto't.A mind az lgét tsak

‘az Egygyesbenn kívánják magokhoì. p. o. rolf ágyút

"je", ‘Mg [едут/и: hef/zitett ’s a t. Ъет': .ro/ï (13712

hat ’sat Határozó Végezettel pedig, így: Johann,

kevesenn (ezek is leg inkább tsak lzeméllyekre vite

tödvénn) mind a Magábannérthetöt mind az Igét а

fföbbesbenn'vefzik magokhoz p. o. ’Sida/r Johann jöt

teh a vásárra, fzege'nje/r tähbenn ialállatnah mint gaz

dagol: ’s a t.

(vv) штат, mind, ‚младшим, „став némelly (сыпи:

iekbenn küiömböznek, Mei-t jóllehet ez: Mnden", Наши-026 Vége

zetù'je ennek mind, mint cz hevesmn, синей: ЬЁчеЗ, és igazság

flexinl annak is két nelm kellene végzödnì Еду: тёпфтп‘: de má:

ez Határozó crejét elveleelte, (is lehet еду in!!l írni; lgs mellé

azombann tellvességgel nem engedi magát aTöbbesbenn téletödni:

Pedig tulajdonképpenn igy kellene; p. o. minderm elaludtah', min! :

.so/:arm чаду kevennn simak: ’s a t. hanem megforditva: a_

"li/ld"e таящие: а t:|lajdonság; a löbb illyen terméfzetíi Mással

éxthetókre пене mindazáltal, сие} а liůlömbséggel: hogy 'ehel

`
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mina', az Ígék, 65 Nevek az Egygyesbenn is a Többesbcnn is

já11111a1111111gy; az ò'kà'r mind эфиоп, az ô'lrrŕik mind 6115110:

tak. Magábannérthetö eleìbe pedig öl'zveìlletve ez mind, soho.

nem tevödik; hanem e helyett ezzel élünk: mindert, igy; min

den дзоту fukar/rodik, mindert fà'rve'nfek fsalrírdÃ-adna/r.

P mindhez továbbá, hozzátóldódvánn ez: пуф]: а; Egygyes

benn , tsak a harmadik Személy Bagaleékját vel`zi magához Яду:

mindnfdjja, de a Többesbenn mind a három Személlyét felvefzi,

(kìvévénn tsak az Elsö Ejlésbeli elsö Személyì: midnfríjjunlr,

mellyel nem élünk, hanem e helyeît a., Határozó formájábann

velzfzük-elö igy: mi mindnydjjann) . o. mindnydjjunlrzf, mind

nja'jjatolre’, míndnya'jjolfe’. Sem az gygyes Ragafztékos pedig:

mindnydjja; sem a Többes Ragal'ztékos, p. o. minflnfájjank, ‘

mindliyájjatak ‚ mindnyájjo/r ’s а t, az Ígét a Többesbenn

meg nem ['zenvedik; hanem az Egygyesbennkivánják. p. o. mind

nyáj/'ato/t liever, mindnyájjok énekel. Nem: Ленине/г, ¿ne/relnc/r.

De ehez. is, ha Határozó Végezet járúl igy: nzindnyayfamz: mind

и Ígél mind aNevet aTöbbeabenn kívánja magához, p. o. mind

‚учу/шт az embers/l elhajlottanal: ’s a t. Azombann ez is inkább

tsak а fzeméllyekre vitetíidik,Valamîni a. Tizi-.s fzámok utánn, ‘

' ennek jelentése're pri/nur, 11cm Еву fzollunk; fixen-e156', haften

elsó', harmíntz :Itâ-hartem Еду: tizan-egygyedi/i', harmintz-egygye

ali/r 's a. t: e fzerínt megy a Százasok ’s a t. ниши is; p. 0./de

egygyedi/r, [шаг—Да; egygyedik, eier egygyedik, Íïottó'dik , harmadi/r.

’s a t. Száz~elsó',fz.zizmfí.vadilr ’5 a t. Sokfzor kettös értelmet i_s

okozna. p.o. valamelly seregben aßa'z elsó', "шву elc'ilálló ember,

vagy írásbann; ара; elsó'úetíí értödnék.

(aaa) Ennek: kettó', aGyökere: Л'е’г, vagy krt, és mikor mint

Mássalérthetöt valamelly Magábannérthetövel akarjuk öl'zveìllet

ni: akkor a. Gyökerével kell élni így: Íre'r. malom, lle't la'da ’sah

De mikor ez aSzámot jelentöMássalérthe-tö , Mondódoltá válik,

(a ódik lieg. Ízerínt) akker ezzel élünk: kettó', és сит. Magá

bannérthelönek vagy eleibe tefzfziik így: Kó'liyvet kelló't vette/n,

чаду ha шахта, mindenkor az lge utágm így: kà'rzyvet лепет

kettó't ’s a t. Az elïélékbenn; /rettó' a [dba a Segítö Ige lappang,

mintha vólna láóa halló' van. ’

' 19. Regula.

A Rendelö Számok, mint: ‚шута/1, ötôd, hatod ’sah

mikor Ragafztékkal állanak, Яву: hatoda lietedc ’s a t.

tsak а hatodik hetedik réfzt jelentik, a több rél'zektöl

elfzakafztva, és ezek helyett állanak: hatod ref/ze, he

ted réfze ’s a t. p. o. hatoda, hetede a búzrína/r, az az

hatodik réfze. Határòzó Végezettel: hatoda'mz, hetedcîzn

’s a t. a búzzít. '

Mikor pedig а Rendelö Számok mellé, _fe/l tev'ödik,

mint: harmadfél, „аудита: akkor az elötte lévö

Ízámpkat is belé kell tudni, két egéfzfzet és felet kell

rtenl. '

Hasonlóképpenn, mikor a Rendelö Számok utánn,

magam, magad, maga tevödik így: harmad magammaf',

. ötüd magfzddal,ßáznd magával ’s a t. belé kell érteni

`2
v
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az előtte lévő Számokat is, mintha vólna.: magam a

harmadi/r, magad az ötödik, maga a)fzázadi/ï, vagy ma

gammal hármarm , magaddal őzcmz s а t

(ЬЬЬ) Némelly Massalénhetőkkel Határozó gyanánt élünk,wés

azokat valóságos Mássalérthetőlr eleibe terzrzük. p, o. ígßta kék,

tuz/m zó'ld, mcró' va/r ’s а t. — Már feljebb megje'gyződött ,- hogy

mikor a Mássalérlhetö öfzveilletve, és így előtte állaMagábann

érthetőnek : akkor az soha nem eitegetődik, sem Számjám sem

Ejtéseire nézve; de видными mikor öfzveigazítva áll. p. о. ló

sok, lóé soké, lónak soknak, lovat sokat, ’s а t. akkor is mikor

Magábannérlhelő helyett áll, а jzelídc/r aßclíde/œt, a kegyetle

nc/rtől féltik 's.a t.

20. Regula.

A melly Mássalérthető Magábannérthető helyett áll,

és valamelly angábannérthetővel öfzveigazítódik: ezt

magához Ragal'ztékkal kívánja, a 3dil: Reg. fzerínt;

p. о. föwe'ny adománnyq, az igaznak úta, a magam

luíza, nem: magam lza'zam, valamint nem: [zemem

„надет, Ьеппе lévénn már ebbenn: magam a Ragafz

ték. Így a több Személlyekbenn is.

.d IVe/'vr'nássai Elrendele'J-e'ről.

g. CXXIX.

Hogy egyNévmássával sem élünk aNevek Nemeinek

kijelentésére, és ezen értelembenn младшая/в nin

tseu, azért nem adódott neki Név is: már ez feljebb

előadódott: de bizonyos, hogy ezt a Mutató Név

mássa't, a, az, sokfzor' eleibe tefzfziik a Neveknek;

nem ollyankor pedig , mikor valamit kimutatunk:

(mert ekkor vagy megkettőztetjük, így: az a, vagy

pediga következőkkel élünk; e, ez, a, az, amaz, emez:

’s а t) hanem ollyankor, mikor valamit egyebektől,

tsak mintegy me külömböztetünk, vagy különvefzünk

p. о. а tornyot átom, а tserel'znye-fák virágoznak,

az Oroleán kegyetlen állat. Ebből "az okból neveződ

l hetik ezen Névmássa: а, vagy az, Mcg/tülőmbäztető

ch'vmásscí/zak, vagy tsak magábann: [Meg/rülämóözzc

tőnek. Való hogy ez a Németek Me határozó Articu

lussán'ak sokakbann megfelel: de eghatározónak,

azért nem neveződött: mivel ezen Nevezet. már más

'ra fordítódott. Jóllehet azért ezen Névmássának a, az,

megvan а Mutató ereje is, de tsak akkor, mikor ma

gábann élünk vele, vagy pedig azt Név nem követi

>(mert I e követheti mint': a об]: nállam) mindazáltal,

a mint özelebb említődött: l

1.) Mikor ez a Névmássa a, az valamelly ZVe'vnek

N \ , . I
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eleibe tevődik: akkor azzal `( ha tsak. meg nem kettőz

tetődik) nem kimutatás, hanem megkülömböztetés vé

ett éliink.l Tevődik pedig e végett, nem tsak aMagá

äannérthetők eleibe , hanem Mássalérthetők, Név

mássai, igék, és Réfzesűlők eleibe js, valahánnyor

ezek Magokbannérthetők helyett állanak; p. o. az ide

genek, a falusiak, a gazdagok, a magam, a mienk,

а .ro/r mende monda,‘a vőltőrt .remmit Jem adnak, ‚ив/282:

а nyitjára akadni. Tevődik Határozók, Előlutóliárók ,

“és Közbevetők eleibe is p. о. а hol, az utánn, a sok

jaj, a sok nq/za ’s a t. `

Akar az Egygyesbenn akar а Többesbenn, és akak

mellyik Ejtésbenn élünk edig valamelly Névvel: az:

a és az, minden változa: nélkül maradnak; p. o. a

Лари, a tJillagokat, az elmének, az ágaknak ’s a t.

2.) Mikor pedig valamit ki akarunk mutatni, de

Név nélkül, vagy nem Nevet hanem Igét mondunk

utánna: felvefzfzük e végre, a mint már említődött

а Illegkülömböztetőt, és a mint a távolabb lévőket

ezzel mutatjuk: az V. a, úgy a közelebb lévőket ezzel: `

с v. ez p. o. az őrül! ajzalad! azt láttam! ezt bélye

gezték-meg! e győzött , в .ro/za meg лет állott.

3.) Mikor még «hathatósabbann akarunk valamit

kimutatni: a közelebb említődteknek utánna tefzí'zük

ismét a Megkülömböztetőt: a, [vagy az, a távolabb

lévőnek p. о. így: az a torony, a közelebb lévőnek

pedig így: ez az dro/r, ez a híd. '

4.) Ha pedig még világosabbann akarunk valamit kí

mutatnií a Megkülömböztetőnek ezt tel'zfzük-eleibe:

amaz vagy imez, emez a fzerínt, a mint a kimutatott

dolog odébb vagy idébb van p. o. amaz a torony,

emez az e'pűlet ’s a t. '

(ccc) Valamint a Megkülömböztető. úgy a. több ilt felhozott

Névmássai is Mássalérthelők lévénn; ha. tsak egy egy tevődik

közzülök valamelly Név mellé, nem ejtegetődik; de mikor kettő

tevődik : akkor az elsőt. kell ejtegetni: p. o. amaz a bika, amazt!

a bika'e', amannak a bikának ’s a l, emezt a karjút” стенд! a

borjúto'l 's a t. de magokbann állvánn , vagy Ige tevőd

vénn utánnuk, nem ejtegetődnek р, о. mellyik tornyot látod?

azt, ezt, amazt, emezt ’s a t. ez Лени, eze'va'lt a borjú, ennek

adtál: a tino't ’s a t. azt vitték tů'mló'tzbe, azoktól vettünk zálo

got 'S a t.

5) A melly Név előtt Megkülömböztető, vagy más

Mutató Névmássai állanak, ha az illyen Név eleibe

Mássalérthetőt, vagy a befzéd sorja úgy hozvánn

magával e éb Fzókat is akarunk tenni: ezeket min

denkor a J. évmássa és Név közzé kell helyheztetni

l»

л I
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így: a bádogos tornyot látom;'ama minden jóknak és!

áldásoknak kimeríthetetlen kútfeje. _ '
_ F CXXX.*/ . —

Mikor a Neveknek, vagy az ¿IJ/í fzám /1~.erz’n:t,A a

Befzéd egyéb Réfzeinek is, a Mcgkúlömböztető, vagy

pedig más Névmássai tevődnek eleikbe: mpndhatjuk

azokat мед/штаммы: állapotbann lenni. Нашла

1еГ2Г2 ennek a Nevezetnek az I'gék Elrendelésébenn.

De vagynak ollyan Nevek, a inellyeknek a Megkü

lörpböztető néha éppenn nem tevődhetik eleikbe, de

azért nem tevődik, mivel a nélkül is eléggé megkü.

lömbölztetődnek. ' ‚

‚ 21. Regula. \ l

Az emberek, akar Vezeték , akar KereÍ'zt Nevei az

Egygyexbenn, továbbá az Orfzágok, Városok, Ealuk

Nevei, nem I'zeretik magok előtt a Megkülömböztetőt

p. о. hibásonn mondódnék: a Péter, а .ld/105, a For

grits, a вам, a Buda; mivel ezeknek kettős értelme

van, és ezt is tehetik: ille est Petrus, illud из! Vienna

’s a t. hanem így kell tsak: Péter, János ’s a t

De felvárják a Többesbenn p. o. eï/'cne/r a Jánosok!

eleikbe'várja'k a Megkülömbözletőt akkor is, mikor

Mássalérthető tevődik melléjek, p. о.‹ а híres London,

az elpul'ztúlt Jerunílem, a vak Bartimeu: ’,9 ai. A

Mutató Névmássait pedig mindenik eleibe veÍ'zi, így:
laz a Péter nem jól viseli magát, ez a Pest fzépenn

megépült. ’s a t. — Az elfélékbenn: az én Ja'nomm,

vagy a Ízi/lomm, a te SaroÁ'Jzírod"s a t. ezek: a, az

ein, а te, ’s at. e helyett állanakf enyím tiéd, öve”;

(mellyről alább) és nem Megkülömböztetők. Továbbá

az effélékbenn: а Hunyadi Familídja; a Megkülöm

böztető, a штамм; vivődik, a CXXIX. snek 5d» [zám

ja ['zerínt, nem pedig Нилу/даёт. /

22. Regula.

Kihagyódik a Megkülömböztető héha a Példabefzé

dekbenn, Fontos Mondásokbann, p. о. Bagon i.: bíró

barlangjábann, Rén töb/Itt ja'r, [тайгу többet költ

’s a t. Úgy а Versekbenn is; kivált AmikorRagafzté

kos Név eleibe tevődnek; (mivel az a, e benne van a

Ragafztékos Nevekbenn, és eléggé meg vagynak külöm.

böztetődVe) "р. о. Ostoroa'at Uram ’s a t. - Szívemet

hozzád emelem: lábad botlani nem hagyja ’s a t; min

denkor kihagyódik pedig a Megfzóllitásbann.

(ddd) Ez a Név kim: az ldvezítőnek Tulajdon Neve; ez eleibe

tehát az a nem fzükséges; Kristus pedig, Hivatalát jelentő Neve g

és így hol kell, hol nem kell eleibe n Megkülömböztető, а fze~

Yin! a mint befződünk sorja hozza magával.
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23. R aguil a.

Az OktalnnAlla'tok Tulajdon Neveinek (hanemha.

azokat ['zóllítjuk) mindenkor eleibe kell tenni а Meg

külömböztetöt p. o. а Pel', aSzürhe, a Rigo, a Szar

vas, a Tui/:ó , a Lomblír, a .Pu/ni, az Автол, а Ейш

’s a t. '

Leg többnyire eleibe tel'zlziik а Megkiilömböztetöt,

а Hegyek, Erdök, Folyó, és Allô Vizek Tulajdon

Neveinek is, mint: a ЛИЦ/1, а Heiz, a Balm/zy, а

Vertes, а Darm, a Tifza, a Berettyó, а Balaton; a

Ferio' ’s a t. Így, а Pul'zták Tulajdon Neveinek is, р. o.

az Ohát, a Zám, az 0nd6d ’s а t. Kivevödnek a.

~ Ragal'ztékosok, mint вода/мм, КагйЦогфйЦйм ’5 a t.

és 'nérnelly al'félek is, mellyek Helységek vóltak,_ és

nem felettébb régenn pufztúltak-el.

24. Regula.

/

Mikor valamirôl átaljábann , fzéles értelembenn

чаду egyebektól külön nem ~véve I'zóllunk: akkor a.

Megkülömböztetövel nem éliink. p. o. vizet hoz, lo

vat vettem, fát vá , tornyot láioh', levelet irak. A

Napnyugoti Nyelve bonn is illyenkor rél`z fzerínt sem

-mi Articuius nem tevödik а Nevek mellé, rél'z fzerínt

pedig a Nemhatározót- velzik-elö.

'25. Regula.

Mikor valamelly N_év eleibe Sarkalatos Szám, vagy

Mennyiséget jelentö Mássalértlietö tevödik: a Мез—

külömböztetö ekkor is elmarad. p. o. tiz, húfz, ezer

embërt ИШЬ, have@ pifnzt hoztdl ’s a t. hanem mikor

kívántatik, Miitató Névmássa járúl hozzájok.

A Rendclö Számok, néha megkívánják a Megkii

lömböztetöt, p. o. a hatodih [fe/z, a лети/г Jar. Igy

ez a Mássalérthetö is: .roh p. o. a .ro/ï pant elvç/ìz

tegette. _

26. R в g и l и. `

Nem l'zeretik magok elôtt a Megkiìlömböztetöt a

Kärdö és Nemhatározo’ Névinássei. Nem mondjuk p. o.

a vala/ri, a ‚яйлу; ’5 а t. söt ha bennek lappan is,

mint ezekbenn, annyi, силу! ’5а t. (mintha volna:

aznyì, eznyi) vagy világosonn eleikbe tevödik is,

mint ezeknek: 'a hi, a melly, a mi, tsak úgy élünk

vélek, az Igekkel való Egybel'zerkeztetésbenn, mintlia

elöttök sem vólna. '

S. CXXXI.

Es ezen кедами fzerínt, mint máx’ a közelébbi

5.“
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§benn emlíiödött, a Nevek, чаду Megkalömbözödözt

vagy Megnemkülömbözadött állapotbann „души.

Meg/rülömbözôdött állapotúak azok: _

1.) A mellyeknek а flieg/rülömbözletó' tevödik eleik

be, vagy pedig más Магний, söt akarmelly egyéb
Nävmáua, a кета/гс: eff Alem/zatzírozó/rat kivévénn.

2) Megkülömbözödött állapotûak ezeknél fogva a

Befzédnek egyébl Réfzei is, a CXXIXd. уже}: 155 fzámja

fzerínt. .

3.) Az Emberek, Orfzágok, Városok, Faluk, Pufz

ták, Hegyek, Folyô és Allô Vizek, ûgy az Oktalan

.Allatok Tulajdon Nevei is. „ '

‘ 4.) Minden Ragafztékos Nevek , mivel mindenikbenn

Névmássá lappang. а

5.) Söt а harmadik Személybéli Ragafztékoknak az

Egygyesbenn, nem tsak Megkülömbóztet'ó , hanem
Számot is rhatározó ereje van; és mikor valaminek mér

'tékérö'l fzóllunk, annyit tél'zen mint: еду. р. о. фта

de/'e [шву meghólt,\ пар/(Мат: egyfzer e/'zik , ittzeîe

[rät gafas, уйдёт, köbli öt márjár, tízeîßel, fzázával

mijn ’s a t. Ezekböl kihagyódik az: еду; ámbár nélla.

eleikbe is tevödik, mint: еду e/ztendeje, ogy hónapja

’s at. még pedig ebbenn Í'zükségeské penn.

Megesik ez 'is, hogy a harmadik gzemély Egygyes

Ragalztékjával, Alineînůmfget határoznnk, de tsak ne’

melly különös, és Nyelvíinknek tulajdon fzóllásibann.

р. о. Hogy kél a bûza? búzá/'a „щадит, bora шип

gatja ’s a t. Катай/и válogat/'a; az az, a minémíí з

 bûza , bor, Katona ’s a t. ezek helyett: a bor, a búza.

válogatja, vagy válal'ztja-meg. , ' .

- g. схххп.

Ellenbenn Megnemkülömböztetett állapotûak:

1.) Az ollyan Nevek, a mellyeknek sem a Meg

митинги, vagy más Ne'vmríua elejekbe nem tevö

dik; sem magokbann elégséges me külömböztetö tulaj

donsággal nem bírnak, mint bírna az Orfzágok ’s at.

never.

2.) A Sarkalatos Számok, mikor vagy Magábann

érthetövel öfzveillöleg, vagy Igével vagynak egybe

l'zerkeztetve. lgy a Mennyiséget jelentök is а 24d-ik

Regula lizerínt.

3.) A Kérdö és Nemhatározó Névmássaì.

(eee) Killagynì a Megkülömbözletöt ott, ahol nem kellene, és

p, o. így fzóllani: Koni: fagja-»be' lovakat, vagy: mondjarl Ладу

.Sm/:dts Ьфлш шел: .riem ékesítése Nyelvünknek; hanem hij

dalmat okoz а füleknek; éß fzìnt ollyan hilm, mint mikor odi.

levödike a hom nem kivámnlik
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27. R egu la.

A Bírást jelentö Névmássait: 'enfz'm, tie?! , буе’,

mié/1k, наш/г, öväk, soha sem telezük Magábannért

hetö eleìbe, Mássalérthetö gyanáut: nen/1 mondjuk

р. о. en_yûn ruim, tied hard, öve’ paripa ’s а t: hanem

ezek helyett, aSzeméllyes Névmássàival élünk, eleik

be tévénn а Megkülömböztetôt, így: az eh, a tc ’sat.

а ВдавёЬацпёгШеъбЬё: pedig Ragafztékot járûltatunk

így: az с’л, ruhám, а te ruhríd, az б ruhája. A Töb~

besbenn: a mi ru/m'nk, a ti тис/16:05", az б ruhái/r. -

Ekképpenn tehát: ezen két Névmássaiból: az е’л, а te,

az ó, a mi, ’s\ a t. egy Mássálérlhetö lefzfz. De mi

vel ezen Személlyes Névmássai: ën., te, б, mi, ’s a t.~

benne lappanganak a Ragafztékos Nevekbenn: rezel(

tehát sokl'zor, kiis maradhatnak; és a Megkülömböz

паб, ezek délkül is kipótolja a Bírást jelentö Név

mássait,l így: a ru/uím, а Írardod, a paripní/'it ’s a t,

mellyeket úgy értünk, mintha így mondanánk: az eh

гида/п, а te Ímrdod, az б paripájit. ’s а t. A hatha~

tósabb és birásunkat világosabbann kijelentö fzóllá

siukbaun, fzoktuk tsak többnyire illyenkor, а Sze

méllyes Névmássait is hozzá tenui а Megkülömbözte

töhöz. '

(fff) А Пе’ибе’д Mássale'rthetó'lr, Számjokra nézve sem változ

nak, mikor Magábannérthetökkel öfzveìlletve állanak; р. о. a

Èkete fèste'lr, aTöbhesbcnn is: afs/sete дыме/е (mim már ez а

maga helyénn megjegyzödött) de a Ragal'ztékos Névmássabéli

Mássalérthetäk, Számjokra nézve, változnak, р. o. а magnmfze

mei , a Tellye: Tq'bbesáenn lq/ì/ì: a_ тлена/г ßemcí; `így а kö~ '

2е|еЬЬ emlílödött Ol'zvelett Névmássabélì Mássalérthetö'is: az e'n, a

te ’s а t. a Többesbenn változìk, a [nim elëadódolt: de az Ej

.tésekbenn ez. sem.

~ 28. Regula.

A Bírást jelentö Névmássaì: enyím, {Ее/д, ’s a t.

mié/zh ’s a t. tsak Igékkcl fzerkeztetnek egygyüvé; а

mìdönn а Segítö Igének harmadik Személlyei а Jelen

valóbann kihagyódnak ugyan, (mint erröl mindjárt)

de a több Idökbenn nem. p. о. ez а lr6/:yu pz (туб/п,

ez az 'Irrísa tia/d ’s a t, cza атаманша ’s at. Más

rendbéli Ígékkel Í'zerkeztetvenn pedig egybe, Magá

banne'rthetök helyett állanak, р. o. az enyírnet лет

engedcm; mindennek meg kel! adni az öve?. '

29. Regula. .` _

Ezen Névmássát la', `alu', és az ettöl fzármazta.-4

kat: vala/ri ’s a. t. (mellyek Személlyekre vivöduek)

Soha sem шиши: Mássalérthetö gyanánt, Magábann

N 2
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érthetö eleibe öfzveìlletésképpenn : mikor tehát Шуга

formánn látfzik állani: mindenkor a Segítö Íge lap.

Pang benne p. o. a lri Katana, [едут Katana.

t Ezek helyett, Mássalérthetökéìmenn élünk a követ

kezökkel: a тещ, иа1атеЦу, s а t. mellyek elölte

vödvénn fzemélyre is, dologra is vivödhetnek p. о. ‘а

n'aelly Komix: [враг i: tud gyógyûani , vala/nelly ház

[диспута с’рШ. \ ' l

30.v Regula.

Ez а TagadóNévmássá is деп/Н, Mássalérthetö gya

nánt, öfzveilletve, Magábannérthetô eleibe nem tevö

dik: hanem e helyett, hol ezzel élünk: еду лет, hol

pedig ezzel; .semmi сет, vagy, лет; ûgy mindazál

tal, hogy illyenkora Magábannérthetöt а kettö közzê

helyheztetjük. p.o. еду nyúlat .re/nláttam,.remmil`zereu

tséje лет akadt.

31. Regula.

E pedîg: mi , tsak kêrdésbenn, a tölle fzármaztak

edig: akdrmi, valamí egyébkor is tevödhetnek Ma

gábannérthetôk eleibe így: mg' dolog.’ mi állat ez?

’S at. val/mu’ baja van.4

Így bánhatunk ezzel is: .re/nmz“, Jem nélkůl; de ér

telme illyenkor változik, és annyit téfzen, mint: .rem

тёте keiló', p. О. .run/m' ember ’s at.

А Vagyan chz'tâ Íge Elrendele’œ';öl.

S. CXXXIII.

Háromféle értelembenn ['zoktunk mi is , mint más

Nemzetek, élni, ezzel a chítö Íge'vel.

1.) Néha az, tsak Foglalo’ (copula) melly a .Neve

zó'döttet, а Mondddottal egygyüvéfoglalja; és egygyiket

` а másikról, vagy állítja, vagy tagadja. =

2.) Néha továbbá (На/[Мать és Í'zéles értelembenn

там lätelt jelent. Jelent bizonyos kelyenn valli leîelt is.

3.) Jelenti valaminek лгали.

32. Regula.

Mikor a Segítö Íge Разум, tsak Foglalo': akkor a

Jelentö Mód Jelenvalójának harmadik Személlyeit,

vagyon, надулся“, soha se mondjuk-ki, (más Idökbenn

és Személlyekbenn fzint-úgy kimondjuk mint egyéb

Nemzetek) hauem mindenkor elhalgatjuk bel'zédünk

benn, így: Ferentz Kirdly, a bor jd, az Мёд— válto~

zók, a [слезе/1- ritkák fs а t. Tagadva: fza'l -fa nem

„ад, а vdr ист wiz. [Бутсы ez , mikor a. Nevezö~
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азы НасйгоганапЪЫ áu is, ì’. 0. мы шпиля, „и

reßegesliednì, лет cgäJJe/ge: зада: alud/u' ’s a t.

33. Regula.

Mikoi'aSegítö Íge bz'rástjeleht: az említett két Sze

méllyeì: vagyon és vagynak, illyenkor is kimaradnak

fzollásinkból. р. o. cz a /fönyv Peïerä, ezel: a Tuir

dzík а Уйгол’, лет az okomlïe’ a [галди/г, eze/i a ka

fzdllo'k nem a [адом/г! ’s a t.

34. Regula.

I

t_Mikor ezzel: падут, vagynak átaljábann való lé'

telt jelentünk: akkor mindég kimondjuk. р. o. pan bor,

шт búza, надула/г Ángyala/r.` ` ."` `

35. Regula.

Mikor valamînek lételét tagadjuk, ezek helyett;

nem vagyon és лет vagyna/r: ezt vettük-fel: nints,

és иглами, nintscnck, így: nini: елб, nini: fù', nin

tscnek дедом-фугой. ’s a t. és hiba vólna Яву fzólla

ni; лет vagyaa ацбд ’s a._ t. "‘ «

36.` Regula.

Mikor шика: vagyorz, радуя/117, helybe 0016 тел,

vagy valamelly helynek, akár. közel , akár távollétét

jelentiük: és' így Helyet [Мент Elölutól/'áró/rkal vagy 

Нашим/та: élünk: akkorazokat, holkimondjuk, hol

elhalgatjuk, р. о. а Nrídor Ispán Вбит—т; шт, Ре:

lenn а Na'dor Арфа, Ро'юп ide nem туй/гс, Bât: ide

mqufzc van, 'nem oda Budnf» nem árra Del/reczen. ’s

a t. Ide tartoznak az efféle нападок is: )ml a Koni.: ?.

fzántani: melly így is jó: half. van и кот: ? fzántani

van. Elnünk kell fzokfzor nintsean is így: шт: ¿de

uint: дубля märëföld, a Kirííly nini: атолл, a теч

zörm nintsencli aratók. "

(ggg) Úgy мать шЕтЬдаъ efïélék is: пей-ст шт pdlzzß'm; ne.

had van еду lovad: bíra'sl jelentenénçk: de а birást ezekbenn,

a Ragaleékos Név jelenti; 'a Segílŕí Ige pedig lélelt jelent : söt

ez más, és mindjárt alábl':P elöfordúló Egybefzerkeztetés.

` ßegula.

Hal befzédünkbenn ez az Egybefqglaló> kívántatik;
Je, vagy `rem, a: luints mellé.: avkettö öfzvefoglalód

vánn, leI'zI'z belöle: пли, vag Jinuen; és rövidség~
nek okáért, fzeretünk* ezzel Äni`v így: [опа Jian,

[хо/Реп: sinn, pcf/:ze пни, quztója sinn, e helyett:

:e ре’лге, .re quztójg, нём: ’s a. t.

i I ь

' Í
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38. Regula.

Mikor a Segítö Igével, nem annyira bírást jelen

Шик, mint valamit valakinek tulajdonitunk: akkot_

az, а Harmajlik Ejtést kívánja, p. о. nähern van pen

ист, nehed nini.: hönjved, Регата/1 .rolf jóbara'tja van,

Päterneh „тис/гед- párifogäi.

39. Regula.

Mikor Mással чаду Magábannérthetövel tulajdonï

tunk valakinek valamit: а Segítö vagyon és vagynah,

kimarad ugyan ekkor is, de а Harmadik Ерш те -

kívánja, így: heee-ril a fza'jnah; ez a ruha .li

помад; matshánah jdtefh, egernelr halál, alhalmalom/îl

Katomíknah. ’s а t. l'gy a Határozatlanbann is, .' о.

ful/1 dolog 166651161- Jenni, а Harmadik Ejtés k1ván¿

tank. _

4o. Regula. '

Mikor Névmás'sa mellé kívántatik a: vagyon, 65

vagynah: pótolni fzoktuk azt, a Meghülömböztetövel,

így: az az, hoc ell, id eli, vagy az a, ó' az, ille eli,

enyim az, az az enyím, az a Bird, ez a Kirzíly, ezek

а régi Királyoh', ’s а t.

А TJele/rvó' 1561— Elrendele’.re’röl. (föképpenn.)

A. Az Elsó' Еда-561. '

41. Regula.
l1

Az Elsö Ejtést, hol eleibe, hol utánna сатин; nem

tsak a Tselekvö, hanem más rendbéli -Igéknek is, a

fzerínt , a mint aföbb tzélunk; чаду a. Névbenn,

чаду az lgébenn vagyon béfoglalva, p. о. а vén [fet:

he i.: megnyal/'a a .rót , mega_yalja a vén hen/rc i: а

161. Feier megbetegedeit; megbetegedett Päter ’s a. t.

B.v А Ватт/111111:` Ейе’лсд‘

; - 42. Regula.

Valamint а Segítö , úgy minden 'egyébféle Ígef a

mellyel valakinek valamit tulajdoníthatunk, és tulaj

'donítunk: a Harmadik Елен kívánja, . о. tartozol

fzolgzílni a Hand/lah'.~ Levelet Ífú'ldöit az Atiyánah, а

[бте’пу tsak magánali е’1, 'de mámah hal.

(uhhh) lMivel a Harmadik Eités Végezetjének: >nah. т": mint

IElolut'óljárónak, (lásd azok között) sokléle érlelme van, Vagy

1е1ете5е: azon külömbféle ielentésekblíl könnyü kitaláini, al

eliéle lzóllásoli okaii; Загадала/1 ment, {балле/с gondoljá/f» Ju"
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nakfogadla, .Ía'noxnak Найду/Запад: menní: ’5. a t. termeftnek

топа/(М , [дата/к írja'k. Az elfélékbenn: Ед ля]: mandjzík, ’s at. .

а leu/1i, elhalgalódik, mint feljebb a радует és паду/дай.

*_ C. А Negyßda мы

5. cxxxlv.
Minden Tselekvö Íge, és így a Tselekedtetök is, i

Gyakorlók, és több efféle jelentésůek, bizonyos, поду

а Ма yar Nyelvbenn is_ a Negyedik Ejtêst kívánják:

de hfrom külömbözö1 Nemei lévénn Nyelvünkbenn
minden Tellyes Tselekvö lgének: kérdés, mikor ? és

Wllyikkel kell élnünk ? mikor a Segi'œíeuel , Yvagy

Слом—душ? mikor i_smé__t a-lïagafztßîioual? mellyik-I4

hez? mitaodás Név., kívántatik? vagy megfoŕdítva,

ez узду _amaz Nvév mellyik Formáját , mellyik Nemét.y

liívánja a Tselekvö I éknek? De nem nehéz ezt akér

dést, a Neyeknek Ь е külömböztetett, éá`lvlegnemkíi~

ylömböztetett állapotûaîra- lett Felofztódáâából eligaá

z_ítani. Bauern fzámba jö ezenn kívül ez isf: hogy el

чаду amaz Név, 6_5 Névmássa, hanyadik Szernély

benu van ? és ahoz képest járúl ahoz, шву е2, vagy

amaz Neme a Tselekvö Ígéneli. `

1.) Az elJó' Szemël bean, több Szó, és ígytöbb Ne

Éyedik Ejtés nintseze _nélz engem’ vagyengemet, min

.'et, деяниями, magamat, magari/rat. Ezekenn kíviíl

valamelly N_év, tsak úgy__ lehet az elsö Személybenn,

ha ezen Névmássai eleibe tcvödnek, p. o. így: enge

met Рейн, minŕet Hadi отдачей-г ‚ áenru'lnß'at.y Haza
fiakat ’s а. t. V ‘ i ‘ .

2.) A második Személybenn továbbá többïEj'tnget

helö Szó nintsen, ezenNévmássainn kívůl: идет, ti

гиды, magaziat, тау/годах; és_ az ezekkql ölzveillet

ve, vagy.pedig „Оптик Ejtésbenn álló Nevek.' p. o,

tis/geriet Ötsémet, тел-е: ¿fn barátimat ’_sa t. ‘_ .

3,) Ezekenn )és az ell'élékenn kívíîlf, minden Név;

mássai, és akár Magábann, akár Mássalértlíetö Ne,.

vellaï ,_ mind a harmadik Személybenn gondollathat

na . .

4.) A Ragafztékok is okoznak Személybéli külömb

sé et: d_e a Ragafztékos Nevek a Megkülömböztetett

ál apotûak közzé tartozváun., más Regulábann adód

nak-eló. ' ' ` "

, 43. Regula.

Ha az elsö Személybenn lévô Névrnássának, vagy

az azzal öl'zveilletve lévö пешек Ne yedik Ejtélséhez“,

aTselekvö Ígének is см Szemell e2 а arjuk tenni, azt
mindenkor a Ragzi/zté/rosból kellyvenni, Яду: `fzeretcm
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magamat, vddolom magamal, дней/ш- magunL-at, vá

doljuk ‚лаванды, így is: ¿n magamat, mi {ладил/га:

sata

/

(iii) Lálnì vaió ezen példákból: hogy' mikor az elsó'Szeme'I 

Ь!!! Ne'vma'sm'hos, elsá' Бите-{70442 ,n és magunkm illetö vagy та

gunk eránt való tselekedetet clöadó Ige levödik; akkor e helyett:

сядете! és min/fet, ezek levödnek: magafnat, és тает/‚дам

de ha második vagy harmadik Személybéli lgével élünk: helyre

áll ,az g engem'; és min/set, min! mindjárt hi-fog telfzeni.

44. Regula.

Ha pedig az elsö Szemäbbenn lévö Névmássához,

Уеду az azzal öfzveilletve lévö Nevek Negyedik Ejté

séhez, a Tselekvö Igének тают/г Ззетещуе’: :ikarjuk

tenui: kell аи venni, vagya Segítékes, vagy aCson

ka Formábólaz Egygyesbenu; ígyzßeretfz en am?, vi!
fiel engem’, vádolfz engem’ ártatlarlt; la Tö besbenn

tsak a Segítékesböl, (nem lévénn a Csonkának Töb~

besse) így: _['zerettek minket; 'vgfztelr bennünÃ'et Bu

daiakat, mirakel „(Мопед drtatlan таты: ’s а t.

_ Igy a több Módokbaun is.

45.` Regula.

Ha ismét azmlsó' битой/бели lévö Negyedik Ejtés
hez, harmadi/ïf Szcmééyáeh' Tselekvö Íge kívántatik:

ez is a Segítékesböl vevödik így: vádol engem’, ker

gct min/ret, engem’ vádoltak, minket fognak Анд/доят!

:1i ’sa t. Nem pedig: engem’ vádolja, v. [св/а vddoI/zi.

S а l.

46. Regula. '/

Mikor a másodìk Szemezybcnn lévö Negyedik Ej

téshez, quó' Személybcïi Tselekvö Igét akaruuk ten

ni: e vêgre az Egygyesbenn, egyedül tsak a Csonká

val kell élnünk, így: fzeret/ek идеи”, ¿haft/ak ¿des да—

#litem .’ itt [дадут/г ¿des gyermekem .’ е1и2ппе’1еЬ та

gammal ('alatta értvénn tégedet) megximlmílak ha

alma-nue? ’s a t.

А A Többesbenn pedig illyenkor, tsak а Segítékessel
kell élnüuk így: штамп/г tite/ret , [ладони/2,1: benne'-v

telret, itt [туши/г vdlnaßennelclíet ’s а t.

\ 47. Regula.

` Mikor a тётей: Személyáenn Álévíí» Negyedik Ej

téshez_ második Személybéli Tselekvö »Igét yakaruuk

tenui: e végre, а На5ф1е7гш Nemû’ kîvántatik; mivel

а togen?, шага, ’sßerßlünatrßkßtî helye'be, itt is; ma
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gadat, és magalokat kell tenui, (ezek pedig Megkü

lömböztetett állapolúak, Ragaí'ztékosok 1événn,) így:

Ленчей magarlat, vádol/'áto/ï magatokat , elmúhy'ztòt

trito/E a швам/га: ’s a t. ‘

48. Rega la.`

Mikor pedig а második Személybenn lévö Negye

dik Ejtéshez', harmadik Személybéli Tselekvö ige kí

` vántatik; ez aSegítékesbÖl vevôdik így: vádol муть

kergetett täged’, 'utídoltak vólna begaf, aleg jobb ûtonn

fog téged’y увита: nem pedigjogja dezetnik a t,

‘ Mivel а CXXXIV/íi/r „с. I'zerínt , az E156 és Má

sodik Személyt jelentö Névmássainn , és az ezekkell

öfzveilletve .eillóV Nevekenn kívíîl, minden egyéb Ne~f

vek és Névmássaì, a harmadìk Személybenn gondol

tathatnak: czekkel tehát a Сход/ш lVemú’ Тяги/губ Ig@

soha egybe nem fzerkeztethetik: hanem mindenkor

vagy а Segíté'kes, vagya Ragafztékos. Segítékes vagy

Ragafztékos Nemíi Ige kívántatiké pedig valamelly

llìïévhez ? ezt а Neveknek állapotja válafztja-meg; ûgy

ogy: '

49. Regula.

, A Megkülömböztetett Allapotû Nevekhez pedig, mín

denkor Ragafztékos, а Megnemkülömböztetett Allapotû

Nevekhez pedig, mindenkor SegítékesNemü.1gék kiván

tatnak. Lásd az illyen Nevekröl а СХХХЕ‘Ш‘ ¿5

CXXXIIdi/f {ММ- Így kell bánni а Parantsoló Mód dal'

is; mellyröl még alább.

, 50.- Заднее. ’

Mivel azv Ígéknek Segítékes Határozatlanja, semA

Személyt ,v_sem Számot nem határoz: a mené is Se

gîtéìkes Nemíí Tselekvö Ige kívántatik, {зуд-‚111201: ír

ni, tado/r olvami. Illyen kívántatik akkor is, mikox'y

a Határozaglannal Megnemkülömböztetett Név vagyon

egybeí'zerkeztetve; p. о. ‚гадай könyvet chiami,y aka

ro/ï штандарт: ’s a t._ De ha Megkülömböztetett

Név fzerkeztetödik-egybe a Határozatlannal: Ragafz

tékos ige kívántatik, р. о. zeretem a jó könyveket

olvami, Íu'vánnám шт; Budat, Í.'11 Mátrát ’s а t.

g cxxxv.

Ezek fzerínt kell bánnì , az ollyan Közép Tselek- 

vökkel és Közép Szenvedökkel is, a mellyek ez vagy

amaz Elölutóljáróval öl'zvetevödvénn, avvagytsak né.

melly Idókbenn Tellyes Tselekvôkké változnak, р. о

ihk( I.
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Найти ‚ kitántzolta таза, megdlmodta fzcrentxétlen

шгге’аеге’: ’s a t.

51. Regula.

Némelly Közép Ígék, ha Elôlutóljáróval öfzve nem

tevödnek is, felveÍ'zxk a Negyegik Ejtést; ha Метлу!

.regel [ежата Mással vagy Magábannérthetövel Í`zer

keztetnekcgybe, р, o. паю/а: aludt,folrat hazudotl,

fzäpat rílmodott, Íïét arq/'zt иди ’s a t.

(НИХ) Az Ötödik Ejtésröl, azonn kívn'il hogy Második Sze

mélyt' ielent, au kell megiegyeznì a mi- a 416ik Regulábann az

Elsö Ejlésröl mondódolt: söl átaljábann mindeuik Ejtéstöl Ява:

ez: hogy az! az lgének hol eleibe, bol utánna lefzfzük; a Гъе

rínt a mint föbb tzélunk, vagy az egygyikbenn, чаду а másìk-'

buńm vagynn.  A Hatodik Ejlésröl az Elölulóljárók Elrendelé`

se enn,

А Faglaló Íde Èlrendelck'äröl.

г s. CXXXVI.

» A Foglaló Móddal többnyirevakkoì élnek a Magya

rok is` és ú , mint más Nemzetek: hanem hogy а

Jövendöjét, nem hallani a köz befzédbenn.

1,) Èlni fzoktunk annak Jelenvalójával, mikor va

lakit megfzóllítunk: adj, шум, adja, adjuk! Es a

Második Személybenn ugyan: adi, adjad, adjatolr,

щипал, azokat I'zôllítjuk-meg, a kiket betsůlni nem

tartozunk. Az elsô Többes Személybenn továbbá így:

:1d/'ank , adjuk.’_aìt fzóllítjuk~meg, а kit akarunk is be«

tsülni, nem is. A harmadik Személyekkel pedìg, ad

jon, adju, adjanak, kik, betsíílést jelentünk. Ezen

harmadik Személyt j entöket fzoktuk végezetre elei

be tenui, mindeu betsületet, Tifztsé et, és Méltóságot

jelemö Neveknek; képzelvénn az olîyanokat is a `hare

madik Szem'élybenn, a mcllyek a Máspdikbann биа

' пак, p.o. arlja,Kend, hallya chyclmed, мымр

Felse'gcd , Nagyscígod ’s a t1' A“ \ '

‘ 2.) Alázatòsságunknak és tartózkodásunknak jehen

tésére, élünk а Jelentö Mód 'helyett sokfzor, a Fog~

lalónak némelly Idejeivel. р; о. árra kärnänk, azonn

{тати/я az Urat ’s a t. Azért a'búzáért [дети/г

vo'Zna.
3.) A melly Tselekedetet más Nyelvekbenn, kiván-V

ságot vagy óhajtást; akaratot, ’s а t. jelentö Ígével

pótolnak: azt mi magával a Foglalónak Aligmúltjá

val is kitefzfzük így: Olvanìe'k е’п пей-ей, vellgm tibi

legere. Valamit moudanélï, enneîn én abbo'l, ¿Imán/.

сак yet: vagy pedig~az Óhajtó щенка; тенте/э, al

haznám ’s a t. ‚ к. f

r
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А Hata'rozatlan Elrendeleífeîöl.

S. CXXXVII. '›

Az Ígéknek termél'zeti vés jelente'se, egy Nyelvbenn

sem engedi аи meg, 'hogy akármelly lgét akármelly
más lgének Határozatlanjával egybelzerkeztessiink.A

Nem lzólhatunk p. о. így: дата/1- harangozni, lövök`

дарами. ’s a t; mivel ezek а tselekedetek egymás.kö

rül nem foroghatnak., egymásra nem vitetödhetnek.

Hanem a melly Igékkel erielrnünhet, aharatunhat, -te-l

hetsägünhet, ßándehunhat, igyekezetůn/set, Ifivánságum

hat , е’: egyéb тащат/га: adjuk elö, és .Magunhbarzm

veghez mennifzohott пав/гейше: ’elentenek, mint: tu

doh, ¿rte/ï, alrarolr, jizereteh, ”тайной, óhajtoh, man

дуг/Ё, le’pe/ï,futolï, „мед, ’s a t. Továbbá,

2.) A melly Ígéknek Másraható jelentése vagyon,.

vagy ollyan tselekedetet jclentenek, а melly magun- . `

konn kívül másrauvivödik: minémůek: »taníiokq hi-'

vom, kúldöm, шиит, vifzem, ’s а t. ez'en kët ïrend

béli Ígéket lehet tsak Nyelvünkbenn,"a I-Iatározntlzín-`

nal egybel'zerkeztetni: de ezeket fem еду formánn', ‘hn-`
nem Nyelvünk e réfzbenn is' külömböz inás L‘\lyelvels-,K

töl; ámbár .a mint már említôdött, es_a Kifogások

пак eltávoztatásár-a, ûjoiag említödik: а mell;r 'ts'ele

kedetek egymásral nem vivödhetnek, 'az__a_i`l`e'l'ékél je?s '

lentö Ígéket, valamint'. üás`Nyelveiilienn", 'úgy a4 wif’`

énkbennis, nein lehet“ Határozatlnnnal; egybelzerkez-.

tetni. э ~ -› ‘ " 4 »‘

(_ «_» _ ‚ ~„ . . . _ 1111152. "`lìegula.y , .m

v_\`..ia‘ \.,\

Az érielme't, aharatot, indúlatoi,v дюжины! г’за t.

és -Magunkhannvéghezmenö tselekedetet 'elentö Igel'

ket egybe lehet~l`zerkeztetni, mind egymassal , mindk

pedig valamelly külsô tse'lekedetet jelentö Ígékkel; de
t'sak'y ûgy, ha.A mind a.v Hdtáirozatlanfinind a Hatdrjozfd`

Módbann álló ,ige azul; egy dologra шабаш;

_ßerete/r tanúlni,_¿liítoh imi, tudol; humilla', Ниш! «gl-__

menni. Ezen példákbßnn mind а két ige, мои Бы” .

néiélyre vitetödik, és- helyes azoknak Egybclìerkezte~ _

t se. . . ч; и I v . .

53. Regula. ~

A `1Wásrahato“‘jelentés'ů'Ige'het , ûgy is ` leliet Wala-h 

melly hozzájok illendö Határozatlannal egybefzerlxezfy

tetni , ha mind a két ige nem'ugyan azon, hanem az

e gyik egyre, a másik pedíg más Személyre vitetö_

di , p. o. hú'ldöm Peîert fzríntani, 11i/icm a тип/тир"

hat gyůjteni, hivom a нагие/га: emu' ’s а. t.
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(lll) Ez is helyes Egybefzerkeztetés: тет: ezekbenn a Наши

zaílan Módbéli lge мат/шт jelenlésíi. Ellenbenn -hibásnk és

fület денёк vólnának az elféle fzóllások: nlrarom a [rotsth be

fognì a lava/rat, la'tom [std/rot Irapa'lni, [бинт ogy ro'Ífa't heg]

re fèlmenni, hallo/r Де}: na'tát ¿nekelni , halloltam ó'letviradtig

типом: mivel ezen Példákbann a Határozallan Módbann lévä

Ígék, Magunkbannve'ghezmenó' lselekedelat jelentenelr; ha fzin

tén némellyek az elfélék közzíil Tellyes Tselekvök is, чаду Ма

gunkrahata'lr. .lllyenkor Nyelvünk terméfzeti Ízogjyot kiva'n így:

la'ttam доду- egy ro'Ã-a felment a деду", аА'агот hogy a kuni-r

befìigja. ’s at. és a Némctül гагу Deákúl nem túdó következéskêp

cnn az illyen Egybefzerkeztetéshez nem fzokott Magyar fülé

enn, nevelséges értelmet okoznámik, az emlileu hìbás fzóllá

sok, p. o. ezt: akarom Iwa'ntfzdntanì, úgy értené, mintha va

lnki lstvánt akamai. fzántani, nem pedig hogy lstván fzántson.

Hasonlóképpenn ezt: látlam Peter! Írapa'lni, Яву értené: hogy аЪ

a-kì ezt mondje., Pélert kapálta, és nem lévénn setét, látta

аи kapální.  или: mente't шпаг, ’s a t. látni való hogy

даёт illyen ,l тет: ebbenn mind a két Íge поп ['zepaélyre vite

tödik. -- Ugy шиш mindazáltal, hogy 'az efféle Igék is meg

fzenvedik, a Szenvedó' Határozutlannal мы Egybefzerkeztetést,

P. 0.a¿ßó'lló'mel a/raromkapa'lìatni, a _fiamat Нудист tanl'ltatni,

s a t. de valósággalœzekìs inkább а ’Iselekedtetö Határozat

‘anim’ nem pedig a Saenveçló'je, éslla az eiîéle fzóllásokbann a.

Deákok Szenvedö Határozatlannal élnek ii, de más Nemlelek

nem élnek. ' ' ` ‘

.l ' m '1: » '

(mmm) Nîntsen Nyelvünkbenn a îHhtározatlannak különös Vé

gezetů' .Egéfzfzenn és Bégennmúllja, hanem а mint elöadódott»
ezeket hog'yal'póloljuk jay: Ладу gyó'zó'tt, [ходу gyó'zó'tt vo'lna,

hogy gyó'zò'tt le'gyen ’Sa_t. _ 'Az ell'élék: огнями, tanúlt, ’s a t.

ìga'z ugyan hogy ВНЕШ“? Egéfzfzennmúitjai g és Magábanpért

helö eleìbe tevödvénn így: Миша“, lanúlt Ifjú, annyit tefznck

mintha így vólnának: alvaro' va'lt amber, vagy; a lu' olvasott,
Zanúlt. ’s a. t. ’l ' ч

De kêrdéë : ‘ leheté ha, îllyen катит/с uta'nn a веды Íge

Hatrírozœtâanja'l tenui, ё! a kettßbßl ofztánn, valamelly Ígénßk

Благодати Eggfz/ìennmúllat formáini, 1' l: mond/'dk душ-иnel', ('vicìll'e) z'rjdgk vifz/za verme/c (repulâye) lenni. A ki rit

kánq befzéll Magyarúlhazomba'nn так, Német ’s Á t. könva

kel olvas,` nékì törödhetik а: efféle Egybefzerkeztetêseknek;

söt`ezeket~talán ékeseknék tarthatia: de 'azért azok nem [zün

nek-meg 'vile'zatetfzeniés sértenì a Magyar fülét. Надув! awk

v'rlágossabbak is,'ékeseb'bekis; vagy а midönnfmegeshetìk, alie'

лишать Maga'banne'rthetó've' valdva'ltozdsápal, így: iria'lr дуд

zedelrnesnelr. Illyeneknek látfzauak игуан a kövctkezök is . jo'

Ilßk, {дата/г mond/"dlr, refzegnek til/lam. ; de valósággal ama»

„мы külömbözö Egybel'zerkoztetések y akker is, mikor Egéfz

I'zelnnnnúlt Bélzesülö áll bennek, és,tartoznak a 42451: Bçgula

alat't'lëvö Iegyzéëre, és _a 39о1й НеБЬЦЫ‘. `A`\ Segítô' Í`ge пш

rozätlanja' Zenm”bennek'lappangogyan ;' 'de nem .forma Egéfl`

fzennmúit Határozal-lanb; ha kitevödik is1,»\\p.o‘. mikor Яву fzól

lunk; nem illi/r vdsottaak Ianni; Eznem az Egéle'zennmúlt

bann; hanem а Jelenvnlóbann vagyon. 1. г, «.

x. ‘ "
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lgaz ugyan hogy Nyelvůnket, az eiféle Egybel'zerkeztetések

ю nézve, nem-i6 vólna felettébb megfzorítani: mivel sokfzor a

так vagy Német Egybefzerkeztetést követvénn, rövìdebbenn

fßólhatunk: leg alább a sok Лад—ус! inkább eltávozmthatjuk.

Ugy is látjuk hogy eleitöl i'ogva egygyìk Nyelv a másiknak tu`

идиотами tette magájévá, és anuál fogva palléi'ozódott.v De

más а Nyelvft tsínositani, más ismét аи, ez vagy amaz Egybe

fzerkeztetés által homályosímni. Ez! távoztatni kell. Valóság

gal homályosítiuk pedig és keltös értelmet okozan; mikor va

lamelly Egéfzfzenmuúlt Réfzesiilöt, egybefzerkeztetünk a Segitö

Határozatlanjával; ё: о. ezzel; тала/111: M'zó'tlnek Jenni,

ezt akarjuk jelenteni; ogy „дат; holott valóìággal ellenke

zöt tél'zen, nem egyéb lévénn ìllyenkor a gyó'zà'tt, megrövidiilt

Szenvedö Formánál. Lásd alább a 62di/c Regula alan lévö

Jegyzést.

54. Regula.

Mikor Magábann vagy Mássalérthetövel, (a Segí

t6 Ígét hol bennek lappungtatvánu, holvéllek egygyütt

kimondvánn) akár pedig Ígével valakinek valamit tu

lajdonítunk; ha ez'eu Egybefzerkeztetéshez Határozat

lan kívántatik: élni ['zoktunk a Ragafztékos Határo

zatlannal, így: i0’ minäkünk itt [aÃ-nunk, /ìükxe'g ne’/f~

tek выделяем/г, illö [фр vzírn/foznotok, nem твист:

heverned, ezt meg/icl] [замедлив/г. Adj annie! eb

böl az et ki l'zoktuk ha yni) Adi annie/i“ (ebböl ‘ismét ‘

az it) Igy az effélékböîis: Adj inni/z (а kimondás

fzerínt és öfzveolval'ztva: Adi innya, adjinniok, az it

Látni való ezeu példákból, hogy aSzemélyes Név

másmit, a Едва/226390: Hatdrozatlan mellé hol oda

антик, hol nem: és mikor kitefzfzük, nem igen sér

tì а, fület, ha. Задайте: Határozatlannal éliink is.

55. R egu la.

A melly Ejtêst kívánja a Tselekvö , vagy Közép

Tselekvö I e a Határozó' Módokbann: y аи kívánja

ugyan rend zerínt aHatározatlanbanu is. Mikor mind.

azáltal a Határozatlanbann tejendö Igével ollyan ige

fzerkeztetödik-egybe, a щепу nem egéí'zfzenn véghez~

ment, hanem vagy tsak tzélbanu, vagy még munká

bann lévô tselekedetet jelent; illyenkor a Határozat.

lanhoz а Negyedik Ejtés helyett, Elsö Èjtést tefzüuk

így: Szó'llö /ïapdlni шт, bor inni ment, elkû'ldöttä/s

hdr.: hán taai, lníz tííz látni гнали: vagy inkább, а

Negyedi Ejtésböl, kihagyjuk a tf- ’

Eilenbenn így fzóllani hiba vólna: fzeret kenfér

спи! ‚ fzo/îott hú.: vfísdrolní; mivel fzcret és fzo/rott

véghez vagy tellyességre ment tselekedetek. Ezért

nem аммиак így az отеке“ Igékkel is. Hibás vól

na. p. о. ez t fzollö mcgkapálni ment, bor терял; vdlt,
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’s а t. Így ha Megkülömböztetö tevödik 15 а .Név 6161

y.bea a рыл: kapálni ment, hibás vólna, ha-nem а Ne~

‚ gyedik Ejtés kívántatik egéfzfzenn. .

56. Regula.

Valamînt a Tselekvö Ígék , hanemha azokkal va

lakînek valamit tulajdonítunk, a Negyedik Ejtést 111

vánják: ûgy a Közép Ige7ï , vagy a Harmadi/fat, vagy

a Наша/ш; az a2: azokat az Elôlutóljárókat , а.

т611уе11 azon Ejtéseknek Jegyei. Néha e ré'fzbenn

Nyelvünk más Nyelvekkel megegygyez , néha. nem:

de ezeu kiilömbözést könnyebb a fzokásbôl megtanûL

ni, mint ['zámos Regulákba foglalni.' 'El nem kell fe

leiteni, hogy némelly Közép Ígék, Elölutóljáróval te.

vödvénn egygyíivé , Tselekvökké változnak.

А Hq'fzeJülz'ík Elrendelefreîöl.

5. СХХХИЦ.

Az a tselekedet a mellyet valamelly Íge jelent,

vagy másbann megyen-véghez; mint , gyäzök , тетей,

Ífa/zállolf, ``és az effélék már Kihaló/ma/r , лишним/г.

nali , vagy Alásrahatúlmak цех/626111611 ; vergy pedig

tsak magunkbann megyenvéghez az а tselekedet, a.

mellyebvalamelly Íge jelent. Ezeket nevezheljüky Ma

un/fraható, vagy Bcnnmarado’ jelentésû Ígéknek. Il
yenek a mint tudva van , mindenl Közép Igék. De

vagynak illyenek aTselekvök között is, p. _0. блюю/г,

látok , [шло/1 ’5 а t. Szükség ezt itt elöhozni : mivel

ettöl a külömbségtöl függ a Réfzesülökkel valńv élés.

Ettöl függ à többek között a RéfzesülökEgéfzfzenn

múltjának formálódása; úgy hogy:

1.) А [Ийла/шгб .Í e'k, a Txelekvó' Re'ßesůló' Egey'zß

fzermmúltjzít a Jelenló Mód Нади/216710: Egéfzfzenn

múlljríból fzeretik `és fzokták venni, í : Jütöttem, .rú

tötted, .rülötte keayär; vagy Névmassát tévénn 6161

be: eh fóztem, te fözted, ú’ fözte е’гс], neveltem, nevßl- '

ted, neveltg gyermelr; az az: "ameléyfrt е’п `filtöttem,

паду te vóltál .rütö ’s а t. (.Lásd a ЬХХХШ у.) 65 az

.,Egyformasággal nem ellenkezìk, akármelly Másraha

tó Igének így fomálni az EgéfzÍ'zennmúlt Réfzesůlöjét;

ha fzintén ez nintsen is nagyonn fzokásbann. Szól

hatunk p. o. így: te ó'lted bdrzíny ’s a t. „диет,

gyözted, дубле Sercg ’s a t. Nem Í'zeretik ellenbenu

va Aíásrahatól'gék aSengt'äkeJt venni-fel Egyzßcnnmúlt

Единицы: а többek közt ezért; mivel a Jelentönek

azon ‚задам/теща, rend fzerínt (megrövidůlt) Szenve

dä gyauánt fzokmnk élni: р. o. жида, fózön, festen,

wrt, убита; ûgy hogy alliár magokbzŕnn éljünk 62611

I



A REQZESULOK ELRENDELESÉRÓL. 207

kel, akár Mássalérthetö eleibe мышек, mindenkor

'Szenvedö értelembenn vefzfzük; és az effélék: шиш,

festen, gyözött, soha nem tefzik ezt: а ki шт, fe:

tö , gyözö vólt , és így nem’tartódhatnak Rél'zesůlö

Egéle'zennmûlljainak; valamint ezek is: fözò'tt Lezing',
gyôzò'lt Рай, soha se tefznek olëyrm Leányt al kifô- `

zö ми, — ollyan chért a ki gyözö шт; hanem a

kit megföztek, 65 meggyöztek.

2.) A Magunkrahato vagy Bennmaradó de Tselek

v6 Ígék, a Segítékesböl потёк (venni a Réfzesülö

Egéfzi'zennmûllját, így: Мю“, kallotf, эталон; de

magábann nem mindenìkkel élhetünk; mint er1-öl

alább. Vagynak köztök ollyanok is, a mellyek a

Ragafztékosból verzik a Réfzesülö Egéfzfzennmúltját.

р. o. Лети/ст ¿yer/nek., _fzerettcd бандой, vagy Ra

gaÍ'ztékos Névvelzßerettcß'a ’s а t. Illyen ez iszfziß

[дист gyermelrcm, ( az az , a Не ¿n _fzůlö vóltam)

melly ennek [МАЗЬ tellyes qußfzennmúltja, és e he- '

lyett чаш/ЗИМ”; ,fzültedg _ Anya рай]: pedig Ha

tározó gyanánt vevödik. Lásd a Máualérthetökóól

_fza'rmazott Hatcírozo'lîat, a GII j'.

3.) А Közép Tselekvö Igék , e ваш tsak a Segí;

tékesböl veÍ'zik а Réfzesüló Egëfz zennmúltját : így:

tanúlt,~ ö/àú'lt, avúlt, göràedt, hcl/crt, bádjadt, твин.

Igy a Közép Szenvedök is többnyire , р. о. aludt, nyu

‚Баш, álmodott: ’s a t. mert mondjuk: [яма fóldje'

s а t.

57. Regula.

Akárminémů légyen valamelly ige: annak Jelenva

ld Réfzcsúlöie?, Í'zintûgy eleibe lehet tenui a Magá

bannérthelöknek, mint akármelly Névbé'lì Mássalért

hetöt, p. о. gyú'zö плед, ldtófzcmck, ты: haj, cl

meï/redö time. _

58. Regula.

Mikor valamelly Jelenval'ó Réfzesůlöböl, ûjabb ~

Mássalérthetöt akarvánn tsinálni, ahoz valamelly Ne

vet tefzünk; а Nevet mindenkor eleibe tefzfzük; és ha '

а Név Magábagnérthelö, lmindenkor az Elsö Ejtésbe

tevödik; (mint már ez a 7dìk Regulábann is említö

döil) p. о. bor n_yomo', víz~öntö, Вши/(16, IrrÍJ-túdó,

(713119603ЛбгугйИ-Лашваго'. ’sa t. Erröl az ÓÍ'zveté

telbenn is. _

59. Regula.
Ellenbenn , ha ûjabb Mássalérthetö frmnálás.'=îra.

Mássalérflhetô Nevet teliünk valamelly Jelcnvaló Ré»

\

e.
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fzesůlö eleibe: akkor ez, annak Negyedik' Ejtêsêt ki’

vánja. p. o. Падуе: halló, .what gyözö: kevesett губ _

’s a t. I

Х 60. Regula.

Az Öfzvetett Ígék Jelenvaló Rél'zesülöje, még az

eleibe tevôdött Alagiíbanneîthetôt is, а Negyedik Ej

tésbenn kívánja, p. о. а kart шедшим, а Levelet meg

adó ’s a t. de ha az íllyen Ölzvetett Igék Rélzesůlöjé

liezRagalzték járúl: az Elsö Ejtés áll-eló, p. о. а Le

vel megadója, a [орал jofzág elJi/ïka/Iztója; és Магд

bannérthetô helyett éliink vele.

61. Regula.

Mikor a Jeleiïvaló Rélzesůlö, eleibe tevödik vala

melly Magábannérthetönek; de a melly tselekedetet

a1Rél`zesülò jelent: azt az utánna lévö Magábannért

hetön'ek tnlaidonítani nem lehet: az efféle l'zóllások~

bann, a Segítô Ige Réizesíílöje: valo', fzokott lappan

gani. p. o. темы/шум, ebealöfzoba, шлиф/‚да,

bar-nyamó-’Ják , az az predikdlrii, сдам”; ‚ tanúlni,

bor-n_yomni való, fzek, fzoba, ház, ’sd/f: kadakozó

hajó, az az, hadakozni való ’s a t. vagy pedig ara, re

Elôlutóljáró. Lásd a. CXVIII. „о: d. `

§. CXXXIX.

Mikor valamelly Ígének Egél'zfzennmûlt Rél'zesülö

jével `akan'unk élni, a közelébbi f. I'zerínt, gondolóra

kell venni az Igének minémůségét, és e fzerínt:

  

62. Regula. - .

Mivel a Mfíeraható 1fng Egéle'zennmûlt Réfziesíi-l

löje a Jelentö Mód Ragrifziäkoa Egeyìjìennmúltjábcíl

vevödìk: tsak ebbenn lehet tehát azt a. Magábannért

hetö eleibe tenni; de ebbenn is ritkánn magábann; ha

nem az 55dik Regula fzerínt, vagy Nevet tel'zünk elei

be, vagy Névmássát, igy: e'n планет kanjer, vagy

inkább, magam .rüiältef kenjér, mngam kafzálta

fzakát: _fözte étel; az az, a mellyet en Jütöitem vólt ,

_fzalm'œ [бабищ vólt. ’s a t.

Csak а Rava/'zte'kas Nemů Egçßfzennmúlt Ref/zeni

löjävel élhetünîi az efféle Ígéknek akkor is; milior azo

kat tsak mag-okbann vel'zfzük , akár Mással , akár Ma

gábannérthetö gyanánt. p. o. ¿furet/lek enni a fone’

böl, .rütte'böl ’s a t. Ellenbenn a közelebbi 5. 155126211

ja fzerínt, a Segitékes Nemů .Egéfzfzennmúlt az illyen

Igékbenn soha nem TJelekvö , hanem mindenkor Szen

vedö jelentést okoz; valahányfzor, akáLMagábann

@"1
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ь

érthetó. eleibe tevôdik, mint идиш длрту, kq/'zált

Nap/zama: ’san _akár Magábannérlhetö nélkül, mint:`

l hall/'ak gyözötnek, ír/'á/r гетто/г ’s a t. tflgyl hogy, va-l

lamint ezt: mond/'ábka/Izríltna/f, .mha sem érti seukl'f

így: mond/'zik [году kafzált: úgy ezt: írják'gyßzöttaek;

lehetetlen így érteni: Ладу gyözó'tt. '

(nnn) Kivált pedig az efféle Egybefzerkeztetéshez, lenni'járú'b

шт Еду: hallialc уд’зд‘Нпе/г Ianni, egé'fzfzenn- ellenkezìk Nyel

vünk terméfzetivel. Nem fzenvedik-meg ezt még e. Középlgéli.

is, és hìba vólna így [zóllanì: топа/41: -pirúltnak,"'gó'rbedlnek,

bdd/'afina/r lenni: hanen! a lennirkìhagyvánn, ёа. _a liìéfzesiilöt

elöltévénn igy jò z pirúltna/r, frendílltnek „шайб/а a лиф/гуд,

‘yá'zò'tlnek irja'k , az az meggyó'setleteltne/c 's a t. Ugy Пиву”

az eñie'le fzóllásokbann a lenni, fzintúgy vìl'zfzatetfzik, mint a

paw-0n, az ìllyenekbenn : jo' ember паду/щ ’s a nba él'zre

nem vefzfzük is, а kik már más Nyelvek Egybefzerkeztetésêà'

hez bozza'. l'zoktunk.  Mikor az eiféle Ígékkel kell, [ЛЯ/г.

vagy Mássalérthetökkel: Лег, io', „и, ’s a t. tulajdonílunk va

lakinek valamìt: tsak ekkor van helye a [глядит 91de ekkor sem

a. Másraható Réfzesíílö Egéfzfzennmúltjanak, p. о jeç'pdolog )'61

:anna/c ‚ tanúlo'na/r, „шпал , olvasottnak [anni 's ‚щ. ‘ . ,

Az 5xdi/f Regula I'zerínt mindazáltal, ûjabb Más-_v

salérthetönek formálására, tůrhetöképpenn vehetjük '

Másraható Ãgäk Egefçfzenmnůll Refzesůla/'eft а begin?

мы: is, ha valamell)r ¿Never а Negyedik Ejtésbem;

teÍ'zünk eleibe; p. о. ama Frantzizít gyó'zäft Над-Уе—

ze’r, laval vert», árpdt [га/2:11: ember: mivel illyenkot

a Réfzesůlöt a Negyedik Ejtésbéli Név, eléggé me à

külömbözteti a Szenvedö Formabéli Réfzesülótól , Ё.

így kettös értelmet. nem okoz: de haÃNí'z nep; elözi.

meg, kettös értelmet okoz. ; .1...

. Í, 1l

1 luf ` .
'$53. R`eguld._

Minthogy a Magunŕraható, de egyfzeŕsmin'd Treleka

Ígék Egél`zl`zennmûlt Réfzesůlöje, a ò'egítŕkesböl vevödik,

a CXXXVIll. „Еде/г 24M' Számja fzerínt; p. o. Ими, hal- `

lott, olvaJott ’s а t. ebbenn a Nembeńn tevödlk az,

a Magábannérthetôk eleibe-:11de швам, tsak magá

bann így: olvaeolt Ember., hanem leginkâbbiaz 59dik

Regula fzerínt, a NegyedjkrEitésbenn eleibe tevödött

Névvel, р. о. .rokat Икон ballon Vitäz ’s a t.1 Felvefzik

а Ragafztékos Egél'zl'zennmûltat is .tqflbnjire mint a

Másrahatók. p. o. Л1шМг1г1иа/й, az azz. a ‚пи/{усе

а madár ММ vólt, ’Sidó lopta, [ste/ladle, а mit a.:À

l Isten adó vólt. _ ‘ l »

64. Regula. l' ь _

A Közép Tselekvök tsak a Segítékes -Nemböl ve

шк а Rél'zesülö Egél'zl'zennmûltját , . és ma okbann is

1

i1. "
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310 .' lif" om. лыс? 51192" “ " s.

tevòdhctneluà Magábannérthelökseleibeg» igy; 'mìůlt

Porrúa.. фал, датах, bádjadt amber ’s a t. de а

Közép Szenvedök közzůl nem miuduyájjann illyeń tu

lajdonságûak, hauem tsak némellyek, mint: ищи и],

nyúgodt 4.41m’.> д ~' - ' ’

65. Regula.;I

. Mikor актёр Szenvedö Ígék Egél'zf'zennmûlt vagy

Jelenvaló: Réfzesůlöjiböl az 59dik Regula fzerínt, újabb

Mássalérthetötfakarunk fermálni: az eleikbe tejendô

Névhez «Elölntóljáró -kîvá'ntmi-k; E. o. Ламп/дн búsúlo’.

fzánakoz'ä .,` _fzombrlïorlott ‘myn-,Y qrufról pann/'zo/kodd,

pannfzollrodottjóvvevpfny ’s n t. Így mennek a Közép

Tselekvöiäé i6 ,I р. k0. A'apìáfcîzfcnn pil‘á¿t,"úljè1ann

иди, Лада нега; és Яву вы: ` vagy a. Harmadik, vagy

a Hatodik Ejtést kíváuják.

.;ч‹ ‚п'тдд_‚ ". ..‘\'

(ooo) ‘Адшёпу Ígék Réfzesiiiöjênek Tselekwö Egéfzfzenn

тыча,“ a"Segítékesböl vevödik, és tsak еду t van benne: an

pem kell 'megkettöztetnü mìvd épp'enn и. t annak {Не ‚ hogy_

az. ollyanRél`zesiílö.- a Täelekvöbenn vagyon», p. o. [едущей vi

Эр]! Ember, и hifegyuer уйди ro'lt; `h¢1nem ollynnkor kívánta

iik'két It, rnikòr ай eiïéle Béfzesíilö Tseiekvönek lâtfzìk, Pe.

dig valósá gai Szenvedö готам, de megrövidíilt Béfzesůlö,

P. о. vise t ruim', az az, a. mellyflvan viselve, uerttjënclsi'l

[фуга/ь A Közép Tselekvö Ígék Hófzesülöje рейд, mivel nem

мамашами vSz,.en.\_fed'ó jelentésiivég. ,azokbann soha se kivántatik
ЖЕ: и , hanen: lmintienkor taak vegy; p. o. pirúlt, шут ’sah

А теПу Igék Tselekvö Réfzesiilöjánek Egéfzfzennmúltjábann

pedig két tt vagyoń, mint festètl, Миш. hallatt; ezekbenn az

meginaradflés Szenvedö vagy »Tselekvö vóltát az Egybefzenkez~

tetés шпица-тез; és éppenn azért kell понга vígyizni, nog

ketlös értelmet ne okozzanak. - Való, hogy ezek a Jegyzé

sek sok шпат! vagynak : de kipótoiódhatnak, iobb xeudbe is

vevödhetnqigzm., ` ‚ . -f

J ,. - А Идем/г Е1гтде1е5‘е’г31.

-:.\\

` А Viselö , Nyelvünkbenn is nem egyéb , hanem né

melly Módoknak és-i"[döknek egybel'zorítása: úgy

hogy a melly питает; ez vagy amaz Módnak,

ez vagy amaz Ideiébenn-iiìeilene kimondanunk; és az

lge mellér'még Elölutôliá'rót';“vagy Foglalót is kellene

тетивы akkor az вышке: magával a Viselövel is

vkitehetjuk»,>p..»0. ezt: « mikor, паду minekutánna elo]

тала „61mm Viselöbenu, еду l'zóvai így мышк

r

l
‚д. \

‘
\

ki: elolvrlwânn. ’8 a t.' _ г- f

Kétféle lévénn Nyeiviinkbenn а Viselö: va és 11d/zn,

vagy {те és w'ínn. : vkêi'dés mellyikkel mikor kell élni ?

Ez átáljábanu bizonyos :f- поду mind а két reqdbe'li

с:
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715616, Igéhez járúl: (az Ígék közzé fzámlálwìánu a

Réfzesüíůt is) de külömbözó tekimetbenn. A va ш,

Viselôvel t. 1. т111<1601101 úgy`ëliink mint'.Ha`táro`zdval,

a иди/1, ш‘ппе1 edíg egyfzersmind Ig@ gyn/:dnt is; és

Réfzesůlön'ek> 161161 tartanì- nem aunyìbann , позу а

Nevekbeun 65 Igékbenn réfzesůl ; hanem mivel a Ha.

tározóból és Igéböl vefzen réfzt , Vagy megtartja,
mind Határozó , mind lgebêli erejét.>

 ‚ 66. R в g u l a.

A.vd,- vc Viselö ép cnn yúgyftevôdik valamelly'

ige mellé, mint akármcl y más Határozó, 65 а mellett

éppenn ollyan ereje van. р. 0. jálzva тай], .rz'rva тв

gan a ‘Л‘оропо’би, nevetve дефиса. ’5 а t.

ì À Szenvedö va ve ViseÍŕSt sokfzor megrövidítjük, 6s»

tank a Tselekvö Formábann téfzfiük így: festve, [rua , ’s а t.

e helyett; ßrtääve, lrddv'a. Èlhetünk is eien тер-б71111165561,'1

úgy mindazáltal, hogy ha ez ¿Ital befzédünk kenös értehníí

találna lenní : 6111101- тяну a Szenvedövel éljünk, vagy ‘pedig a.

Viselöhöi. valamelly Elò'lulóljárót tegyünk. р. о; ezt: Рани/6:11):

Iditam: íg'y is lehetne èrteni: Pe'tert mikor la'tla'm, jèstelt;

ha teháì >a Szenvedö Furmábann kívánjuk énelnì; тел-111101115“

Pétérlfaltó'dvefvagy [фин láltam. ' '

l 6;'.l Regula'.

\ _ A va,_ ve, 'inindenkor tselekedetŕe, a vzÍrm, :fé/m,

pedig,§zemélyre 15 vitetödik, és ez , az elötte vagy

utáuua 1676 Igével, nem ho › ollyan egygyességbenn
v'ólua, niintfzokou'; 1611111 a Hgaäározó а2 1 ével; hanem

I_gebélì ercjét megtaŕtvánn, attól külöm öz , és 1101

vo'nást , hol egyéb külömböztetô _Jegyet vár, p. 0.

шт az ó' tselekedctv? те brim/drm , .rÍra keurt/e

:епп. А Teuger ран/бит sétávánn, .mk ‚штамб had
jó/rat látott.' ‚ Y

E ['zerínt az eñ'élék: várva'nn vártam, látvdnn М:—

idro/f , alig ha nem hibák, ha fzoká'sßahn vagynak is:

vagy ha ugyan ázon Igék Egy'befzel'keztetésébenn tür

hetök is, de mással nem. Nem mondjuk; p. o. taf

Задай/ш tenyeßi/r ’3.a t. `

68. Regula. ß ‘ ` `

A уйти ve'rln Viselö a Negyedik Ejtést kívánja, р.

о. ñátra verm-fina' az ellemégct. — Fdljebb megjegyzö'

dölt, hogy a va ve a Jelenvalóban'n, а vdnn vnf/m pe

dig, az Egéfzfzeunmûhbann vagy'on. Erröl a külömbk

ségröl sem kell elfelejìkezni. «

А Hanyatló Elrendelúofró'l.

y 69. R eg u l а. Y

A Hanyailó Jelenvalójával: manet; jüpet, menälzenn,

штамм, ’s a t. söt az Egéfzfzennmûlxjával is, mi`

L
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némüek., mentcrhbenn, „Малыш/пл“, ёррсщы afz'eríńt

élünk , mint. a. Jelenvaló Viselövel; ûgy hogy иске:

egymással , Vallmlmasint feltserélhetni. ' ‚

(qqq) Nem На): a Lann [Jann segitlsëgével formálódik „и.

шеПу Ígének Hanyatlója: hanem а га re is, ezt a fzolgálatot

tèfzì. P. o. афиши: mond/liban, vg/ìfedre, „фит мф, Il`

Iyenck ezek is: Ira/16m „для, gondoldra v'enni, рама/ом „и,

а dnlgot. Vagy talám az efféléket a Iiéfzesülíík lqrmél'zetìböl,

inkább lehet viláaoshani, illyen {отшив ‚ hogy ezekbenn д;

valo’ lapping. kapm' valdra, усищи! шт ," 13:1щ1пй0шт;

fs at. l . ‚г: .’r.m ,L

- 1 l 1 .' и: н ' в
A ìDeákolguìîß kimenö Iiimyatlólát;y Hatánoaatlan:

nal вошь kitcnni, афиш йоги,“ zza/1.9%l [атомам]:

»s a t. v' i". i) 05".. if. . '

А; Ö/àvctett Igék Elrvndcláfänäl. 1,' : ч -.

` g. . CXLI; ' . ‘.2 '

Mikor ai Öfzvetett I ék, vagy más I` ékkel, va

а BefzédnekL egyéb Rgf'ieiy'lel egybel'zçzrîcztetödne g

gyakrann `tört'énik , hogy .mçgfzaggatódnpkq és vala

melly mondásbanu, hol ide( hol amoda helyhèzte

tödnek. Es jóllehet illyènkbí' a-Tiók ugyan azok; de
смыть lvalameuuyire уйЦЬ’ййд‘ЗАЫОдни}? Ígék

nek eŕféle megfza gatódáìszhy e ym'ástólrvafó' ‘èlh'áifyó-`

айва, feltaláltati игуан ‚а ëihçtŕs más щами;
Ьепц is: de a Magyarbann'talá'm ‘légftöbbfël'ek'ép еда:

Némelly Nyelvekbelm pedig Aezt , vagy' hangal es' in'

_ dúlattakva ûjább fzókkal'kell pótolni_.'Légyen pél

да ez a more ás: lrivg'fznm а Мл. Ezt hatféleképpeun le

не: elheîyheztetui; más mondäsnak fzavait Pedig ke

vçsebblÍzer, x ‘

“' Агата; ' 'a Paranuolói f' катил. ::';({ё)‘дпие. а

,i ,.x..‘ . . ' ' \ `

.‘ › bnrmTagadva.

Kiviïzem а ¿Í'Kîn'e vidda Megîrd aLe- tûl witted а

kést, kést! velct! "»hajót ?'

akéstvifzem- a kést ne ‚ írd-mcg aLe- а hajót vitted

ki, ‚ «4 д vidd-ki! velet!  túlff’
а kést kivi--à'kést kine aLeveletírd- а hajót ytûlV

Гит, ' vidd! meg! ‚ vitted? Y

vifzem-ki ad'ne vidd~kiáy aLèvelet meg`vitted túl a
kést , kést! д írd! v hajót _?

vifzem а kést ne akéfmviddfy vit'ted'á hajôt

ki, и ' ki! г 7 f (Ш?

_ki a kést vi- ki a kést ne túlahajótvit

diem. r1 vidd .l ted ?

д..

» '1
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-A Szók illyen elhelyheztetésének leg föbb Mestere

‘a показ: ez tsakalgyan lehct közönséges Regula:

70. Regula.

A melly Mondásbann Öfzvetett Ilgével éliink: vf

yázniink kell, hogy annak fzavai özött, mellyik

.enn`.vagyon.a föbb tzélunk? vagy mellyiket akarjuk

inkább mege'rtetni ? éslmindenkor azt a Fzót kell leg

e161 tenni,'p. o` mikor ezt mondjuk: Vidaïkfa kein.’ a

föbb tzélunk a vivödeû: de ha látnánk, hogjr там,

vil'zi ugyau a kést,._ de nem ki-felé: aklíoŕígy fzólla

nánk: kividd a мм На ismét látnánk, hogy a. kala

пат; vilzi-ki, igy fzóllának,~a keírt vidd ki.’> ’s a t. E

fzerînt változtatják a helyet az Egylzeres Ígék is. De

itt föképpenn aTöbbl'zeres Igék meg/zaggatódásáról va..

гуси а fzó. ` - ' _

" ' 7|.>» Regula.

M_ikor az lÖl`zvetett темп valamit kérdiink , és a.

kérdé'sbenn,fvagy кета Neumann áll; va pedig

idó't, Лев/ед menu [иге]! jelentò' Határozd: ak ’or azonIge meglìaggatódilir, és a benne lévöElölutóljáró utól.

tevödik, így: ki [дне-тег ast a njúlat? mellyik fdrdl

решат-1: долге/212152”? han)r drakor jbgtrílok»kia la

val? meddig `draait-ki a Duna? Igy а Í'eleletbenn is.

S'öt a yke'rdésbeun, illyen` ereje van a Személ-lyes, és

Mutató Névmássainak is, p. o. a hitte-megl a ‚тип?

te fzaladtdl-el? —- A fôbb tzélunkról el-nem kell fe

lcjtkezni. 

72. Regula.

_ A Parantsoló Mód lágyabbann esik, haatöbb.

fzercs Ígét megl'zaggatvánn, az Elölutóljárót utóltefz

l'zük így: ini-meg.’ teelekedd-meg.’ mert így leliet ké

relem is, mint az Imádságokbann : Szentelteŕrëbmeg

а te Never] ’s a. t. mikor pedig indúlattal fenyegetôdz

ve ’s a t. fzóllunk: akkor meg nem fzaggatjuk p.o; meg

áll', elmenj ’s a. t.

73- Зенит

Megl'zaggatják a Többfzeres Ígéket még a Paran~

tsolóbaun is, a Tíltást vagy Tagadást jelentó fzótskák,

nem , ne, .fem , __és` tzélunklioz képest, vagy így

fzóllunk: ne edd-meg, vagy így: meg ne edd, nem me

gye/hòd , bé nem megyek, ne tagadd-el, el ne tagadd;

ki .rem vifzem, 11e .rer/i hozom. ’s a t.

Mikor l'zavaink egymásnak ellenébe levödnek: ak

kor a Tagadó l'zótska meg nem fzaggatja az Ól'zve
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шк Igét, p. о. ,ne шведы, hanen: eltedd; ne Ним],

hanem bejâjj.’ v1 нм T

.Az Elölutóljáró/t Egybeßcer/reztetäeäröl.

Si CXLII. l

Mind а Gyökér, mind az Ql'zvetert '_Elölutôljárók

között, vagynak прижимами/да ХСЕХЩ’г `_.‘ _I`_ze-_
rínt: va ynak továbbá mind a két reńdbéliek__ özött

‚Недуги is , a Са‘д/г §. lzerínt, vagynak 'Raga/2te’
\

kom/r is, a (3141115 „у. fzerínt.

74. Regala. .'
\`

A Til'zta Elölutóljárók akár Gyökerek vagy Egy

fzeresek, akár pedig szvetettek vagy Többlzerçsek

légyenek; mind a Magábann, mind "a 'Mássalérthetö

Neveknek, mindenkor az Elsö Ejtéséhez тишь, és

mindenkor utánnaea Neveknek; ezzel a külömbséggel_

a XCIXdi/i' j' fzerínt; hogy ,az E_qxfzereee/r a Nevek

‚ kel egy Szó'vá lefznek így: taborról, patati/_1011, dgyú»

pal, alonn: de а T_ú'bò zeresek, nem lefznek egy 316

«vá, anem külön tevôdnek a Nevek utánn îgy: az er

Ед fda', az elle/udg ellen, _ruhagyzmánh qutal felett.

s а t. ' ‘ ’ /

_Igy járúlnak a Ragal'ztékos Nevekhez is, p. o. ha

zámbann , bóltjábdl, jómra., a kitsinyeknel, а feiern

felett, а b_quäd miatt. ‘

5. _cXLnL ‘

A mi az Elegyes Elölutól'árókat illeti: ezekre néz

ve fzükség emlékezetbehozm: ho y Nyelvünkbenn az

Ejlêsek, nem a Nevek Végezetine változásából: ha

nem némelly Elölutóljáróknak а Nevekhez való tÓl«

dásából fzármaznak. E fzerínt a XXXdi/f. ,FM/f Adi/È

_Számja alatt, elöfzámlálódtak , azok az Egyl'zeres

vagy Gyökér Elôlutóljárók , a mellyek a Harmadik

Ejtésnek Jegyei; az 5M? Szám alatt рыла, azok, a

rnellyek а Hatodik Ejtés Jegyei. Akár így -fzólljunk

1mmár: ez vagy amaz Elegyes _Elölutóljáróz ez vagy

amaz Gyökér Elölutôljárót kívánja; akár igy, hogy

ez vagy amaz Ерш kîváuja: mindegy, `

. p . s. ъ

‚ЕЮ! lehetne, a Nevekre nézve is, külön, rendel

fzamlálni, hogy ez vagy amaz Elegyes Elölntóljáró

два, mcllyik Gyökér Elôlutóljáró , чаду mellyik

lëjtes kívŕíntatik , és így, lehetne külön l'zóllani, az ’

шшиэопахдкпак 1_1 истцы van'. Egybermkwemésé

¢,_ i

x



.\
'

Az Еьёштоышок EGYBEszERK. 215

röl; de _mivel az Elegyes Elôlutóljárókkal ige nélkül

nem éliink, ha fzintén néha'az Ígét elhalgarjuk is;

vagy, mivel az Elegyes Elölutóljárók igékkel fzoktak

öfzvetevödni: а ketlöt egygyiivé vehetjük: mivel az

Еде-дуг: Elöluto'l/'dro'knań éppenn azon creje van az

Üfzvetett lgékbenn, a melly fzokott lenni magokbannz

.dz [гейшей e's Neveìnek az Elölutíiíâairókbkal шт."

Egybq/‘zer/rezletekerůl. ' ’

' §. CXLV. ` ‚ l ' `_
l M'ivel Ígékkel, tsak az Eleg'yyezs', fés n'har'mag

dik Személybéli Ragafztékos Elôlůtóljárök ноша

öfzvetevödui: ezek edi egyl'zersiniu'd Határozók is:

a. mennyib'enn tebát atarozók, пак а; Ígéthatârozf,

zák; _de a meunyibcnn Elölhtóliárók is , vezérlik és'

igazgatják a Neveket is Ejtésseikre репе; ‘ai a'z, ‚а

mint közelébb is említödött; а Nevckhez шву Har

madik , vagy Hatodik Шьём jegyzö Gyökér E16!

utóljárót _kívánnak. .Ebel képest, p..o._`így f'zóilaui;

kiment а ház, hiba vólna., mivel így az' Íu',_még пай

az Ígét határozza. Ho y tehát Elölutóljárò erejekis kif

tessék, a mellette lévo Névhez: hdz, а Hatodik Ej

tést jegyzô: bo?, Gyökér Elölutóljáró lgíváutatik Яву:

Hment а hzízba'l. . . ‚ '

Ногу akármelly Elölutóljíróval Ölfweteltt Íge'hez

ez vagy amaz Név, hol egy, hol'ma; G ö`klé`r ЕШЬ ~

utóljáróval tevöclhetik;y a Íbizo-nyos; >mond atiuk p. б.

kìment а" házbdl , Идти! а mezó're, kiment а #amitié

hoz, kiment а туша/Е „мы, ’s a t.v `Hnsonlókép cnn -

bizonyos a feljebb válókbńl, hogy' az Öfzvetett se

lekvö Ige, a Negyedik Ejtést kivánja : de itt “Дёг

penn ez a kérdés: hogy, mit kell tselek-:dni valamel y

Öfzvetett Ígével, mikoŕ az azzal e befzerkezteténdö

Névhez, éppenn az lgébeun lévô lôlutóljáró kívánä

tatnék? ' Y

A Deák Nyelvbenn p. о. illyenkor, néha, éppenn

az Íge'benn lévö Elölutóljárót сеть a Név eleibejgy:

multe.: гадит]: in peccatum peeuniae fpes; in domain

palernam inmigravit; educere gladium e regina: Néha

pedig kihagyják Ягу: exceden Urbe, honore ,Deve/nm'`

rata.: excluditur s а t. vagy néha hasonló `értelmíí

Elölutóljáróval p6t01ják~ki így: efeitare aliqueni ад

.Äe/zeronte. ` ` _ ,
7_5. Regula.A

Mikor valamclly (Шиш: 1'9;éve!_A egybefzcrkezte'»

tett кеты, az Igébenn lévö Elòlutòljáró kívántatik:_
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az Nyelvünkbenn , sem :l nem hagyódhatik, sem а

Névhez nem tevůdhetik: hanem mmdenkor az azzal

lrasonló Gyökér Elölutóljáróukell a Névhez гавай

tani, így: 'kifzabadúlt а tömlölzböl, nem pedig: ki

fzabadúlt a tömlötz , sem nem'így : ln'fzabadúlt h' a

tömlötz. д .

Tsak ez az еду Elegyes Elölutóljáró vevödik-kì:

be vagy benn; melly maga ‘tevôdik a Nevckhez ‚ így:

 beúí'zolt amélységáe, berm maradta falubaan. '

76. Regula.

Hamìadikajtëst kívánnak _a következö Ele дев és

_Ragafztékos Elölutóljárók _az utánnok ш: ^ yökér

Elölutóljárókkal. . ' `

_ 1.) be, bel/aïe, vagy belä, mellyek a dolognak belsö

i'éfzeibe való rnozdúlást jelentenek, еще! az Elölutól

járóval: lm, be', р. o. bement a Templomba, [ми/16“ а

fejéáe, beläfzeretett a Katonasá _ba ’s a t. _ f

' 2.) Иди], vda, Íwzzá, melîyek egy hèlyröl más

helyre , n_nég pedig adolog mellé való mozdúlást, vagy

v'ìtetödést jelentenek; ezzel a Gyökér Elôlutóljáró

Val — 7—— . - —-—  .- hoz haz.

p. o.‘hozzá fogott az амида/402, Ми] menta torony

hoz, oda futon а tüz/zò'z. ` ‚ `

y 3) Oda,` mikorvalakire, чаду valamire 95116126

lozást, va valakinek való 1ulajdonítást,jelent ezzel

a Gyökér'äôlutóljáróval —' -- -- I лад, melf.

pv. о. oda` adta Péternelr. Illyenek többnyìre a Ra

gafztékos (lásdazokat) Elôlutóljárók; a Névhez лаг/го!

rre/rel kívánnak. p. o. felé tartott az erdönek, clejòc

ment az Atlyának, közzélött a madarakna/r. Tsak

ezek vevödnek-ki: belej'e, belöllc, деп/гадина, felóllc,

hozzdja, mid', гада, reája, го’Ца, тис, „Не; mellyek

réfz l'zerínt már ‚. réfz fzerínrezutánn a. magok he

lyeiun {спаивать `

’ 4.) El, fel,` гей, vagy неба, mellyek valamînek

felsö réÍ'zire való vitetôdést jelentenek, еще! а Gyö

kér Elölutóljáróval .-`' - -  Та, те,

р. о. /ëlhágott а fárzz,l rea' vette a tántzra, гей ment

az ellçnségre. ’

5) Ná/la, melly helybe valólételt jelent ezzel; т”,

ng?, p. о. пала lakik az Храм“, milla lakott a Menyé

. в l. _

` ` 77. Regula.

A Hatodik Ejtést kívánják pedîg, akövetkezö .Ele

Бучу és Ragafztékos Elölutóljárók, az utáunok telt

Gyokéx Elôlutóljárókkal: ' ‚

J
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ß.

L

._\____

-

' i.) Izena, benne, néha ez is ferm vagy fent eze'k

kel a Gyökér bann, ben/z.

p. 0. [Быт fzorûlt a Várbann, benne lakik máx' a há

zááa'nn, ott jënn az égbenn. Ezck valaminek belsö

ŕéfzébenn való lételt jelentenek. '

2.) ¿Ital (trans) alól, ú:lâl,felůl, innen, kívú'l,

[муфт]; jzellyel, túl, гала; mellyek hol helybenn

való nyûgovást , hol állapolot Ijelentenék; еще! а

Gyb'kérrcl. nn..L

'Í o. “щ?! tedd az ajtónn,‘¢ílt_al ûÍ'zott а Dunánn, Í.Izélf

erl' a mezónn, лифты vágça magát az Ostromló Sei

regen/1 ’s а t `

" 3.) Le, alá, rólla, mikor valaminek felsö réfzérôl

való mozdûlást ’s a t. ezekkel: t" rdl, röl.

'. o. lefzállott a fáról, ald'jötta hegyrf'fl; aróllawmeg

1s fordítódik'így: arro'l a dologrdl идиш: mint erröl

alább. ` .

4.) El, külön, туз/2.9, távdl, zölla, mellyek vala

melly helybôlxvaló mozdúlást, vagy elfzakafztást, e1

válaí'ztást jclentenek; ezelçkel: ` ' tdl, tó'l.
р. o. eltávozott a nyájtól, külön vált az Attyátdl, tá

vol esik Budátdl.

5.) Egg/be, едущим, egygyůve’, блуд, vrille, mel

lyek Egygyesůlést jelentenek; ezzel val, vel.

p. o. ~_ö]'zvß vefzett a pajtássával. ’s a t.

' Ez a Ragafztékos: маис, kívánja ezt: -ból, bôl.

' ’ ' éretze, (rt.

"___-_.

'___ _- _ _.

. 78. Regula.

Ez a három Elegycs Elölutóljáró tsak a Nevekhez

fzokott járúlni, még edig utól, mint a Tifztászog

mz, kán“, паюс, es Ígével nem tevödikLÖfzve. Az

elsö: hdl, nel, segíttségével így: дай/2111, kazänälfag

im; amásodik ezzel: hoz, haz, így: az Eleihez Абрам.

А harmadik ezzel: ra, гс, а. Királyra, és Népre mf:

ve ’s а t.

l¿lz .Elälutdljzíro'knnk а Nävmáuazfval valo’

Egyóç/zcrkezteteûéröl.

79. Regula. '

A Személyes Névmássai ей, te, ö, mz', ti, ó'k,

а Tifzta Elölutóljárókat fel nem vefzìk; nem mondjuk

р. о. 6пЬтп, tetó'l, бы; öz ’s а t. hanem tsak a Ва—

lgafztékosokat fzeretik a Tifzták hclyett; (úgymint a

mellyekbenu már beunek vagynak) р. о. ¿n таит;

te дамам, ö сите, mí [Целая/5, ti Нашем/г, ö 110:
zd, б millo/5' ’S a Е. y ' .

ì

_i
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.  ' ' . 80. Holguin..v

‘ Mikor a Személyes Ne'vmássaihpz , Elegyesl ЕШЬ

nióljáró kîvántatik; azt is._a Ragal'ztékosok segítségé

{а velzik 'magok mellé. Nevezetesenu a következö

et: ‚ f ~ .

i.) Bellíl, felůl, innen, лифт, 1131111, túl: a:

ŕajtam' segítségével , í y: т raftarn belöl, te rajtad

innen , vagy tzélunk zerínt a helyeket változtatva:

Ниш ti rajiatpk, tú] mi’ rajtunk. —— Е1 is hauyhatjuk

á Névmássait, ése; галит, raj/ad ’s а t. magabann is

élég. Igy akövetkezôkbennis. -Ez pedi ниш; rai

ta ваш is jó, Яву: e’n kivůlem, te kívúled ’s a t. e

Индусы: т rajtam kz'vû'l ’s a t. _

2) Еду-де, egygyüt't, egygyüve’ a: velem seg' 

tségével, p._'o. e’n veleni суде; veled изд/душе, и

lezek- сед/57:22:81 ` ' ` у

3.) Fbgva, a nállam vagy ndllamnál segîtségével;

mint: е‘п ndllanmdlfogva, mi millunk _fogva ’s_a t.

4.) Közel, kípesi,'vi/zfza, ezzel:'_ hozzám, hozza'd

- ' р. о. en мим kò'zel, [лицеи Ёе’рел, ti bozzafiak vifz
J'za, v_ifz/'za hozzájok. ' l Н

5. Külo'n, таз/фа, tá'vól, ezzel.: tollem, tâllerl, ió'lle,

$1.0. killçîn en tóllem, te hozzdd mqufze, táz/o'l iò'llünk.

S а t. , '

А 6.) Ne'zve; ezzel гейш, így: te „шпат, rezíjok ne’zve.

A mellyek elmaradtak: könnyü kipótolni; ezt me ~

je ezvé'nn, hogy azokhoz а hozzájok járúlható Суа

ker helyébe, az ebböl fzármazott Ragalztékos Иуда.

tatik ‚ mint: ki, еще]; beló'llem, belölled, a до? bôlbó'l

J. CXLVI.

A Személyesekenn kívůl, minden egyébf'éle“Név

mássaihoz, nem tsak a Ragalztékos és Elegyesß ha

nem a Tifzta Elölutóljárók is, шаман.

31. Regula. v

Mikor a Személyesekenn kívííl, valemelly más rend

béli Névmássához , Tifzta Elölutóljárót akarunk ten

ni: kell azt tenni annak Elsö Ejtéséhez: még _ pedig

сите]: mindenkor utánna , akár Gyökér légyen az

Elölutóljáró, mint: abbann,kihenri, mellyre, шуб/‚тез,

magame'rt ’sa t. ak'ár Származott, vagy szvetevödölt,

_ p. о. az alii, efeleit, ki иди, те11у fele’ ’s at.

82. Regula.

A Sodi/i Regula alatt elöfzámlált Elegyes Elölutól

járók , hozzá járûlnak a Személyesekenn kívül egyéb

rendbéli Névmássaihoz is, ezzel а külömbséggel :. hogy

\
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г“

¿zzgl а fegyverrcl, _amabbfmß a наладьте ’s a t,

l' .

az 116' Szám alatt lév'öket, vaz nn segítségével verzik

magokhpz Яву: azonn beló'l, Ahi/wrm [Ми/11 ’s a t. А
többi Szám alatt lévöket pedig; aziott elöadott Ra

'gafztékosok Gyökere'vel. p. o. azzal cvba, „тиф/ё .

va, melf/nez kdpeet, ’s a t. a 764i/E és 77dill Begulak

l'zerint. ’ - .

y 83. Regula.

A Személytelene'kenn kívx'íl' lévö Névmássai'

hoz a Ragafztékos Elölutòljárók leg többnyire a. Har

тащи Ejtésbenn járûlnak, kevesenn a H'atodìkbann.

p. о. Vélle, azzal, àelölle, abból. ’s a t. _Lásd а 7_6dìk

Regulát a 3:1171 Szám alatt. .

' 84- Regula.

Mikor> a Mutató Névmássait megkettöztetjük ígyz»

az a, ez az , amaz a, ’s a. t. és a véllek egybel'zer.

keztetett Névhez, Til'zta Elölutóljárót telzünk: ugyan

azon Elölutóljárót, hozzá kell mindenkor tenui az cl

sóbb MutatóiNévmássához is, így; azzal v.9, Néppel;

' _ 35, Regula. E’

Némelly Elölutóljárók egybefzerkeztetnek más E161

utóljárókkal is, p. o. aldjele’, щека, felfeld, ellenemre,

cllenedre, ellenäre. ’s a t.

86. H_egula.

Egybefzerkeztetnek az Elôlutóljárók, az ollyau _Ha

tározókkal is, mellyekkel néha Magâbannérthetök gya

nánt élünk. р. o. mostanábann, hólnapról, hólnapra,

tegnaphoz, mához, tavajhoz, mára, mikorra, войди;

régennek tetlzik, hólnapig, tegnapig, máig. ’s a t.

I

87. Regula.

Szoktuk kivált és fzeretjük az .rtl/e végzödö Hatám»

zókkal az úl és й! Elůlntóljárókat egypel'zerkeztetni,

így: Feleségeezäl,'Gyerrnekestůh щами, l'zekereezül,

tsuproetúl, fazekasrúl.

 (rrr.) A l табу и. mint az El'ölutdljarók Laistromábann meg.

láthatni, ollyan еже: mint .u nn: és e fzerínt, шт, annyi,

mint: шлем, vagy мат; нападал, [мандарины mint;

Рецидив/т, lovasann, vagy: Feleselqgel, laval. Eppcnn illyenA

ereje van az úl ill Elölutóljarónak is,_mint az eifélékbenn: ké'

zííl alraratúl, az az, lró'zzel alraraltal. El Яву, noha. mir ez`ma~

gábann is: Канаде“, egygyiívé foglalást jelent: сит Uxore, dè

hozzá jánilvánn az ill, nevelì az Egybefoglalált, mintha vólna.

ведьм: щи: сит Umore; узду N_yelvünkönn, más Elölutóljá

xókkal Еду : Feleâégével гуду/2“. ` '
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к ‘ ' 5. Cvan.

Á Vároaok, Faluk, és Pul'zt'ák Nevei utánn
‚ _ ,if

Hová? ba, 5e, vagy: ra,.re. ¿

` Hol? bami, bena, vagy: nn."

Hannan? ból, böl, vagy: и”, röl.

SzükFég a mennyire lehet meghatároz

nl. ` ’

в

Его!

Kärdeffekre
¿fз/тпт трлн#P4

711917719]?

88. Regula. 7

Az idegen vagy más Orl'zágbéli Városok és Faluk

Nevei utánn, mindenkor ba, be, дали, bean, ból, bel,

kíváutatik , a 'feltevôdött Kérdésekre így:

Rómába ‚ Rómábann , _ ` Rómából.

Bétsbe , Bétsbenn ,` _ ч Bétsböl.

Lipfziába, Lipfziábann , \ -Lipl'ziábóL

Dokkumba, Т Dokkumbann, `Doklwmból. . »

I .I 89. Regula. \ ` `

A`nielly Hazánkbéli Városok , lFalult , ишак Ne»

vei, а, в, ;о‚ ‘б, ú', Magábannhaugzónn végezödnek:

azok leg többuyire a: т,’ re, rm, „и, röl, Elölutól»

járókat i'zeretik а feltett kérdésekl'e.;l mint; \

и.) Budára, ‚‚ Budánn, f. Budáról. ,r

Dévára, ' Dévánn, y l д Déváról.

e.) Csegére, Csegénn, к Csegéröl.

Mitskére, Mitskénn ,~' ~" -' Mitskéröl.

о.) Páfztóra, > Párztóun,v д Páfztóról. '

’.Sibôra, I  ’Sibónn, ‚ ’SibóróL

6.) Gödöllôre, '_Gödöllönn, „ Gödöllöröl.

Ventsellôre,„ Ventsellöuu, д Veutsellöröl.

u.) Gyepůrç, y, Gyepünn, `Gyepůröl.

Az где ub- végezödök pedig, und nerim а да, "1w,

балл, áenn, 661, М], Elölutóljárókat fzeretik р. о.

i.) Apátiba , Apátibann , Apátiból.

Szabadiba, Szabadibann , Szabadiból.

u.) Újfaluba. Újfalubann , Újfaluból.

Ka’suba, Ka’subann, Ka’suból.

ч 90. Regula. _ ` _

A melly Hazánkbéli Városok AFaluk és Pufzták Ne

vei, Mássalhangzóun végezödnek, a ra, re, nu, ról,

ты, Elölutóljárókat fzeretik a feltett kérdésekre.
(I.) ÄDatbra, ' Daboun , ' Dabról.

Jefztrebre , Jefztrebenn , ' Jefztrebröl .

d.) Almósdra „ ~ Almósdonn , Almósdról.

_ Etscdre , Etsedeuu , i .y Etsedrůl.
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jb'RQfŕa, ' А Rof'onlrx,` f Ч 'Ronölf .f

î Tsífre, ` Tsi-ferm, I’l15-,i-[fröh ~ ~

2*) Штат ' Dofogonn... ' ватага.
- ,"Köfzegre, f  ‘Köfzegenn ‚ ‘ " -KÖFiegi-öl,_"‘ " а!

‚ l?) Китам-а, Fútakonn, ' 5 Futakról.

'  Fegyvernekre, __Fegyvernekenn', n Fegjvèrnekìölö

..._

’—..

1:) татам; ’ ‘Tartzalönm “Tartzalr'ôß 5' ï ’

‘ ‘_ Pét'zelre,  Pétzêlenn, _ '- Pétzelröl. "

р.) СОМ-рта“?  Goìoponn, ‘J ‘. ‘ Golofpì'ól.“

Szerepre, ' Szerepenn, _ 1 Szerepnöl.

r.) Biharra , Biharonn, " Bihartói.“

Zelemérre, Zeleméfenn, ' Zelemérröl. f

г.) Madarasra, Madarasonn, Medapasrql. A
Békésre, "i Békésenn, _ ‘ Békésröll "‘f ‘ ' Y

fz.) Hodáfzra, Hodáfzonn, l'Hòdfäfiról.' ’

Y Lelefzre, Lelefzenn, Lelefzröl. ' ~ f "

t.) Gyarmatra,1 V’G_yëzalt'matorln, _Ggaŕmatróh _ _*

Pestre »Jl-"Pestenn,“~ ' jPestfô`£" " ' \\

z».)_Rakamaz‘raU,'_ Mka'mazonn ‚= :Rakamazróh I

Keaézre', `- -'-;1ëenê'zenn, ' 3. ’äëńézrögŕ ï

°.) и1а'га, уи1а'оцп; '_ ‘*" ушат . ' `^
1_ Tädejìge; "gedejzlenn ‘,\ " M'Teáiejlläl. Ы

'.)Sz'áldob'á ra. záldobäg onn‘,“`Sz ldo á 1'Á i ‘ Y

рытвин}, "Ptrif'gyönnì: Ptrügyröëy

.) Herpáìyrá L’Herp'ál' onu ` Herpályról,
lgf"Veneebélyre: ‘Í'e1"¢=.‘béî'yenn,;> j . `§VerebélyröL

..

ty.) 7 Pátyra, ‹ Páty'onn; ‘ Pátyról.

и.) Kotsra , Kotsqnn , ' Kotstól.

и.) A’Vátzra , Vátzonn , Vátzról.

`Göntzre , Görntzönn , _ Göntzrôl.

___.¿Kìyevödneh 1.) a mellyeknek Vêgsbetůje, т, n,

ës дудеть rend Гитара ba be., Iman, bena, és ból,böl,

Elölnßoljárókat fzokçákfmagokhoz venni р. o.
m.) Komáromba, Komáxombann, д КотёютЬб]. › ~

n.) 'Pó’sonba , Poïsonbànn ,- я Ро’эопЪб].

,y De'brerzenbe, Debretzenbenn, Debretzenböl.  f

n_y.) Surányba, Sm'ránybann,l Surányból.

Hnénybe, Heténybenn , » Hetényböl.

De találtatnak ollyanok is, a mell'yekhez ra, re, ’s

' à. tl._I'zokott járûlni, mint: Тегетге, Tetärlenrc, Библ];

re,`Bön_yre.

' 2.) А mellyeknek Vég-betüje: r, ly, és 1’. Ezek bol

az _elsöbb rendbélieket vefzik ma okhoz, mint: Cm

tdrbanodorból, Uy'helybenn , .K туда , ijba ’s a t.

hol a. másod rendbélieket, mint а feljebb írt példákból

látlìatni , söt némelly гЬе kìmenôk, a tt is fzeretik р, о.

Szatmáft, кишит, Gyärött , ’3, a t. l _
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. Okozzálç» ezt, akiilömbséget a.) s Városok 65 Faluk

külömbkülömbféle Nyelvekbôl [zármazott Navel» b.)

mivel némsllyeknek Nevei, egyfzersmind má's ldolgok~

nak, vagy Személlyeknek Nevei ‚др, 0. Marjába, lVagJJ

Szumbatba; azomba _mások még is: Бит [ИХ/140703

витрине-щ. с.) а ré i 65Уёгаз1ю1ув1: Nevei , több

nyire a; elsöbb rendb lieket fzeietik; í_y а Várme

gyéké is ,. Blf/:urbana , Нарушил, .mjkor áljmegyét ér.

ulink; Biharfa fs a t. pedig, miklolf a. Várogról fzóllunk'

Y А ,Hiiìáŕozdk Egyäfgfizerkèfâtetësëŕßli

S. CXLVIII. ‘ ß `

Mìnàen Határozót lehet ugyan ige meile’ tennî,

de nem minden ige mellé; hanpm megválaf'ztva,l a Гц:

rínt , a mint. aHatározó az lgével, jelcntésére nézve öfz `

veillik,yés egymással mege укусишь р. o, ¿dey niet?,

ide qu/ìveñfçpdetç, nem il спай egygyüvé; меньше,

helyettljçlent; az evés, ç¿s köfzvénypsqdés .pedigybel

об, és maîgábaniia Személyhenn- véghezmenö ltkaseielke

ест és á lapotqt )"'eli-.ntiennelçi -  к: ‹ _ ,l ‚1.3- _

‚ Sokfzorvmindazáltal , Qliyqn Határozöt is' ,tefzìink'

valainelly Igéhez , a lmellyel; másj _Nyplvenn azon:«1'gé

hez tenni, nevetsëg vólnal’ .pfoqide (‚фа/11“ az ¿azi

ide lzéloz.a befzéddel; oda дат/11,15: az: Vkeinényenn

befzéltì oda flag-fok.’ jdl'lakatt ’sa t. De ezel; inkább

‘Dictionariugnba valók. ÈMásf Nyelveknekis vagynak ef~

` féle tulajdon .fzóllásaà ‚ l A ' . _ n .

9|. Regula. ‚ ‘ ‘Í "

А Határòzôt, mind az Igének, mind à MássalÈrt

Ihetônek, éppe'nu mellé kell 1termi; иду, h'ogy más Szó

közöttök ne találtassék; a Mássàlérthetôn'ek щётки “eki

Ъе így: nagyonn faken', [Мене] глади, rend мы пей-5

тем, тыла iózaa, igazánn dcr/gozó, tíílcdrejárá ’sah

Az Igéknek pe'dig tzélunkhoz képest, тазу eleibe,

vagy utánua. р: о. ßejnonn írf, ¿gazítfdg ide, errelerůlj,

“виза/21111 igazdnn, hírtelcnßírad. ` . ‘ f,

egesik ugyau , hogy a Hatásrozó, és Ige .némelly

fzóllásinkbann, nem egymás mellett álllanak; hanem

közikbe más Í'zók is tevödnek. Megesik ez nevezet'e

senn akkfrŕ;` 11111101- valamelly mo'n'dásnak tellyes 61161

me, a következö, vagy azt megclôzömondástól, v'agy

fzótól függ; és f6' tzélunk nem az Igébepn , 4hé»

nem az azt m-egelôzö Tzókbanuvagyon. p.o. I/j'anta'

nem a hafznos kön veket olv/uta. Ennek а mońdás'nak,

tellyes értelmc, eäéle következö mondástól fü : ha

лет и Románokat 's a t. ha fzinté'u az eŕféiék sokfzor ' ‘

kimaradnak il befzédinkböl.' De az idegen'ekŕe nézve

„т

4

l
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° _fzàka fútt, lau-ann afzőllőbe menj! ~ -

Ж

мед az illyen formai топазами nézve is állhpt a,

Regula. . ~ ' 3- '

~ így {'zőliani pedig h_ibavólna: „bummm/zda: eft

î!!

.C_gz. kifogtad.
- с ч‘ “i ‚ ‚ e .› ‘ X?“

A Határozót valamelly, mondásnak a végire спиц
(hanemha atzélunk hozza vmagávalynem annyipáfékea

ség, mint a bçfzéddel való nem, gondolás.“ p._ mitch

nap viradőra villámlott, e”: menydörgötf. убивца „не;

1уе5еЬЬ így: crâne/in villámlott. . ‘- ' ‚

Mikor pedig befzédünk erejének, nevelésére, vég

ről tefzfzük a Határozót: e kívántatik eleibe: lme'g pe:

dig, így: tegnap menydärgött, me'g pcdigerőuqnn.

Ezt: hogy már, mellyel azt утащило t vala
mit e éfzfzenn hely ve nem hagyunk) mindeq oi- vé a

ről ke l tenui, így: leírta válna; hogy már; 'kë/àönt т '

11a, hogy már ’s а, t. l I _ f

Az Egygyüvefoglalők Egybquerkeztetcfsäről."

'93„ Regula.

Ezzel zaz Egygyüvéfoglalóval: is, élni l'zoktunk: _

1. Mikor más "Nemzetét; ése! élnek ‚р. o. így for-díl

tani: Рой“ дампы >ef: Jakab, nem Magyaros“: hanem
így: Péter, János Lt“, Jakab й. ’s a t.' " i' ‘ д

2.) Néha az is» vifzfza-felé való értést okoz zíp'N).

szc'p i.: az! Van i: Mekem a'rra gondom! "в a t; ' _ .

3.) Neveli a Ke'rdőNévmássainak, lés_ Határozóknak

értelmét, és azoknak-mindenkor utánnuk-tevődik, így;

mit i.: beyzégfz? /wl i: idf/Iz ott? ~ Utánna «kell és„ép\

penn mellé tenni mindenkor annak a Fzónak, a melly-4

rewitetödik, ha akérdésbenn nintsen is; evett i.: , или:

ie,-nem pedi i: evett. ’s a. t. Előr/rezet: a Sógor ü. l' ‚

4.) yAz Ö zvetett Igéket mindenkor megfzaggatja,

p. о. el i: ment, vgfzfza is jött, hozzá' i: kezdett ’Sarti

5.) Mikor az i.: Megengedő Egybefoglalókhoz kíván

tatik, min'éműek: ha, hogyha, ámbár, flo/la, ha _fzim

taps a t. akkor az ÖFZVetelt Igéket meg nem fzaggatja;

hanem azoknak, mint az Egyfzereseknek utánna tevő»

dik , p. o. Iza hozzáfogott is az aratáshoz, ámbár-áá

гетто: is. . ‘ a -` ' `

Ennek is: lag, soha nem mellé, hanem az azzal egy“

gyüit lévő Névnek, vagy Határozónak utánna tevődik:

p. o. a lag fava ik, ¿vg'elèfzfzör is, nem pedig: [cg i.:
ewz/zár. „ «Y >

hzzel mindazáltal me'g i: élńìfzoktunk. Ezekkel pe

di :bár is, ha is, tsak afeleleteinkbenu, és mikor több

_fz nem _következikutánnok ` »Jl
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94. Regula.- ‚

А sem, vagy Je, megfzaggatják az Igéket a 731117:

Regula fzerínt, mint a nem is: de a .mm , се, magok

bann tagadást nem jelentenek, hanem mindenkor nem

kívántatik melléjek. Az efl'élékbenn: Jem pénze, .rem
pqßztója, .re bírc, .re hamva, va Tagadó uint.: lappang.

’ ' 95. Regulái _ ~
Ez a fzótska: hogy: hol Határozó', hol Egygyüvei

foglaló, és az értelme sokféle,“ mint: ш, quod, qua

moda,'*-qualíter, quando, aqua. p. o. Hagy megtud

tam, hogy azért ment haza Péter; hogy meglássa,

hogy vagyon az Attya? Ismét: Hogy haza érkezett Pé~

ter, kértem hogy engedjen meg nékem , ha meg nem

írtam néki, ha y ment véghez а‘ I'züret? e az illyen

sok ‚идём. 'e lehet, el is kell távoztatni, változtat

el'zéd Iéfzeit ’s a t.

y 96. Regul a.

Mikor ezen E gyüvéfoglaloyal: Jem, Vagy Je, több

dolgokat akarun egymástól megkülömböztetni , és

mondásinkbann Íge is kívántatik: illyenkor, ha az Ígét

vagy leg elől, vagy leg útól мышь, mindenkor nem is

kívántatik az Ige eleibe, és úgy lel'zfz Aa semm/t taga
dó ereje: (a 9445/5 Regula fzerínt)l p. o. nem engedel

mwkadi/i, .rem Szülőnek, .rem Elől/"(íróinak 11 Vásár

bann .wm nrt, .rem bort nem mértek. De ha az Igét

közbül tel'zl'zük, a nem elmaradhat. p. о. Szűle'inek .rem

engedelmem/fedik, Elöljzírdinak Jem.

y" y' ; 97. Rag/üld.

Mikor Í'zóllásinkbann Egygyüvéfoglalókkal élünk)

és a dolog, a mellyről fzóllunk ,Y jelenvaló , vagy bizo~

nyos; vagy pedig arról állatásképpenn l'zóllunk: ekkor

az Igét nem a Foglaló , hanem a JelentőgMódbann kell

tennünk. p. 0., tudom hogy, ишак ember vagy, nem

pedig: hogy ---.- légy. Jóllehet holzl'zasonn ebédel,

nem сданы/ел. ’s a t. ~ v

Ellenbenn , mikor a dolog, ~a mellyrő'l Szállunk, bi

zonytalan, vagy jövendő, és még függőbenn lévő: vagy

pedig akár parantsolást, akár kérést foglal magábann,

akkor az Egygyüvéfoglalók a Foglaló Módom kíván

ják.-.p. o. ha elmennék Ár; megmorzdódott hogy eltávoz

tana ’s a t. ha е’л ott állottam válna, hadd Jírjon, ne

haragudj. ’s a t. ' -

' _ 98.. R e gul a. ‹

А Közbevetők közzül ezek : Jaj! ne! rzs/ke! с’р—

penn .‘ a Harmadik Ejtés! kívánják, a többek pedig mind

raz Elsőt, és egy sem а Negyediket. - Mikor így ("zól

lunk: lVç/àe le; a könyv! a туи nem a könyvre , ha

nem az elhalgatódott Névmásiára.: ne'lied, тень. . Y

vánn a
v\.



. ~ _- _ ' и;

A TZIKKELYEK SUMMA'JA, ..

Г 

 

Í. R Ё S Z.

А Ваты], ls'rdmgrmz, ¿r а sra/irez.

§L A régi Magyar Вашим.

„с П. мепуеь а. mai Magyar Berůk? „ ‘

,f III; A Magyar Nyclvnek némelly Hangjairól, mel

lyeket több Betíível {так egynél. ‚

у IV. V. VI. VII. а С. Х. Y. Betííkrífíl.`

j' VIII. A Magábannhangzó Betükröl.

j' 1Х. A Mássalliangzókró'l, é's` a'z illye'n Kettöâh'a'nà

ûakr'ôl. ч л

j' Х. A Iäettörhangú Mássalhangzók tulajdonsági.

,f XI. Hd ' nërńelly Sz'avaînkbann á t, Kettös Betíí.

„11“ XII. а 5, d’s, dz, Kettöshangûakról.

_Q“ XIII. A Magábann S XIV. A Mássaüiangz'ók 501012

, tódnak.

`.15' X-V. Szótag, és Szó.'

н. н É s Z.

L4 Мазут: Beíůl: ef.: Szólt Нед/штата.

у X-Vl. Mind a Mag'âbann mind a' Mássalhangzób

пак helyes leírôdásáról , azokuak натащи,

’ ~ -. megkettôz'tetésérôl ’s a t. .

у XVII. a' Szó'k Helyesírödâsáról. = Miért hibïásdk ai

effélék: gyûlytefs, gyíílytemefny ’s a L?

„г XVIII.. A Kettö's érte'lmü Szókröl.

j' XIX. vMiniódo'nn kell a Szôkat meg'í'zaggatni?

J’ ХХ. Mikor kell a Szót паду Betůvel imi ?

у XXI. A Szagggató Jegye'kröl, minémüek а. Vdnás,
I Pont s a t.

ш. R É s Z. ›

я Magyar Brfzed ney'zri'ral.'

у XXII. Nyóltz-félék а Magyar Szók is.

J’ XXIII. A Szók vagy Eredetiek, vagy Szlîrrfíazillk.

буй/эй, (Radix) Tör’sö`k. (Thema) lsmét,

. P

A
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vagy Egyßemek , vagy тэта-тж _, ач—

vagy Оттиск.

j' XXIV. A Következtetésröl, vagy Egyformaságról,

(Analogia) а Számokról, és Személyekról.

1v. н É s z.

Афише/Ем“.

у XXV. Mi a Név?

j' XXVI. Minden Név, vagy Magábann Рагу Mással

énhetö.

у XXVII. A Magyar Nevek nem ofztódhatnak-fel

átaljábaun Nemekre.

j' XXVIII. A Számról.

f XXIX. Hány az Ejtés? `WXXX. Ногу az Ejtés sem

több, sem kevesebb nem lehet hatnál. Az Ej

tések terméÍzetiröl. "

у XXXI. A MagyarSzókEjtegetésénekmódjáról, és геп

del mindenik Ejtés Végezetjéuek eredetiyöl, és

jelenléséröl. -—— Nem kettö Nyelvüukbenu. az

Ejtegelés.

j' XXXII. A Többes Elsö Ejtés kitalálásának môdja.

f XXXIII. Függ ez, nem annyira. a Névbenn lévö Más

sthangìóktól; hanem. _

„г XXXIV. Föképpenn a Magábannhaugzóktól, а mint

ezek, vagy Erös , vagy Gyengehangúak. 

Regulák a Magábannhangzónn vé ezödö Ne

vek Többesséröl. - A vrál az! e >éle Едут

‚йаКЬапп ůgy is` Iehet gondolkozni , mint

`zoIga és nem GyökéìF Betůrôl. Lásd a CXIII S.

_f XXXV. Az Egytagú, Mássalhangzónn yégezödö Nel

vck Többesséröl.

J' XXXVI. Mi tél'zen valameIly Szót könnyů kImom

dásúvá. — Regulák az Egytagû és Mással~

hangzónn végezödö Nevek Többesséröl. Az

illyen Többtavúak Többesséröl.

J' XXXVII. Regulák a Ñássalérthetök Többesséröl.

»i XXXVIII. Az Ejtéseknek a Többes Elsö Ejtéstöl va

Ió formálódásáról. Példák az Ejtegetésre, а.

feljebb elöadódott Regulák I'zerínt.

J* XXXIX. A MássaIérthetök nem ejtegetödnek , mikor

Magábannérthctók elött állanak.

„5‘ XL. Az Egybehasonlításról.

J’ XLI. ведала}: a Közép Grádits formálódásárôl.

I XLII. A Regulátlan Egybehasonlításról.

J' XLIII. A Számot jeIentö Mássale'rthetökröl.\
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f

V. R E S Z.

'A Ne'vmáuaz'ŕól, efr Rage/lzteîiukŕdl.

„r xLIv. А Ыёутйэзай шиш elan-ámláuamak, ша

_ meik Í'zerínt.

j' XLV. A Ragalztékokról.

f XLVI. 1A Ragafztékok, а Személlyes штаммы

ettek.

y XLVII. A Ragafztékok háromféle Többesséröl.

.0' XLVIII., LII. Reguiák а RagathékokrÓl.

I LIII. Némelly Nevekhez а Ragafztékok jvrl járûl

, l пак. Oka. - _

,i LIV. Az ollyan Nevek, elöre elôadódnak: a mel.

lyekhez mindenkor j nélkůl járúlnak a Ra.

gafztékok. I'

I LV. LVI. LVII. Elöfzámláltatnak azúkaMagábann.A

érrhetök, а mellyek tsak jvel; ismét a mel~

lyek hol ezzel, holenélkül vefzik magokhoz

а Ragafztékot. „

I LVIII. Mìképpenn jávûlnak a Ragafztékók, `a Más»

salérthetökhöz? a Névmássaihoz is? Minden

‚Еду yes Másodìk Ejtés újabb Név.

J“ LIX. Példak a Ra al'ztékos Nevek'Ejtegelésére.

A harma ik Személâr Többes Ra afztékja

ой: leheté riêmelly Esetekbenń al”, gy: ¿ln

gyal-ań, идти-м, е helyett: Альты-101, ají:

Íal-jo/r, чаду Angya-"lok, q/ztaLo/î?

v1. R É‘s z.

Az Íge'kröl..

у LX. Vagyan Tselekvô, Szen'vedö, ismét: Közép

Tselekvö, 65 Közép Szexivedö Ige.'

.f LXI. Az Ígék Módjairól. . '

.9’ LXII. Az Igék Ideiröl, és Számjairól. -Se'gítö Ígék.'

Ezeknek Hajtogazása. /

у LXIII. A Segítö Igék ldejeinek farmálódásáról: aJö~

vendö Idöröl.

.f LXIV. Hány Nyelvüukbenn a Hajtogatás?

J' LXV. A Tehetö, Ohajtó, Tselekedtetö, és Gyakorló

’s a t. Ígék Végezetjeiröl.

.f LXVI. A Tellyes Tselekv'ó Igéknek három Nemei

ты. р. о. [karate/r, решим“, fzeretem.

. ,E LXVII. A Tselekvö Formának ezen három újabb

Forma'i vagy Nemei , vevödtek, réfz I'zerinl a

Segitö Igékböl, réi'z I'zerint .A Névmássabéli

Ragalztékokból. Р

x

¿l
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§ LXVIII. A Jeleutö Mód I_elepvaló' Idejének formálódá.

aáról, mind a Segítékes mind a Cbonka és

Ragal'ztékos Nembenn. ~

LXIX. Az Aligmúltak, LXX. az Egéfzfzennmûlt,LXXI.

a Régennmûlt, LXXII. a Jövendö Idö fol.'

málódásáról.

LXXIII. A Paramsoló Mód miképpçun formálódik?

L_xxlv. Miképpen ken bánni а 52112636 Bettis 1gékkel,`

' / f а Parantsoló Módbann, ’s а t. és pémelly tbe

végzödökkel?

Lïxxv/n Foglaló Méd Jelenvalója, Lxxvl..A1igmû1r. ‚

а.LXXVH. jEgéfzÍ`ze|mmûltja , LXXVIII. Régennmûltja,

‚ . ЬХХ1Х. Jövendöje, mimódonnformálödnak?

LXXX. Mind а Se {га/сед mind a Нага/идёш- _Hatás

rozatlan ormálódásáról.

LXXXI. A Réfzesůlök formálódásáról-vánn núm Vé

» gezet nem tefzen Réfzesülöt._ — felvefzik а Вы

afztékot.

LXXXII. A Viselöröl, melly a va, ve, és убил, ис’пп; y

. _ _ Végezetekkelformálódik. _

LXXXIIÍ. A Hanyatl.óról.` Példák, mind a Kemény,

` mind a Gyengehangû Tselekvö Igék народа:

tására.

LXXXIV. Miképpenn hajtogatódnak a Tehetö, Tscle~

kedtelö , és Gyakorló Igék?

LXXXV. Minémü változást okoznak а Hajtogata'sbann

a Folyó és könnyů kimondású вещь?

LXXXVI. A Hijjános Tselekvö Ígékröl.

LXXXVIÍ. A Szenvedö щепы. Ezt a Formát három

féleképpenn tefzfzükki. -‚ Az at, et, tat, tet,

6d é.: ödVégezetekröl.`Mellyik tefzi ezek köz

_ zül ki helyesebbenn a Szenvcdö Formát?

LXXXVIIL Az at, et„tat, tet, Végezeteknek azigékhez

_ való tóldódásáról. ‘

LXXXIX. A Szenyedö Forma Idejeinek formálödásá

ról. — Példa а Szenvedö Hajtogatásra, mind

az at,'et, tat, tat, mind az ód, és bd Угасае

- tekkel.

XC. Vagynak Kettös Gyöken'í Ígéink is. я

»XCL A Közép Igékröl. Miképpenn lefznek ezek, hol

k ` Tellyes, hol Híjjános 'Tselekvökké? Meges

_ méŕtetö Jelek. _ _

XCII.> Mind~a Közé Tselekvök, mind а Közép Szen

' vedök, mi é penn hajtogatódnak? _

XCIII. A Magyarokua nintseu Személytelen Ígéje.

XCIV. A Rendetlen vagy Rçgulätlan igékröl, és ezek~

nek erejtogalásáról.> „ ‘

 

»__-_

`‘_„__._..._„HNM
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VII. R Ё s z.

. .Äz Elälutdlidrdkról. ì

XCV. Az Elölulóljárók, és Határozók között Iévö kü

}ömbségröl. ‘ .

XCVI. Va упак Eredeti, va, › Е zur“, va G ä

Ёд’г Elólutóljárók, Жаба: «a Betü nidi

f fzerím elófzámlaltatnak. 1 ' '

XCVII. Vagynak (Лицеи Elölutóljárók. A.) a Gyö

_ kerekböl. B.) N¢v¢kböl. C.) Névmássaiból.

.- D) Í ékból, és Rél'zesûlôkhôl. E.) Határo~

юный. ‚ _ '

XCVIH. Az' Elölutóliárók Шайтана]: Jelentésekre

, nézve. ч

XCIX. Vagy'nak Gyöke'r Tifzta Elölutóljárók; гагу.

nak Шиит Tifzta. Elôlutéljárók.

С. Vagynak Норе: Elölutóli/irók, mind с Tifzták

mind az Öl'zvetettek között. '

CI. A Ragafztékos Elç'ílutóljárókról. Ezeknek hafzná

' . ' rol. \ 

_CIL A ketlös vagy többféle értelmů Elölutóljárókról.

VIH. R Ё s z.

А Нагйгб;б}г41.

. CHI. \ A Határozók, vagy Eredetiek, чаду Származtak.

Származnak szvetélel által, а Nçvekbôl,

Névmássaiból. ’s a t.

CIV. Felofztódńak a Határozók Jelentésäekre nézvc.

CV. Egybehasunlításokról. - Szágnnazpak helöllök

‚ МёззаЕёпЬеъбК. ..` .

1X. nÉsz.

.Az Egygxûvdfçglalóá'ról.

CVI. Az Egygyüvéfoglalók külömbkülömbfe'le Петей

elol'zámláltatnak. - ‚

х. R É s z.

А Kò'zbevztò'kröl.

СУП. Elöadódrak a камышах 12 NemeiÍ

J

l
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XI. R É s z.

А Бгйгтацагйлбг, vpgy a Szdk Formáldriásáre'l.

‘CVIII Hányféleképpenn formálódnak а Magyar Szók?

CIX. Közönséges .legyzések а Származtatásról. -— a

'Gyökér Betů megmarad, mind a Származta

tásbann, mind az Ófzvetételbenu.

‚ A Magyar Nyelvbenrv, `minden Szó, чаду tsupa

i’ Kemény , чаду t'supa Gyengehangú Magá.

bannhangzókból állj, és mind a két 18110136

liekhez, tsak az i járú'lhat: Oka, yhogy a

Keményhan úak közzé, néha e ele edik. -

Mit kell árrël ítélni, hogy uéhol e elyett, i

forina mondódik? - a Hûzáso§ és Húzatlan

иди. — Azért hogy Szávaiuk чаду Atsupa Ke

_ mény, узду tsnpa'Gy'engeha-ngúak: niutsen

.-Beí'zédünkbenn éktelenség'. -— Megítélödése

amaz így kezdôdö régi Halotti Bel'zédnek:

*Lat-¿altas [смут ’s a t. A régi Magyar Ne

vekröl. Vígyázni-kell a. Származtatásbann,

'f ' a Sógoros Magábannhangzókra, a. Többes

Elsö Ejte'sre, 'és a гад/Е Allgmûltra.

CXI. Egynehány l'zükséges Jegyzések a Täbbes Elsô

Ejtésföl, mellyeknek felhozódáaa itt alkal

matosabbnak ítélôdötl, mivelaSzármaztatást

könnyebbíti. Elöfzámláltatuak némelly mind

a Nevekhez, mind az Igékhez járúlui fzokott

Húzatlan Végezetek. _

CXII. A’ Száŕmaztatásnak _Húzásos Végezeljeîröl,

és a mellyek Mássalhanzónn kegdödnek , ’s

ném'ellyekbenn végzödnek is.

Mîképpenn kelI ezekkel bánni? elç'íadódik.

CjXIIIE Lehet Nyelvünkröl úgy gondolkodni, hogy пё

шеПу Szavainkbauu Nyugovó Betů vagybn;

¿s így az eñ'élékbenn: ld, lavar, nö, neve, lö

ре, leh'et а vröl аду is gondolkodui, mint`

. Gyökér Betürôl. O_ka. -

CXIV. A Nyugovó Bett'ís Szavaink háronifélék. Az

‚ illyenek Származtatásáról.

CXV. Mire kell vígyázni az új Szók fdrmálásábann?

Erröl fzólIó Regulák. -~~ Vagynak Tœlekvâ,

vagynak фирма Magábannérthetôk. a XXL

r Reg. f

CXYI, A Végezetek Laistroma. Miképpenn, чад

mellyik Végezetekkel fzármaznak A.) a Ne

~vekböl. I. Más Печей. П. Igék, III. Rélìets~

,kéke ß.) 412 136131361 1. más igék, n. Ne.
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vek: e behason'líttatvánn mind а régi, mind

az úja b Nyelvek .Végezetjei, aMagyar Ne

vek Végezetjeivel. C.) A Réfzetskékböl Iefz.

nek: I. Nevek, П. Íge'k.

CXVII.~ Mi lehnetI az oka, hogy a Magyaszmn, és

más sok Nyelvekbenn, aSzármaztatás Чеге—

zetjeì, egymással annyira mege gyeznek?

Számlálódnak n'émelly Nyelvekkg Jelentés

gek'nke _nézve' megegygyezö~ Magyar Gyökér

' zo .

vaur. AZ огладил okairól. _ " ' ‘ '

CXIX."~ A Magábannérîhetökböl Ощути! Szókna'k fuu

л damentoma',"jele‘. '.'~ Ne'rn {зак aahaekhík

. ' jával 'vagynak'àz Öfzvetett Szök. ‚ _ .

CXX. ‘ Kevés Szavpink трубами-6172“ Nêvbéïi Mással

' _ érthetôvel ‚" 'adem ~e ныуец Ivá'x'gy Maga’.

ban`érthetiível élünk, _va нажатием »

l ElünkA azómbanu_egyl f гашению“! tsak

magábaun; Еду ’а_ ВёйезйЮВКеЦЁ;

CXXI. Néha oIIyan' Szókat падавшие! la mellyek~

nek az e gyike-‘màgäbann вещий: щей, ’8. а t,

CXXII. `Öfzvetev диска: Elólutpf'árók a Ne've'kkel lit'.

XII. IR Éïsffz.” '.

\

a

~ .  »\i`~ в) vr

.dz Elrendalénól. ì

_r Cxxm. AMagábannëfiherök Еёуынтешъеввгвн

J CXXIV. Mell ik helyesebb Egybefzet'keztetés? ez

e: cmgvßflçte, va -emßemek ¿Zeta? ’s a t.

- а Mássalértheto ‘ Elrendelésé'röl, _ az ú,

й, Чёдеит Mássalérthetökröl. g и “ч »

CXXV. _Némelly Mássalérthetôknelli:7` n i Végezetlel,

' . CXXVI. némellyeknek Elölutoljarók анаша.

16 formáláaáról', és Egybefzexkeztetéséröl. —

Regulák. _  _. f» 1 w1

CXXVII. Ez a Se 't6 Réflesfîlö: 'vald ,_ minvémü Мёд

salérthet ket (змеи? .„- =

CXXVIII. A Számot f'elentöv Mássalérthctök Egybefzex'- '

keztetésérö. -\Regul`ák. Y .l ^ , Y

À мыши: Elrendele'n'räl. .l Lm.. .I

CXXIX. A Megkülömböztctó' Ne'vmássáról. Mikor

élünk mind ezzel, m'ind a Mutatókkaln? ' .

СХХХ. A Megkülömböztetett, és Me nemkülomb'oz.

тесен Allapotú Nevek. CXX I. CXXXII.Az

ìllyen Nevek tulajdonsági elöadódnak. - Re»

дашь а Névmássairól.
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А Segíló': Vagyon Elrcndelńäröl.

,f CXXXIII Háromféle érteline vagyon ennek az Ígé~

‘ ' nek. Az ebbôl fquó Regulák.

`»= „я пае/гм zgn Ezrßndezßmal. (f6/rappen.)

I. CXXXIV. Hanyadik Személybélì Név kívántatik, a

Гр - ' Tselçkvö Ígének, Segitékes, Ragafztékos, és

,\ . . Cspnka Neméhez? Regùlák. -AMegküIöm
и böztetett Allapotú Nevekhez Ràgal'ztékos Ne

\ rnû Ige выдашь, vagy megfordílva ’s at.

Miképpenn kell báum ne'melIyKözép Tse

f ` "Iekvökkel, 65 Szenvedökkel?

CXXXVI.~ A FQg'IeIÓMÓd Elrendeléséröl.

@XXXVII ,-'AHritározatIag `ElrendeléséröL Nem mig’
_! „ __ „ den _Ígébjçheß Riváltva Magy'arbainn, vala

___` Ц:` ',m'çlly.más'1gének Határpzatlanjával egybe

.J l" _" __ дейтерия. р. o. Hibá§ vólna; Шиит Pätert

' дарами ’s a LfNinçsen Nyçlvünkbenn а наша.

_, __ fo'zatl'aniiak Шум] formäßgél'dzennmúltja;
Í' l, "fr/'dì gyâzâtlnek lenry'. I"_sua' t.(mm_m)

çxxxyuï. `А' 115555516): Едехргшптащаш „165149;
‘ 'benń,Í aria kell vigyáznì. 1.) Az Ige Magunk

ra vagy `l)/lá_,sr.a\hatg_5_é ? 2).() 'fselekvöé vagy

Köze'p! Re ulák.' @XXXI .

CXL. A _Vuelo és anyatlo’ Elrendeléséröl. —— Regu

lák. i.l _ x

'cm AZ 'QW-5”“ 18“ M°$flassa¢ásáróe т. Re.
:J ' 'g-ul'êk!2?1ï._~' v_ _.4, .'i А ,f

 ц фаната/11,61“напавшим,

»I CXLII- A Timm'CXLIII. CXLIV. Az Elegyes Ew).

. utóljárc'ikI Egybefzerk-eztetése'röl. CXLV. _Az

.lz-7 igékkc'l _és Nevekkcl. ..‘_.,V_alamint _a Tirzták’

_. . -az E_,lsöf (лгу az Elegyesek, vagy а Harma

__ _dik, vagya нытик 1133165: kívánják. —- В;

"T ‘ - gulák. L' Miképpeuri«[zerkeztetnek-egybe az'

_ _ _Ilólulóliárók a' Sieméllyes Névmássaival,

еще: Vz 99:14:11 -köm lieg. ем шььекыг CvaI.

CXLVII. A Város'okvés.Pufztáküeveilutánu melLXik

` Elölutóljárók tevödnek ;?

СХЬУЦХ. А Határoz'ók , _Egyggnüvéfnglaló'x, és кельт
mi. Едгеечеъеэегы- f .

/

. ‚ъм‘- .›16:11” ‚ с‘ * мы

ъ .warf/'.1'. I . . ,l".î 'u

„uw @-1.12% :a ‚ . '_ .". .Y ‚
д f l > l \ '

дм  ß : ..  f...‘_ . ‘ "

с ‘4 '

\
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А МЕзтвнзЁсщбк

L a is t r о т а.

A- l

Aligmûlt, Imperfectumv (Ракитная)

Altalvívö , Signum Translatiûnis; '

Ajak beu'ì, 'Labialia ‘ `

_ Aitalvívö ige, lásd Másraható.

B.

Bel'zéd-elágazása vagy Ье- Dialectus,

fzéd-ejte's, '

Bírást jelentö,

Bennmaradó ige,

‚ ‘ l

Polïeifivumnï" ‘

Immanens Vel-bum.

l . Í, v ‚1 _’|~ y . E.

l, .' ; ` . _‚ к .

Egéfzfzennmûit, г. .' :a1-r, АРегРессит Praeteritum.

Egybefoglaló Számok, Numeri Collectivi.

Egygyes, Singularis.

Egybefzerkeztetés, Constructio. \
Egybel'zerkeztetve, "" п ' `in Statu Conßructn, т

Egyfél'e, Egyfzereres, Egy- Simplex.

fzerú, _

Egybehasonlítäs. .Comparati0.
Egîgyüvéfoglaló , Foglaló, Conjunctio.

gybefoglaló, .. . f i и

Е гостя, . Аммана; у?» ¿y 1 д ‚

Е lenvetö Foglgló  .- Сопдипссща - erfaliva,

Elrendelés, . ~syntaxis(` (у? ‚ 1' i

Eisö Grádits, Politiva Gradus. ‚ ~. .- ,

Е1б|ш6115г6, Prac `8: Poltpofìtio. '1.  ..
Eredeti, i Primitivum. ' ' ‘__ `.

Eredett, д ,__ Dçrivatiwumg; ¿f_w' ¿w
Ejtegetés, Declinaîio. i' ‘ciw

Ejlés, Carus. ‚т'

_ (‘7 ‘Ч . '

. F f . _'

Felekezet-Névmâssg, .Gentilitium Pronomen.

Felhozó-Jegy , ‘ ' xSignum Citatiqpis.

Felkiáltó, ' «Exciamationim

Superlativlls- G admi

Conditionalis onjqnctio.

МИМ ‚ ‘ ‹

Felsô визам,

Feitévö Foglaló,

чаду Egygyüvé

А”

_ j
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lFuglaló, `‚ ` _ i

Foglaló Egygyüvéfoglaló,

Foglaló Mód,

Folyó~betü, 4

G,

Grádits,  f"

Gyengébbhaugů,

Gyokér ,

Hanyatló,

Határozó ,

Határozatlan Мёд,

Határozó Mód

Hajtogatáß,

Helyesírás ,

Helyet jelentö Határozó,

Híjjános,

этюд?

‹' . си"

-]‘А!ё:1‘ l» .nrwî'bíñ'

}‹. „. .Y

Idö,

Idöt jelentö Наши-026,

ige,

|~~

9:.

Keményhangû , .

Kérdezö Egysyüvéfûgláló'

Kérdô Névmassa,

Kérdö (Jegy)

Kettöshangú," ‘

Kettôspont,

Kihagyó,

Kihozó Egygyiivéfogialm

Kitsínyítô,

Kizáró,

>líötö (деву)

Közbetett,

Közbejárůló, ]

Közbevelö, 1,'

Közép Crédits,I

Közép Íge, `

Közé_p«Szenvedö,

Közép Tselekvö,

Közös Név,

Copula.A "3

Conjunctio. Х

Conjunctivus Modus.

Liquida)

Gy..

 Gradus. « `

ъ Moliis.

Radix.

H.

"Supinum'.

‚ь .

' Adverbium.

. Infinitivus Modus.

д -Finitus Modus.

‘Conjugatiq мы _f .

Orthographia.

lAdverbium Locî,

Defectivum. l

“Единства.1 .‘ "И" ‘~

|

" fn» . "

'L

Tempus. ' i. _

\ датьщщ Tempons.

‘ Verbum.

K..`

Dura Vocalis. ` .

, Conjunctio Interrogahva.

Interrogativum' Ритмика.

Signum Interrogationi's.

Diphtongus.

Colon. .

Apostrophus.

Illativa Conjunctio.

Diminutivum.

- Excluíìva.

Signum Vnìouís.

Epenthetica litera.

Interiectio.

Comparativut.

Neutrum Verbum.

Neutre PaÍI'ivum.

Нешто Activum.

Nomen Commune.

l

 

-12.

_...___-f*
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,l
`

.

l

Következtetö , Consecutive.

Következtetés, Iásd Egyformaság. l

Különválafztó , Disjunctiva. _

М.

Magábannêrthetö, Sublìantivum.

Magábannhangzó, Vocalis. ,

lVláasalérthetö, Adiectìvn'm. 

Mássalhangzó, Consonans. '

Másrahaió, Tranlitivum Verbum.

Magunkrahatô, Immanens.

Megengedö, Concdfiva.

Meghaiározó Névmássa, Pronamen Determinativum.

Megrövidítés, Abbreviatio & voçum «SLAC

сещиит.Mester-, vagy Mesterség- .

Vocabulum Tpchnicum.Szó (az uz Mesterséghez

való) 1
J

M é ü é t ’"1 m s ge s QUaIitatiSBlMOdi

Módot hata'rozó

Határozók. j

Mód, lMo'dus.

Mondás, Propoiitio. ,Y 1

Mondódott, Praedieatum. _ ‚ ‚ ‚

Mutató Névina'ssq, Pronomen Demonitrativum.

N. NY. `

Név , Nomen.

Nevekedés, Augmentum. \ и

Névmássa, Pronolnen. `

Nevezödött, Subjectum.

Nemhatározó Névmássa, Pronomen Indeterminatum.

.Nyugtató lJegy, Pausa.

l о. О.

Coniunctio Caul'alis.Okadó Egygyiivéfoglaló,

Numeri Dißributivi.sztó Számok,

Öfzveigazítás, Syntaxis Regiminis.

Öfzveilletés, Syntaxis Convenientiae.

Ölzveilletve, in Statu Convenientiae.

Öl'zveigazítva, in Statu R imiuis.

Óí'zvekölö Egygyílvéfoglaló Copulativa oniuuctio.

Ól'zvetett, Öl'zvetevödött, Compolìtum.

` i

Р.

Parantsoló Mód, Imperativus.

Periodus Eleje, Protalis.
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Periodus Utólja, Apodolìs. `

Pont, Punctum.

Pontos~vonás, semicolon.

R.

Ragafztëk, Añ'íxum

Ragal'ztékos Forma lásd а LXVII. J’ a C. Цап. _

Régennmúlt Idö,. Praeterit. Plusquamperfect.

Regulasság , _ . Analogia.
Re ulátllanság',l Anomalia.

Reìefz, ' Parentheñs. _

Rendelô Számok, Ordinales Numeri.

Réf'z, ' Caput.

Réfzesůlô, Partici ium.

Rélzetske, “_ _ Particu a.

. .,
.

S. Sz.

Sarkalatos Számok, . Numeri Ca-rdìnales.

Segítékes Forma lásd a LXVII. _f az A. alatt.

задка Íge,_ Verbum Auxiliarc.

Sógoros , Añ'inis.

SzaggatóJegy, Signum Interpunotionis.

Szám , . Numerus.

Származott, Derivatum.

Származtatás , ‘ Derivatio.

Személy, Persona. ' -

Személyes Névmássa, Pronomen Perfonale.

Szenvedö , PaÍIivum.

Szifzegö-betůk, Sibilantes.

Szolga-betû , ' Servilis.

Szótgg, Syllaba.

T. Ts.

Tehetö Íge,

Tekintet ,

Tellyes Tselekvô Ige,

Tulajdon пед

Többes

пеший ige,

Tselekedtetô ‚

Verbum Potentiale.

Relatie, reí'pectus.

Verbum Perfectum Activum.

Nomen Proprium.

Pluralis.

Verbum Activum. `

Yerbum actionem per афиш

procurandam vel procuratam denotans. lásd

a Se4 82

Tsere betû , Permutabilis.

Tsonka Forma. lásd LXVII. „у. В.

Tzl kk.er , Paragraphus.

T01-’sok , Thema,
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I.

Jelentö Mód, Indicativus.

Jelenvaló Idö Praefens.

Jövendö Futurum.

V.

чад-ша , Finalis.

Végezet , Végzödés, Terminatio.

Vezeték Név, Nomen Gentilítium.

VilágosítóEgygyüvéfoglaló,Illustrativa. (

Viselö, Gerundium. '

Vile'zahozó Névmássa, Pronomen выдают.

Vil'zfzáló Nóvmássa , Reciprocum.

Vonás , Comma.

V
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TÓLDALÈKQK,

AxkaÉszHEz,

MBI-LY VAOYON

ASZÓKFORMÁLÓDASÁRÓ;

ì t s

szÁRMAzTATÁsÁRóL

LTÓLn

Némelly régi Magyar Gyökér-Szókból formáltt

más Szóknak Példáji. (Ногу ebbenn fordûlnak-elö

bizonytalanságok is: ezt a tanúlt Olvasók nem fogják

tsudálui. Igy van ez más Nyelvekbenn is.)

H.TÓLD

Az emberi tagoktól vevödött Szók.

~ m.TÓLn

Hívataloktól, Nagy Emberek és más Nemzetek

Neveibôl vevödött Szók.

W.TóLn

A Terméfzeti Hangoktól fzármazott Szók.

_ V.TÓLn

a A Magyar Nyelv Regulái ellen шпат új Szók.
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I. TOLDALEK.

Némer régi Magyar Gyäkér-Szó/iòólformtíltf

ma’. ‚яшма/г Paday'z. `
` HÃ". I

Elvel'zett Gyökér, tett ту formát: _lìabileM/ìvumï, ad

/me'rescwu quid. A Származtatásnak ['zokott Végezct

jei utánna tétetvénn, lettek belölle ezeki

ad.) .dk-ad. haeret, mint ezekhez: ár, ár-ad; ér,

er-ed, Í'za'k, Izak-ad. Eb'böl továbbá más

Végezetekkel lellekâ

ék.) щит-ад, mint: maŕad-ëk, húllad-ék;

onnan: almde'k-òa', a/radc'líosńodik. ’sat.

ту.) aÉad-ríly, mint: 0th ály, í'zem, I'zemély.

óz.) айда-02, mint: fámd-oz, ‘raged-oz,

'nkadoz-á.: ’s а t. l . (

_ _ ás.) akad-cís, mint: fdkad-'ási .

ат.) .Ak-dr', vult: mivel annak vígyekez'ete, ltívánságal,`

a ki va amit akar, az akart dologbann, mint

egy megakád , Ahoi ragad. Lett mint ez:

hab, 1mb-nr', 11a/ï, valt-ar, Ebböl ismét más

Vêg'ezetekkel: Y —

at.) a/rar-at, vcjluntas, mint: fai, fai-at,

lak, lak-at. Ebb611akarat-os, сошн

max, alfarato'skodilr ’s а t.' '

55.) (талей, min`t takar, taker-ás, fáz',l
' Y ` fáz-ás. V _

Гц.) Àk-aßt, appendit,~ iíaereŕe faöit, miti: eŕ-efzt`;

ár-a'fzt, epe, epei'zt. Innen: дырами. Va

gyon ez a' Г26 is: ада/2:41, nectit, I'ubnectit.

gat.) ‚Шт—ваг, .vagy пуды, feniim, vel pe'r parte; ар

‘ _ pendii, ebböl agg'at-ás. ’s a t. '- Jl/tol, alt

rfm', akd, ideëen 526k.

` AZ.

Ezt terzi: inferior.' infìmus, mint ezek mu

tatják: alfvld, alti/zt, a/~pere.r ’s a t.

Kéti'éleképpenn lefznek belölle й] Szók.

а.) A Magábanuhangzó Meghúzóilása által

igy: dl, és ekkor jeient_ hasonlatosság
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‘ fzerínt , tectum quid, vel fictum , inferius

abfcondítum. p. o. длани, й1-ре’п2‚ ál

út. Néha hûzatlan is mondjuk, mint:

al {ум/Е, al-kúlts. Ebböl: dl, I'ubdolus,

tectus, lettek ezek:

ok.) fil-n-olr. (az n Közbejárúló) verfutus , mint: Ud-V

varnok, Pohárnak, bajnok. Innen: Шло/г.

` :dg ’s a t. о ‘

at.) .41 t-at. Seducit, mint; tsap-t-at, kéfz»tct:-¢ílta.

:d: ’s а t.

om.) ¿1_-om. Somnus, mert az iìctum quid, tectum.

Lett mint ezek: hat, hat-pl, hatàl-om; gyal,

gyabom, kéreI-em. Ebböl: А

из.) ¿Lam-0:, vagy (Яти, fomnolentus.

0d.) ¿lam-od, (ik) (Итоги/Р , Í'omniat, mint

agg, aggódik, házasedlkfs a t. — Is

* mét: áloin-oll‘«od ik, vagy Лот-вдади

ЛтЛ/гоа’й, Iìupet, inflar ejus qui in fom

nio vidct quidpiam; mint: vetélkedik, hû.

zalkodik. - dlmeïůvdás. ——— Älom, ’SL

dóúl Яву vagyon: C/zalorn, vagylihalom.

:3.) Úgy is, hogy á GyökérbéliMagábaunf

hangzó meg nem hûzódik.

i.) Alá, infr'a, jelent helyböl helybe való томами.

' Az á 'is benne Elôlutóljáró, mint ezekbenn:

hol,'hová, másuvá. ’s а t. Ebbôl

áz.) Alá-dz, me rövidítve: alzíz, humiliat, vi.

Преп it; mint: vér, ve'rAez, fel, felf

ez, gyal-áz ’s а t. Ebböl: alzízatox, ala'

zatoskodilî ’s а t. «

él.) Al-e?, deficit animo, tulajdonképpenn, vergit ad

inferiora, mint: henye, иену-61, hátra, há

trál, v_agy ha az ffl, ezt tefzi: vivit, a lze

_ rint alc?, vólna: in infima, peÍTimo Наш viYit.

ig.) Alva-¿'g- Lig, vix. Tulajdonke'ppenn, Luque ad: al,

eu partem íntimam, mint: fél, féI-ig, ez,

ez-ig, edzig, vagy eddig. _

ak.) .4l-ak. Larva, pupa, mel! alólról, vagy titko.

‚ soun mozgatódik. Be é jö ez а jelentés is:

fubdolus, clancularius, ñctus , melly benne

vagyon az длить Lett. mint: ml, .sala/r, та,

kutak , (й, ¿irak _’S a t. _

os.) Alok-os. hillrio, alakoxkodíkk а t.

u.) Alk-u, compolilio, растит, mivel az

' Ага/г, affabre componitur, coagmenta

tur. Lett , mint ettôl: lap, lapu, Мг,

kutú, odor foetidus limi, in fundo aqua’

I

-—.
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"

ßagnantis, qualis ей putealis, tan, ta

nú ’s_a t.

d.) vagy fz.) z.) амид, аМи/г, allruz, mints'

nyúgod, nyûgofz. ’s a’ t. ágyú , ágyúz.

it.) «ll/fut, vagy allí-at, elk-ot, fabricar, ar

tificiofe componit. Egél'zfzenn vólna:

аута: de az i kiesik, mint: .rüz't, лаг,

fůít, fût.

l.) fil/ful, vagy ¿zZ/ml, аут], ala/rol; így

nintsenek-mcg: (Vóinának erre a fcn'mád

ra: abrak-ol,_/ze’l, Jhd-el) de iefzfz be

löilök alkalam , mint: hat, дамб-от, sír,

:irai-om, és allïabmzt; (mint: ter, гег.

met, fai, falat; foga/1, fogunat.) ezek

sintsenek I'zokásbann: de jöttek töllök:

alkallmu, allialmatar, ими/лама: ’s at.

-— Allral, componit.

ny.) „люд vagy атолл nints~meg. Vólna

e fzerínt: fáz, [баб/голу, alujìäkony, és

effélét tenne, quod Ге componit. Innen:

диспут! ‚ (ik) dies fe componit si'd Ус.

_ l fperam, mint: vékonyodik ’s a t. _

al.) fil-al, megrövidítve: (ill, mivel а. mi dll, az, az

al rél'zeibenn vagyon megerössítve, ibi Fub

— ÍiÍìit, ubi ей al, le feié tart.y Megyen ezek

fzerínt: al, el-el,_/lzálal, ezekbölismét: ell

(ik) juill, per-e1, l'zel-el. Lásd ezeket a ma

Бок hclyeinn. Lettek tölle:

ap.) dll-ap, melly mints-meg, de vólnaezek

l'zerínt, ф. :fz-ap, gyar, аг-ар, ker,

[гетер , és kéÍ'zůlnek belôlie; (Шар-й, ál

lap-ot, állapod-i/r.

at.) dil-at, vagy áll-ít. Kétféleképpenn élünk

vé le :

l.) Mint: ige/vel, »a mikor ezt terzi: Íìßit, Ra

шк, ítVégezettei is,így „ша, mint: fzál

lit, I'zállat, járat ’s a t. _

2.) Mint Névvel, melly a Hanyatlóból {ог—

N málódott, és tei'zen: l'ubfìlientiam in ge

nere, különösönn pedig: animal. lEbböl

lettek: благая, vagy ¿ld-oz, facrificat,

tulajdonkéPpenn., пасса: animal, НЕЕ: ho

ßiam, ebbol: dldozat ’s a4. Es mivel ak

kor imádkozni l'zoktak; ûgy látfzik in

nen jöttek: ш benedicit, (гм-щ, áldo~

más ’s а t.

¿llt-val, vagy: маг, tulajdonképpenn tennê:

cumj'ublilientia ‚ penitus ,Qrevera, tu

з 2

,. ‚
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vábbá: per, trans. Ebböl ismét: által

Идти, dltalánn ßlgvamagy átaljábann,

penitus, univeríìm ’s а t.

`¿Ital-ag (mint fel„felle ) vafculum minus,

a minémůt a 16 hatánn, kélfelé által»

vetve hordoznak.

últallïod-i/r, obliinate fe gerit.

ál-t-aíl, veretur verecundatur. Innen lett:

általszíg, indecorum, pudendum: quali,

quod eli trans vel ultra id, quod fieri

deberet. dltallom tehát ollyan, mint:

.ro/rallom , kcvcfclltm , igenlem.

om.) Al-om, fubñramentum , in fpecie pro porcis, mint:

hal, halfom "s а t. -

ol.) Alfil', inferius, de parte inferiori, mint: bel-61,

hdl-6l, vagy [ай-121 ’s а t.

só.) Jil-:6, inferior` mint: [lil-:6, ¿vel-só'. ’s a t.

at.) Abat, „хан, infra, mint; Kolosvaîrott, Györött,

jö helyt ’s a t. Ettöl:

nn.) alan-on, melly l'zokatlan, de ebböl

fzokásbann van: alattombann.

te.) alan, melly elvefzett. Lett, mint: ken,

l ` kenöthforgtíts, ILL/mín (hívátsolni) te

l kerts. Ebböl fzármaztak:

fig.) alam-dg, tunis nauticus, per quem na.

vis trahitur.

on.) alam-on , vagy „гамму, deprelfus,

mint: biz, bizony ’s a t.

ó.) alan-ó. Réfzesůlö Forma, n'iegrövidít-

vc: o'ltJó vilis, блюм/га, Лида, Vagy

(яма, vetus, detritus. Lehet ezt dln/fa .

ebbôl is fzármaztatnì: 6, vagy av, avúlt,

megrövidítve: dlt, avúltotska, óltska

’s a t. mint: Ízalozt, hólt ’s a t.

ár.) alatsarír, mint: kád , kádár_, külts-ár.

Így вниз-тез: Ьаиет megrövidítve:

(ЯМ-(й, innen: dll'uíról.

u.) Ata.' elvelzett Szó. Vólna, mint; tan, tanû, lap,

Дари, és ten'né, id quod cit inŕ'erius, vel qua

Íì in [tatu inf'erioritatis. Innen lettek:

(1.12. 2.) alu-d, Лид/Ь, aluz, паду aludfz,

dormit, tu`lajdonképpeunz` inferius eli,

decumbit, mint: alku, alkud, alkulz,

alkuz, n_,yúgod ’s a t. Alom is fzármaz

панк ihnen is: de már erröl feljebb;

mint: alujìeîlwny _fs ’s at.

it.) alu-ft, паду 411224, megrövidítve: да, dormire fa

cit, és e I'zerínt. '
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1.) Inferít, mivel az óltás által, a gziinak,

miutegy ágy kéfzítôdik а Tör’sökbenn,

hogy abbanun úgodjon. 2.) Eziinguii. 3.)

Coagulat. Е ét utóbbibann, quali ad

Катит fomni, et quietis tranIìre facit; in

nen mondódik: aludt И], alud! ve'r, óltó

coagulurn, диви mçïz, tüzet óltani ’sa't.

Ugyau ebböl: alul, facit dormire, nie..

fcere, vagy дн, lett ez az elveízett ya

korló ige: alntal, Vagy благ, mint eb

böl: tör, töröl: rág, гады; és valamint

ebböl: ragaLm-az, ûgy amabbólyaluml

vagy ¿IML-mez, façit vt quis dormiat Ге

сиге, 8: Iìt in'ßatu tranquillo. Innen 0'1

talom, mint: haŕalom ’s a t. `

j.) .Al-j. Pars infima rei. Tulajdonképpenn így vólna:

ali, quod pertinet ad al, mint: ház, мы,

de változik az i, ivé mint az effélékbenu: fa,

fai, Ев], fen, feni, fénj, vagy fény. Lett у

belölle: aljas, „шиш ’s а t. _

Ár.

Ar. Subida. Ez mivel анаша: valaminn, és abliól is

mét kiiiti magát: tehát hasonlatosság Izerint

ár annyit telzeu, `mint penetratio, propaga

tio. De mivel úgy is lehet gondollmdxvii,l hogy

minekelötte illyen efzköze lett vólna а МА

gyaroknak , már erre a l'zóra Íziikségek vólt:

lehet ezt dr, úgy tartani,~ mint elvefzett Gyö

keret; de a щепу megvagyon ezekbennl: Lírl~ ’

vz'z, vz’z_árja, fòldrtírjn; és jelenti: penetra,

re, propagari, pertranfìre. Шнек tölle.

ad.) Ár~ad, exundat, mint: ér, ered, ak., akad.
Ebböl áradás ’s a. t. l ` ‘ i

ok.) .dr-alf, fovea, canalis, mellybenn а víz

_ árja vagyon, vagy a, mellybenn: propaga

tur, continuatur, extenditur in longum, (mint:

mar, тапок, sar, sar-ok.)»Ebbol: árlïos,

árkol. ’s a t.

ék.) Ar-nye'k, az ny, Közbejárúló, urpbra, mi~

vel ez árad, orïtur 8; propagatur a corpo

re; mint: Мг, kärnyeîi, ‚га/шм- ’s a t.

Гц.) Ar-qut, exùudare facil; , mint tÀ` mar afzt,

fak-afin, crept, ’S а |:.

Ем) dr-íf, megròvidíwe. ‚т, (mir: gem, tón.

’s a t.) nocet: de iulajdonképpenn , inimittit

fe, vel penetrat, vt fubula, aut aquae exuu~
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dantes; mint világos ezen _fzóllásbólz min

\\denbe drt/'a magát, fe immifcet, ingerit. Eb’

h6! ismét: 

py.) ártán, vagy ártány, verres, mivel ártal.

mas мы, mint, jár, iárvány, hal, halvány.

A. Hanyatlója árftat lévénn, (mint: márt,

máx-tat, шар, tsapat) noha fzokallau, de

lett belölle: árzatlun: innoxius.

om) drt-a-l-om, mint: jut, jutalom, továbbá,

ártalma.: ’s а t. -

r.) drr, pretium, valor, mivel ez nöni I'zokott,

чаду mivel ez által,ajóí'zágok terjednek, ioly»

nak; mint ez a mondás is bizouyítja: jblyó

árránn adják. Ebböl,

(ь) árrú, чаду árú; haidann: dró, merx, tu

Iaidonképpenu : az a mi terjed, o_débb me

‘ дуги, mint: lap-u, tan-ú. Innen lett: rír-úl,

l _ mint: Iapu, lapuil , tanû, tan-úl, шаг/ваш

’a a. t.

Bu.

Vevödik attôl а terméfzeti hangtól, mellyet

okoz valamell)r kiforró, felemelkedö, és ismét

leülepedö nedvesség, mint a viz ’s а t. Elhal

galódvánn, sok áú, kezdetíí fzók, tsak azok

' hozódnak-fel, a mellyekbenn , a Szárrriaztatás

béli Végezetek, az Egyformaság Izerínt fella

láltatnak, és a mellyekbenn a tulajdonkép enn

való jelentésböl vevödött másféle jelentesek,

kitetfzök. р.о. „осилила, ezserlio ._fui, elevazia,

дарите, mario (le loco, abita: ’s a t.

ár.) bú-ár, vagy búlv-dr, mint kádár, kúltsár, urina

tor, mivel magát hol elrejti, hol kiüti ’s a t.

b.) bú-b, gibbus, tuber, elevatum quid, vel promi

nens; [га/20701“.

gy.) барду: (mint fzív, fzü, fziigy.) Ebbenn'a fzóbann

`a gy, egyfzersmind lermél'zeti hangot is ád

elö; és ámbár így _magábann véllc nem él

_ ünk: de innen lettek: дуду-03 ‚ i'caturit ,' tur

; get, tumet, mint: .ruft-og [иди-05, bug]

' an ebullit, mint: dobban, rokkan ’s а t.

k) bult, шт, дал-т, tulajdonképpenn: demergendo

ъ ‘ _fe abfcondit, ebból: labitur, cadit, bak-al,

` buff-lat. ’s a t.

Lehet tová'bbá ezt Bu, iigy _is gondolni,

mint Nyugovó Betüs Gyökeret, és e fzerínt
/ Ieflllz, 4 y .

Búj, vagy Blív, elbzíjt, chújt, abfcohdit l'e, ki

1

blijf ,fel/lüft, exleruit fe, az 0(fzzígot, a /rö/zy- ‘
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нм, nz Erdöl búl'ja. Ebböl lettek: бил/4103,

mint: fai-dos, tmp-dos, divagatur, úujdoeó, bull

dquf: ’S а l. `

buf dok , mint: hal-dok, már ша nints fzo

kásbann, de lett tölle: áujdoklik, mint: haldok~

lik, [дн/(1015145, ’в а с. '

bu-û, vagy Мл, abfcondiŕ, щи: ablaquea

tio, Iza/'tat ’s a t.

_ buf-ong, до] ong, bof-0g, mint: Í'zor-ong, I'zá

jong, dlvagatur, boiangáw, [lolzga'gnem бод/5:13.

buiten', bůjuú, vagy búlm', мы, mint:

há tsó, Iéptsö, ’s a t..jelent Valamìt, а mi bújás

ra, vagy bújdpsásra tartozik, „видимыми. р“. о.

bútsút velt, búuúl adott; jelent továbbá pere ri

nationem religiosam, bútrú-ja'rdJ, -e's az ak or

gyakoroltatni fzokott dolgot, indalgantiam, re

miÍl`ionem peccatorum, Миш nycrni. Mivel pe»

di ez: búmí, va Май, néhol így is mon

dodik: Мпо’: feltehetni, йогу ebböl vevôdütt

ez: bona-dt, долой-(й, vagy már ma: шла,

indulget, condonat; ismét: mittit, dimiltit; melly

tientéseket, könnyů a közelebb mondódtakból

ihozni. '

bui-a, mint tsir, tsir-a, пап-а, sima, те

hette мадам ezt: mulicr vel vxorTurcica, Török

Afzfzony; mivel ezek rejtekbenn tartatnak, és 

mintegy elbûjva élnek. Ezektöl vevódhetett ez

a nevezet: buia vfyzon, tela preciol'a, byITus,

mivel чаду munkájók, va öltözeljek vólt. In

nen olztánn, buia, vétetö ött e helyett: luxu
vriu_/`a.r, és az ettöl Í'zármaztak. _

bú~úr, megrövidítve: búr, mint: ['26, fzôör,
fzör, tö, töör, lör, elvefzett fzó: de ettöl Í'záx'-y

mazik: bur-ole, frons opaca , és velamentum ca~

itis muliebre, továbbá, Дылда}, quibus in

ans in vtero involutus ell. mint: hurok, fzur-f

ok, baj-nok. Ebböl: bur-ft, виду borít, burító

гиду baríto', továbbá: borúl, дитя, bar-ong, vagy

bor-ong, mint: fzorít, fzorûl, ~I`zorong, borongó.:

ia'ö. _

bú-ú vagy bri, mint: árrû, láb-ú, lap-ú, je

lenti a fzívnek' vagy léleknek felforrását, I'ebes’

indúlatját, és tulajdouképpenn ezt telzi: allya/_1

mint а bů, vagy ahoz hasonló; és ehez ké

ůest, nem tsak потоп} , hanem haragos indû

-lot is jelent, min; a tôlle fzármazttak mu

l О

rfi'
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tatják. p. o. бис-113, vagy búJ, búxúlt, пе“ bůxúlt

’s a t. Lehetne innen Izármaztatni ezt is: búja, а

mennyibenn ez, a fzerelet indûlatjának felbevû

lése. ‘ _

' bu úz_, vagy fbú'z, (mint Раю, falaz, tö, tödz,

` vagy tíidz) eßcit,_erumpit, gyakorolja ezt: bú. lgy

ma ninls-meg, de. ebböl fzármazmk: _

búz-a, (mint: buj, buja, tsír, тяп-а, hûza,

von', von-a ’s а t.) triticum. Sak példa vagyon

атга Nyeiviinkbenn, йогу` valameUy lïöz Леш-га,

(notio communis) шк egy bizonyos dolognak

tulajdonílódjçm. р. о. horrid,~ dolium, nem (Sak eb

benn hordanak yalamit, [арф lapgí, nem taak

enneky van lapja. `

baz-og, (mint: _bugy-og, Suttog ’s at.) fervet,

zelat. '

` óuzogidnf, щами] .‚ clava niiiitaris,> тет: azt

haragjábann, megbûsúltábann velte~fei а Magyar,

тару pedig „мы az, vért buzogtat. Lett mint

иен: tsákány, fzivárvány ’s a t.

~ ' [luz-daft, excitar, [шиш ей’егуетщ

Di, Dz'j, паду Div,

Tefzen valaminek árrát, betsit, pretium, valqr. Le

[сие а идут. Lettek- beiöile: ^

да.) Díjj-ad, атм, (mint: sokad, ~ak-acl ‚ fak-ad)

неги azt, а mibenn vagyon diff. Származik

ettól: diadalom, victoria, mint: дуба, gyózö~

дает, Ыг, birodalom.

1att) Di/'at vagydiva't, (vagyon a Hanyatlóbann, mint:

menet , kenet, foganat) te'l'zen [iatum rei,

dum ea ей in vigore, & pretium vel prae

cellentiam habet. т Divaljdbann vagyon.

fz.) дур, vagy aj elnyúgodvánn, dífz, (mint: víj,

` ‘ Víjfz, vagy viiz, rag, ragafz, ér, erefz ’5 a t.)

ornamentuni , ptaecellentia, Innen dífzes,
díÍzleien. l

ts.) Diffs, Шип, 'diits ,' vagy legközönségesebbenn:

щи, ebböl diji, la Parantsolója lévénn: dij

jîls, megrövidítve: ш’м. Innen: ай’м-й, (mint eb

bÖI: ul, alan, (Цапф, o'llsrír, melly _éppenn

_ellenkezô tselekedet ezzel, (Лис/г. Toilábbá

ebböl is: be] vagy М], lett ez: bel~,z't: а ki

- а dolognak belsö réi'zei körüljár; innen: helm',

Vagy дом, а ki a dnlognak belsö réi'zeit vi’s

gálja; Ismét ebböl: £51, чаду/каб, lett: kel

Il, innen: ¿it-_lu vagy köln, lröltqönn. Ugy

.
. ,_ .
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ebbölis: tél, vagy tel, lelìfz: tel~it, innen;

telts vagy tòlîs, töltsér.) Már ma fzokás~

banu nints: de ebböl l'zármazott: ditsó', dll

IMJ, dz'tJöuegf, dz'tJär, (Лат-Мг ’s а t.

.É Nyllgovó Ветра is. v

Jelent: actum edendiůz bibendi, és а Gyökér tsak

az egygyik egygyik ANyúgovó Belůs, e', és i; valami

liozzawk járûl, a mind tsak Származtatásbéli Vége

zet; p. о. rfi/:Mx ifzik, @1161, i-t-al. c-hetik, [фал/г.

’s at. Lellek belöllök а következö Végezetekkel:

eh.) мл, megrövidítvç: e'h, efuriens, famelicus.

(mint: ter, tereh.) Ebböl ismét, efkes, ches, «sf/Luik

’s a I.

el.) del, megrövidítve: е’1, vivít, (mint: f6, fôel,

fejel, Í'zél, fzel-el, né, né-el, nevel. Magábannérthe. '

tó is, dl, acies, (mint fzél, l'cindit, fzél, margo, ha

láfz pifcatur, нами pifcator.) _f El, vivìt: mivel az

élet, étel által tartatik-fenn, Vés a ki е’], gyakorolja,

az е’! vagy фа]. „ЕЬЬЫ lett: :fl-et,v mint lzél, l'zelet, .

és más Hanyatlók; died, ¿läd-ils, Идя/ежу vagy e'ló'.

шт, eleven, (fiel-em, Мед-е], eluxég, ¿Lef/lat, ¿Lt-ct ’s

at. —— El pedig , azért acies, mert a kar/lek, [fard/luk

’s a t. ereje, jósága, az élibenn áll, ez aunak mintegy

élete; vagy pedig mivel az eíféle dolgolmak, éppenn

az ¿li az, amivel ezek счеты, vagy a шапок, a mi- '

`vel mintegy efznek. Ehez képest а Napkeletiek, ezt:

[стилей eïivcl, így tefzik-ki: in vagy сит are gla

dii, Ревут: l'zájjával. Ettöl: élu, Лепи, éleJl't, e'lct

len. ’s a t,

\eí`z.) eîe/à,megrövìdít. e'fz, vagy ф, (ik)ìaz,vagy

{wz/lz., megrövidítve: gfz,(ik)mint: te, 'te-efz, tel'z,eny élz.

(A, z, fz, dz, ф, Végezetek hasonló erej('xek)_

lig/2, ìngenium , nem ettöl l'zármazik, mivel ebböl az

fz, soha ki nem esik, p. o. efzes, efztelen, mint eb

böl: qu (ik) гнет, eväm ’s a t.

et.) бег, те rövidít. e't, e[`us,mint te,tel`z, тёк, vagy

tett, aètus, kél elet.-íatm.ì‘. it potus, vagy: actus

bibendi. Ezektöl lett: Ji-el, ¿l-lï-ex, ét-l-en, e2~et ’s

a t. it-al, it-at. - Et, Ragafztékkalma is megvagyon:

¿ta-m, ша, (te, appetitus, efus.

ez.) без, mçgrövíd: e'z, fapor, mint: méh, méz,

ví, vít, vit-éz. Legközönségesebbenn ¿vel mondjuk:

~ íz, mivel az iz mind ivás mind evés által lefzfz. 'Az

ebból fzármaztak, mind с"! mennek, ' mint: ízes, íz

ellen, és így az ebbenn lévö í elegyes: ellenbenn eb~

böl a Gyökérböl: íz, anus, a Származtak, mind Ke

х /

У"
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ményhangûval lefznek, p.I o. izgat, izmos , izzad,

(mint: higgad.) fudorem ex membris emittit. Ebböll:

¿z vagy íz, Iettek ezek is, ízelítem, ízibe, az az,l ide~

jébenn, mig valami jól esik; ízäk, a mi azíztöl, vagy

evéstöl maradott, mint: esôlék, hûlladék, шт, pro

«дины. Eze.: пазу из“, már ma, ед“, dulcis, mint:

bůz, bl'ídzös, büdös, ezig, eddig.

v.) Elöálvánn ez a Nyúgovó Вега v, lefzfz: Jv,

pus, fanies, mivel efzi az ember testet; innen: ever,`

ере-леди. Lehet ezt ev, úgy is gondolni, mint elváI

шпат: Réfzesülöt, ebböl e6, mint nyelö, nyelv, örö

örv. ’s a t. - A Mókusnak Neve is: Ever, melly a

Hanyatlé, mivel gyakrann evegetik, чаду efzegetik.

yInnen : ерши/1; azt tselekefzi a mit az fuel, elitat,

mint: Í'zemetskél. ’s a t. `

A Viselöt: eve: ¿ve'nn, fordították a Magyarok,

mint Barom Páfztorok, az idönek jelentésére; és e

. Izeríut, ezen fzóllás: ez степи, telzi: hoe anno, Izar-`

`mad (ив, vagy ive, tertio ab hinc anno , негуса ¿ve ,

vagy т, quarto, miutha vólna: harrrnadiń „сдует

fúvet в’ие, mikor ez, vagy amaz marha а. harmadik

vagy ведуны; fůvet ette.

Ebböl tnvábbá eve, lett ez a Név', eyed, vagy

ined, mint: heted, ezered, kevesed. ’s a t. Es vala«

mint ezekbenn a d, bizonyos fzámmal való'megme'

rödést, és a mennyiségnek bizonyos réfzekre lett meg~

határozását jelenti: ú у е2 is: eved, i-ved, tett elöi'z

fzör, bizonyos és meg atározott idöt, u. m. az сие’:

izlejät; azutánn pedig, (mint: pcg/i ah'quot, mea regna

widen: mirabor, (птах) fordítódott átaljábann az 146

nek jelentésére; hozzátétetvénn nagyobb erönek oká

ért, az ó, így: ìvedö, megrövid. üdö, va idö. —

Ezt az öl» lehet úgy gondolnì, mint Rélzesl'ílö .Ie

gyét evendö, давай}. Vagy pedig így lehetett: вред-а;

ebbenn az e Elölutóljáró lévénn, mint ezekbenn id-e

me/zfz-e ’s а t. -- Vagyon ez a régi fzóllás formája

is: 'qutenn vagy eztenn ez nap, mely ezt мы; ост

vo ab hina die. Az nn , látni való hogy Elôlutóljáró;

in, fuper, mint ezekbenn: блеял, mentenn ‘s at. Vól

na: ezenn, de belétcvôdötta Közbejárûló t, Еду: eztenn;

ehez ismét evedó' tevödvénu így: eztenn evedó', mellyb

_tulajdonképpenn jelenti, a fünek, vagy marhák evè

sének elôfordúlását; és megrövidítve, lett beIöIIe: ez

term> ide, vagy e ztendö. `

Ugyan ebbö : idd, fzármaztak ezek: idó'zöm vagy

idäzem, cito, tempus praeñgo; továbbá; шлёт, vagy

мажет, шит, praefìxo tempore fententiam faro, ju

dico;A Ismétz. ¿dä-ez, vagy ¿dvez,"bóldog, mivel a
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hol'zfzú élet, áldás, bóldogság; innen: зашили, Idve

zitö, Üdvezítö, Üdvönefg ’s а t. mint ebböl: könyö,köny

vez, туб, enyvez ’s a t. f

El. \

Elölutdlfárd, tel'zen: progreil'um in vlteriora, mint:

slment, агат, alsárgúlt ’s a t. А fzokott Végezetek

kel Í'zármaznak tölle: '

é.) abe', mint: fel, felé, al, alá ’s a t.- Egy ér

telmů ezzel: alii, mellyröl mindjárt.

ég.) .el-Jg, fatis, fuil'iciens, mint: fel, felleg, vil,

vìlág ’s a t. его/3:53“, едем, е1с’5гс1ел. ’s a t.

egy.) виду, mixtum, confufum. Innen, Недуг:

elegyit. '

‚ е1.) el-cl, megrövidítve: ell (ik) foetiiicat, propa a

tur, `continuatur, l'cilicetinfua fpecìe. Vag 'pedig ezert:

mivel, mikor az állat ell, (ik) akkor a fajzatját выл,

vagy elébbadja, kiadja. — Ennek Réfzesx'îlöjéhez, melly:

elió, hozzátevödvénn az 11n Elölutóljáró, lefzfzŕ вид.

cnn, az az: alla’ farmzírm, ¿ryìar {штамп}, megröv.

' сит, mellyel Elölutóljáróképpenn élünk, contra; et

tôl ismét: ellemefg, сите: , vagy слепя ‚ ellenlrcz, al

leml-ed ’s a t. mivel a barmok mivr ellenek , dühösöla,

mindent bántanak. '

6.) е1-б‚ ez is Réfzesíílö formájú, és еду ërlelmii

ezzel: ele’. Nem helyet, sem nem idöt jelent az 012

` vetételbenn, hánem terjedést,_ tökélletességre való vi»

vést, mint az eH'éle példákból kitetfzik: elöadam, alé'

fzámldlom, elöbeßzeïlem, elöhívom, elövifzem. Megfe

lel hol ez, hol amaz так Elöljárónak, mint: e, pro

’sa t. mint: слало elöbç/ze'llem, propano eläadom ’sat.

de soha sem ennek: Eras: hanem ez: ст], terzi вы:

prœ: elôre pedig, in anteceIIum; és így helyet, ели,

jelent; атм pedig , hol helyet hol idöt.

Em.

Annyit téfzen mint: l'zopik', egy ré i Kézírás l'ze

rînt, mellybenn az Idvezítôröl e mondó ik: nz a liza/14

méga: Annya'nak teje? эти. A’Sid6bann: Em, tel'zen:

Anyát. Asiából hoztuk ezt а Szôt: de niár ma {зак

а Réfzesůlöjével élíink, еЬЬепш tseu-cmd , tJetJemÖ,

ìnfans, чаду tsetsfzopó; de ezen Gyökértöl l'zámos

l'zavaink fzarmaznak; illyenek a következök:

Eme, anya, mint: fen, Гене, tser, tsere. Innen:`

eme-d1fznó, fus foeta vagy mater. Ettöl továbbá,

vagy pedìg a Gyökértöl;

ï _
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- educat; és а mennyibenn ez, а tsets által is

el.)_emel, tulajdonképpeun: I'zoptat, vagy azt

tselekefzi a mit az Anya, ат, nutrit, clevat; [fot-tat,

efzíz:

ebbôllettzemclö, megrövidít. emló, vbera, mint: fzínel,

l'zínelô, Í'zínlö, kém, kémel, kémlö. A másod rend

béli jelentés Í'zerínt pedig, emeló', tefzen: elevantem,

smal, elevat. Ettöl lefzfz: _

amel-get, mint fzínelget, tentat elevare, emlcget

recordatur.

emel-ít, mint дат-а. Ebbôl megrövidítve:

‚стай, tulajdonképpeun: incipit elevare, parum.

per elevat, továbbá: memorat', in memoriam revocat:

mivel a. mit említünk , azt mintegy felveIzizük, _elö

hozzuk, mint valamelly rejtekbôl, vagy alólról. In

nen: 
l smal-él', quodtollitur vel elevatur, (m'intà esölék,

quod cadit) mellyel már ma nem éh'inkF ugyan; de'
ebböl lett: emelel-ez, bánik az'zal a mi, ¿meld/Q, meg.

rövidítve emle'kez, (ik) recordatur, mint: fék, fékez,

fenék, fenekez, ék, ékez. Ettôl l'zármazott: emléke

zet, ’s at. -Erösíti ezt a Származtatást, az a Szónk,

melly az emlékczésse'l ellenkezöt jelent, u. m. _fell-jt,

vagy fel-cit, facit decidere, mint: eme-lí! чаду említ,

elevat; jelemvén most ez az Elölutóljáró: fel, nem

helyet, vagy felsöséget, hanem tsak erössebb határo

zást, mint ezekbenn: felhagyni valamivel, ` felkérni,

feladni. ‘ `

eme-dz, megrövîdít. em-effz, vagy amé/zt, vti eo, quod

eli in Eme, edere, confumerefmint: rek, rekefzt, epe,

‘ epefzt , teny, tenyéÍ'z ’s а t.

вт-Ь-ег, homo, tulajdonkép cnn, a ki az eme ál-,g

tal, vagy az emébó'l él, és táplaltatik. Vólna: ст-ег;

de közibejárûl а _ö, mint más Szókbann más illyen

Betůk. p. о. tán-dr, [Штаб-е?—7 kemer, деп-фа}. ’s a t.

En вазу Eny.

Már ma ez a Gyöker, tsak ebbenn a. Szóbann

vagyon-meg: eny-hely, és'ebbôl _megtetl'zik, nog)t ezt

tette: mollis, liquidus , lenis, placidus. A fzokott Vé

gezetekkel fzármaztak belölle: _l ` - _

efz.) any-aß, evanefcit, vt folent ea, quae mollia

runt; mint: телу, tenyéfz. Innen: cnfqïzet. _

it.) any-it, vagy eny»h,z’t, lenit, mollius reddit,

_ enfhítés. ‚

ÜL) C”7~û'l, Vagy сдуй-й], lenitur, mollius reddi

Сиг, enyhůlcfr.
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eg.) any-eg, cny-l-eg, вдув/05, moiliter agit, luii’

' tat, pueriliter Í'e gerit, mint: feliz-eg, fefz-evl-eg, fzéd

el-efg, iiist ö l ög.

l`ke) enf-kc, vagy ank-e, (kitsínyítödve, mint:

статуй, kei:1¢’rz_yka)fzokásonn kívíil van, de eztten

né; molliculus, vagy paulo lenius. Ebböl lettek ezek:

_ ed.) иуд-е ed; vagy anke ed,megrövidít. er1/red, is~

méta Ã', gvé változvánn, mintaz ny, né, тётей; incipit

mnlle elle. Mondódik lulajdonképpenn а földröl, vagy

egye'bröl, mikor abból а fagy kezd kimenni; innen

cedit, obtempèrat, Гаснет Гс praebet, engedelem, an.

gedclmw, enger/ellen, mint: fzél, I'zéi`ed, ér, ered, ke

ménjç, keményed. (ik) »

_ _ eí'zt.) enke-ç/zt, enge-efzt, m. r. engffzt, (mint erefzt,

fárafzt) molle reddit, másod értclembenn, placat, сп

душ с]. ` _

ö.) cnyö, :uji/Z, туи, gluten, melly hamar en`

ged, lágyûl; mint: fenyö, fenyv. ’s at. потел, eny

1162.

Er иду Ег. (húzatlan, a Származtakbann.) § `

.Telemi a földbenn lévö vizek tsatornáit, az álla

tok tcslébenn pedig a vér tsatornáit, mint aDeákbann

ez; иена; mivel , mind a föidbenn a víz , mind az

erekberrn а vér , elhat, elterjed, tovább megyen; még

pedig, bizonyos határtól fogva, bizonyos határig. 1n

nen efr, mint ige, teizen: pertingere ad aliquid, per

exteniionem fui, mint megtetfzik az eiféiékböl: eddig

"в’г, tú] efr rajta, feb/rem, Mär alólla ’s at. Származ.

пак tölle: - _ .

ed.) er-cd, oritur , procedit, mint ár: árad, I'zél,

fzéled. ‘Ebbölz eredet. A menö vagy valakit köve

tö emberröl is mondódik: utánna eredt, innen: eredi,

e helyett: топ]. — Enneka Réfzesûlöjéböl: eredä, lett

Erdú', Silva, а hol а fák, erednek terjednek ’s a t.

(mint: fered, feredö, fendô,) innen: erqfuväny, Iii-va.

fuccrefcens.  Innen lett továbbá: erede/n, m. r. е?

dem, (mint: öl', öröm, kör, köröm, tét, tetem,) me

ritum, valor, pretium, mivel mikor valamelly (10103—

, nak méltósága, vagy betsi , hasonió vagy egyenlö a

másikéval, akkor az azzal, feldr, валуи е’г, addig

dr; és igy e’r: valet, poteri. ’s a t. Ugyan innen lettek:

(мы, мае/„г, ¿rdegél ’s a. mangit ’s a t. ежи: ’s a t.
1_1.) ér-íz, чаду _er-lt ,. m. r. еж, intelligit, (mint:

fir, pirít, Í'zor, [юг-11, tér, ter-iL), mivel а ki va

ameliy doigot ért, az annak az erit mintegy kikeresi,
kitalál'a, ludja, elér annak esméretire. lnnen mond

juk: душfde'rnì ’s а и ¿rta-lem, findlaw, еще, ¿rt
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hetö ’s a t. Елей, (mint bíì', bírtok) гасит, inkább

testi, mint elmebéli tehetség; тет (ik) fcrutatur,

fciscitatur. „ I

ik.) ¿r-i/s maturefcit, (mint, tel, teli/f, híz,'híz~ilf:)

mert a gyümôlts, mikor bizonyos idôt, vagy határt

érel, alikor lel'zfz jó, vagy vaiamit érö;ele’rt, az ide

jét, hatá'rát meghaladta. -efrleh e'r/zet, äregetík, ¿rel

len ’s a. t.

ek.) ере/1, m. r. ark, (mint: tcl, tel-els, dr, ár

ад“) elvefzett Szófillyen fprmát tehetett, mint: origina

ш. Lett belölle: „и, (mint árok, árkol,) ebbölì

стад-(7.0; továbbá, «rr/relu, mint: teker, tekerts, és

könnyebb kimondással; стат, originaria indoles, bo

га“! mala, facultas, mores, jó erkölts, rofz-I'z er

" ' ts. - `

ez.) ¿rek-ez, m.fr. ¿rkez(ik) tefzenne'haradvenit,

pervenit, ’s a t. Bétsbe érkezett, hozzánk érkezctt:

néha ismét: racat ei, érkezikv írui ’s а 't.

`Lehetne úgy gondolkodni, mintha Er-dny, fcopus,

objectum, ettól a Gyökértöl fzármazna, е’г, vagy er,

továbbá ez is: erá/zyw, erányozni, collineare ad Гссь

рит, & id agere, vt eum attingat, elérje. De tifzta

e, aval, azon ígaz Magyar Szóbann nem találratik;

és így ha ettôl fzár'mazna: er, kellene lenniz степу,

(mint jön ettöl ez: eren б, m. r. crnyó', a mi а fzekér

felett elterjed, leerefztódik.) De nem lehet a kérdés

benn lévö Szót, ettöl is fzármaztatni: а’г, hogy ofztánn

vólna: люду; mivel ez а Gyökér: ár, а tölle 12.4:

maztakbann, soha se változik hûzatlanná. Sem nem

erány, sem nem aníny tehát, fcopus, objectum; ha»

nem talán ettöl: ír, vólna: irdny, (mint: árt, ártány)

és effélét tenne, a. mí ki vagyonírva, határozva, tze?,

айву. Lehet itt is méltánn kereskednì: íji, ív; ebböl

ijjrálry, ivrríny, irány, ollyan hely, a melly >felé lönek;

mint ebböl: fzíjj, lett az r, Közbejárúlóval: fzirony

irányból lett, t, Elölutóljáróv'al: iránt, erga, verfus,

nem pedig: craint, ambár ez is bévett Szónk. и

б.) efr-ó', vagy cró', Valens; Réfzesülö, mellybnl

ez а Ma 'ábannérthetö lett: erö, vis, robur, erâs, erót

lcn, erÓ'l дм. _ '

efz.) er-çfz, proîectura tecti, mivel elterjed, le

erel'ztödîk; innen: ere/zt, ere/ìtvd'ny, erefzkedik: entf/1€~

ёпу, ст/Ьг’пу, crumena, melly- hol el/terjed vagy meg

erefztetili, hol`pedig öfzvefzorûl, vagy погибали.

t.) ¿rt,'pro, loco, invicem, (mint: helyett) vagy

mintha vólna: in aequívalentiam, in c'ompeufatxonem,

а Кёпуч-е’тг. ’s а t. ' '
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' favo: ‚ fagrgrú
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ez.) efr-ez, fentit, mivel az êrzés, a testbenn lé

vö eretxkäk, (nervi) által léfzen, vagy mivel az ér~

zékenységek beunünket, а dolgok ereire vezetnek,

(mint: `köny,v~ez, nev-ez ’s a t.) — стай, vagy e'r

zeîít, lrze'keny ’s a t. ` -

y ' Fa.

Li num , Arbor. A fzokott Végezetekkel fzármaz

nak tólle: , A. -'

ad.) fark-ad, propullulat, vt n'rbores folent; in

nen: prorumpit, emanat; mint: Гене, fene-k-ed (ik) сапа.

k-odik, lau-lead. Lehetne ezt:fakad,ettöl is Izármaz~

tatnizfek.

al.) хам, m. r. fai, paries, quali lignatura. Hi

hetů hogy Eleink nem kövekböl rakták a. falat; (mint

fon, Голый, köt, kötél , hiv, Шип—211.) Innen афиш,

Pagus, mint: darn, hamu. ’s a t. ’

ч.

a .)
Ebbölg: fafngzíf, m. r. forgríts, {шайб/г, faragtsál. For.

gáts ollyan, mint: barka, barkáts, kenöts. ’s a t. '

агу.) fa-agy m. r. Газу, ollyan mint a. fa, gelu',

, fagylal ’s a t.

ás.) fa- m. r. fás , durus.

суй.) fattyů, fpurius, a fa meIIett Iévö, ahoz tar

tozó, a honnét : >frmyú туфа/г , а fána/r fam/ai:

mondjuk ezt is: fáfäí дамп; mint: sark, Sark-an

tyú, kefztyü, pattantyû. ’s а t. ` `

áz.) fa-zíz, m. r. fáz, az az, fát fzerez, fa körül

forgolódik, mint: van , vad áz, vagy Vadáfz, наш:

ча haláfz. '

fát keres, tüzet fak, jìízáx, шамот, ì

aj.) fa-aj, vagy' tsakfaj, enimen, stir s. Lett

a j, az гид/ад, arboreus, Iìlve tris, mint eb öl: ali,

àlj. Ebböl; [а], lettek: faj-d, vagyfajt, Urogallus,

avis arboribus & Iìlvis addicta;fuiozl, vagy fdjz, (ik)

fáizat, generatio, fajat, чаду fuffa, progenies, fajta-l

lan, tulajdonképpenn: qui progenlem non refert, бе

generavit; fajúlni, elfajúlni. "

Fen. ‘

Jöhetett maga ez а Gyökér ebbôl:jë, fuper fupra,

mivel: fen téÍ'zeu: acuit, atterít, атм, ez vagy amaz

dolognak pedig a felsö réfze fzokottfenödní. Ha ez а

vélekedés megálhatna: az n, ebbenn: fen, ollyan V61-`

na, mint èzekbenn', vifz-en, reti-en, iz-en ’s а t.

e.) ferne, (mint: tser, tsere, tel, tele, ’satiracu

tus, azutann, jenn, mint ebbenn: ferie-wad; Maga

Innen: ‚шт, friget, mivel а ki гать

a-r-ag, farag, fabricat , tulajd: fával bánik. I
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bannérthetöíîl, гидрата, az éles fájdalmakra"nëzve,

fennel' fene/redi/ï `S a t. _

êk.) jen'dk, (mint: ker, kervék, esö~1~ék ’sa t.)

tulaidonképpenn tefzi аи,’ а mi а f'enés гагу dörgö.

lés által lehull; mint; maradék, hûlladék, a mi seprés

тазу i'aragás által esik el. és lel'záll. Innen mondó.

dik: [меж/фал“, а hujúßn/f/re , Í'entina. Innen által

ment ezckre, айву/спад, hardóß/ieh“, tál-fènafâ. Etlöl

_ fzármaztak ‚лижем/спелыми.

et.)fenet, а Hanyatlóbann, mint: menet, fözet,

’_s at. telzen tulajdonképpenn köfzöríilést. Innen ez:

úlfent; denuo, quali iterum acuendo; ferita' quali:

уедет, Iparus , hegyes` dárda,fente.tödik. _

ke.) fen/re, kilsínyítödve. [метлу/Мед, «delica

tulus, uperbus, quali acutulus, mint'. _hegyke vagy

hetyke; innen: fen/r ежей/г. `_ `

’ eny.) fa-eny, m. r. fishy, (mîntŕ l'zên, fzenny, ken

чаду kén, kaf/1y, mollities, genius.) vólna mint Mássalért-

hetöfeizi, (mint taf/i ’s a t.) instar ejus quod iam acutum,

attritum eli, vagy a dolognak az az állapotja, mel

lyet elér а I'enés által, диктат, [с’пув.г‚ [сэр-ш, fc’

‚Кейс. `
y it.) fen-it, vagy _fe-n_yû“, e_z` ist'aciiit, de hasonla

tosság lzerínt, calîignt, exercet. _ Fenyí/ek вишь

mondani: fenyítsdmeg ezt a kést, e helyetteköfzö»

rüld-meg! . "

et.) fing-gmt', fenyeget, (mint: `kérg-et, kéréget,

keneget,) minatur; merL а ki feny'eget, az', más ellen

inintegy feni magát. Innen: fenyegelödzik. ’s а t. —

_/спл_уепп nem innen jö. Lásd ¿1_/a"` alatt.

' ö.) [еду-б, Rél'zesûlö, (mint kenö.) De van фу is:

_jìmä,atterens v.ungen_s;jèn_yö pedig,pinus,iuniperus. De

hogy nem а fát magát tef'zi, hanem azt a mi тира

tere'm, kitetlek o_nnan, mivel így mondják: [шуб-[щ

inint: almafa. Akár abenne- termö nedvesse'get, gyani

`tát,« fzurkot, értsükz' ez igazánn fe'nö, vagy'fenyö,

kenésre fenésrc élhetnivélle, akár a haját, levelét, ez

fenö, éle's, _fzûr'ós. —- Afzurak is,mel.y'a fenyö

fából van, ettöl jözfzúr, (mint ertöl hûr, фигой,

tür, türök.) az az.'

ból való.

Ezen Réfzesůlöbènn az ö vvé változvánn, e he

1уеЦЁ/спуб-ш, lefzfz диурез, mint: enyö, enyves.

’s at. -— Е22е1_/'е’л‚ бГпеъёсетёпп: lr6, ezt tefzi . cas.

fenůků, mint: fränkö, [rend/i5. Így Ёе’твлб iS ’s at.

‘ Те.

Elölutóljárô, és тат е2е1ше15: be,1e, re. Tel'zen:

hipra.`Szá1-mazn4k tolle: ,

i . ‚ l ‚ „ г

ollya_n n m1 fzuro vagy feno fa
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ed.) fe-cd, m. r. fed, tegit; tulajdonképpcnn, az

zal a mi felííl >vagyon, valamit tsinál, ап'а, valamit

téfzen, mintha vólna ez a fzó: fuperiorizat: mint: él

ea', er-cd,_/zenved ’s a t. Innen: fed-ez, fed-él,fedd,

quali increpationes imponit. -fed/tetetlen,fedä. Та.

lám innen vevödött ez is:fedver, azutánnzfegyver,

` melly fedez, vagy ígyzjed-ver, а mi fed is, vér is. о

el.) _fe-el, m. tafel, furl'um, fupra. (ez az Elôlutóla

затакта] való tanításbann másunnan fzármaztatódott:

de Iehet a kettö közzůl válaf'ztani) mint: be, bel, àl,

al-ól. ’s at. -'- Èlünk vélle Magábannérthetöül is, mint:

tei-fel, valaminek а feli, fuperfìcies. Innen: felül,

[вы , felett, fenn, feunt, fennyenn, fennyedenn.

Ugyan ettöl: fel,- fzármaznak ezek is.

eg.) fel-eg, vâgy felleg, nubes, mint: által~

ag, kér-eg. /

ed.) jel-ed. Nints ma'r meg. Innen lettek:

[дед-365, oblivio, mint: segédség; feledeVreny, jeled

lfezem. Innen vagyon: felejt is; fel-eil, decidere fa.

cit. Lásd feljebb: emllt, az Em alatt.

' ség) [слеза Superioritas, железы. ’s a t.

_ el.) fel-el, refpondet, (mint: I'zél, fzel-el,

váll, váll-al ’s a t.) tulajdonképpenn, fuperaddit. In

nen; felelet, felesel. ` ,

ez.) fel-ez, Fuperiorem frumenti trituratipar

tem expurgat, ebböl: felezö Ге r6. (лыс: medietatem ‘

fumit, ettöl van fel, dimi ium , fel nem innen

jö, timet.) `

ö.) _fe-6, Réfzesülö Formájú, т. п/б, ad Гире—

riora tendens, fuferiora occupans; (El nem kell felej.

teni, hogy a Ré zesůlö ezen Végezetibenn: o’ és ä, а

két Segítö ige lappang , ММ és .le/nä; mint ez а та

ga helyinn elöadódott.) és ígyfeö, vagy fà', annyi,

mint: fel való, vagy fenn lévö. Es efzerínt hihetöbb,

hogy afö lett ebböl:fe, mint afel, ebböl:fïí.

Ед, ige is, Néwis, mint: щёк percutit, vêr fau

guis ’s a t.

i.) Mint Íge tehátfeö vagy f6, coquitur, tulaì

d'onképpenn: fèlfele’ [дуг/шт, mint а viz, a fövés ál

tal. Innen kútj'ö, vízfeje, [б а víz. Innen:

för. Szokatlan, (mint t6, tör, teny-ér) tulaj

donképpenn , ollyan a mi fö, buzog. Illyen vizek

. lévénn а bányák; ebböl: för, lett :förò'd(ik) lavat fe,

Fúrdö, Реи—(16, Fördö, lavacrum. Fúred, locus lava

tionis; föröfzt, _fiere/u, förtö, fertä, lacus, pains, то:

huius lutum. Ebböl: fertäztet,ffertelrnes.

` fö-eny vagy [диви], öveny, (mint:,iöény

тазу jövevény, fzô, fzô ény fzövevény, акта, fabu~

‘;

Ik
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lum , imprimis quodin mari, 6:' paludibu's quibusdam,

’ иду nevezték talám azért; mivel aztavjz, mintegy ki

fövi, kìforrja ,a рати-а kihánnya.) Rendes, hogy az

‘1w/161 lett: ègyag, afótölföveny. Mind; аду, mindr

fa, ezt tefzi: caput. ‚

_ fövet, a Hanyatlobann, coctura; Лётная;

‚. fööz, mfr. föz, (mint t6, töz, elö, elöz.)

cbquit. inne_n: [бас-г, egy fó'zet, fözelé/r.

fó-ůl, (mint böůl, vagy bövül , heyül) m. t.

[И], incipit, vel pergit coqui, és mivel a fövés mele.

et okoz; innen [й], са1ейс. Így ez is: fôit (mint böít,

bövít) m. Lföt, чаду/ш, calefacít. _ '

2.) Mint Név„fcö ,fô, Caput, továbbá, princi@

palis, primariusi Lettek belölle:

. ‚ _fü-cw, vagy jejeœ, capitofus, mint . сё]; tei ‚

>es, hely, helyes; Magábannérthetöííl vevödvŕnn peav

dlg Ред-5, tel'zen: botot, buzogányt, tsákányt. 

_ [ед-Ни, vagy fejtze, lècuris, kitsínyílödött

fqrmájú, mint: itt, itfze, mét-tze, keleptze ’sa t. Eb»

b'ól lel'zfz: fejl'zeít, fejlzít, vagy fefzit diñ'indit. -fefzůL --gv

fejít, m. r. feit, explicat, enodat , a dolog.

nak mintegy erit, va fejét kikeresi. Innen: feite?,

j'ejzhetó' ’s а t. Ezen je entéshez hasonlít: fuel, expli.

catur, enodatur, folvitur. Egéfzfzenn Чтим/фит]. az

az, mintegy kilátfzanak az addig elrejtett dolgoknak `

fejei, vagy f6 réfzei, vagy kiadják magokat. _- je.:-v

Ie'J, fedeli.

_ _fü-cz, vagy ez, exprimit, rem ad certa `

i capita. refert; kifejezem, kifejezés. l

fäit-len,fejetlen , line capite. l

_fósů, [аз/2, füsü, решен, mintlla vólna ez

a Réfzesülö Forma: Fösö, mint: belsö, alsó; só, :6, ‹

jelent: pertinens ad aliquid. -— Rie?, idegen l'zó. ’Si

dóúl , batúr, vagy чаши—(1616, а Németbenn: Feld,

¿s Яву idegen Szó.)

Jár, jar, Суда, gynr.

4j, és gy, sokl'zor öl'zvezayaródnak , és kivâltá

kimo'ndáxbpnn ‚ч egymással feltserélödnek , mint fzom

lzéd-hangûak: p. o. laz efi'élékbenn: jefe, дуете, jöfz»

te, „фас, jóúl,'jóít, убий], gydgyít, hajít, [дадут

hagyja, [туша , [сёдла , ¿ágygym Igy lett dolga a.

‚Мг és Gyár Gyökereknek is, mert a tòllök fzármaz

iakból kitetfzik , hogy azon jelentésüek. f

jdr-gmt, járogat, idr-do-g-ál, jár-k-fíl, itare , vagy

ha vólna ez a Szó: _deambulitare, vel ambulitare.

‚ _ járgál, вшиты, curlitat, equitat. .L_ásd Pdriz~

pápai Lexicon. Ebböl lett: нужда], ‚устам: vagy

\
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fargallrís; a ‘ és ny feltscrélödvénn, mint: borjû, bor

nyú, kéj, k ny. l ‚

idr-om, jugum, a honnan ez aNevezet: fünfmal"-v

‚на, a melly jaromba fogódik, dólgozik, abbann jár

ják. Lett e errínt: hal , hal-om, ál-om, kör-öm.’sat.

~ iáróány vagy типу, mint: halván'y, só, sovány',

doh-any ’s a t.

jdr-121, accedit, mint: bûs-úl, tan-ûl. ’s at.

jdrás, ambulatió, dißrictus, alsdjárár, Snif-riti

fání: ’s а l. `

fárat. Hanyatló, tel'zen itinerationem, rofectio~

nem, innen iáratlan, inviu's: de járat, egy zersmind

Tselekedtetô Ige is, vagy jártat, és ebböl lett души,

va ' дудит, facit, operatur, conficit, elaborat, rem
veŕgym'ateriam inñru'mento aliquo percurrere, iártatnì

valamînn valamelly efzközt, és azon jártatás által, azt,

hol megtìleítani, hol elkél'zíteni. lgy p'. o. mondják

а gyapjúról, és ранит-61, hogy aztgyártjdk,vagy gyn

ŕaI/IÍÄ'. Ebböl lettek: Kötílgycírtä, Szli/fgfartó, Kerel'

gyártd: mintha vólna, lröteïgyaratd, тег/агат ’5 at.

Gyarmat vagy far/nat, (mint: ter, termet, futa

`mat, fzer, fzeret, fìgyelmet; vagy vadig: Gyarmad,

\mint Század, Erdöd, Várad. ’s a t.) Ez egynehány

Helységek Neve; és ezt tenné: игла/яйлу, ejem/J, co

lonia; vagy ettöl: idr, jar, ezt: elment sereg, amelly

elköltözvénn, valahol magának helyet gyártott,'kê

fzített, és Ott me telepedett; mint Balassa Gyarmat:

Colonia Ducìs Ba assa. Fejêr Gyarmat, Рейна Gyar

mat, Colonia alba, nigra vefte indutorum, Fúzes Gyalu

mat, Colonia. ad Salices. . '

Суша/г, ez is: Colonia, Helység neve, mint al,

dla/r, ’s a t. tel, lele/r,fen ,fener ’s a t.
Суша]. Nints~meg : hanem ennekY Réhesůlôje:

gyarold, megröv. gyarld, души/25 valo', kikéfziteni

való, és így alávaló, otromba. Talán innen lettek:

gynrlu,_vagy gyalu, afcia, mint: lapu, sa~

ru, mintegy ollyan efzkñz, а mi által valami gyarul

tatik, kél`zíttet1k, vagy a mivel valamit meggyarat~

nak, megjártatnak. -` Az r, és l, egygyüvé akadvánn,

sokfzo'r kiesik az r. mint: Milá, e. h. .far/ó. lgy ezekbenn is :

gyarlog, ртов, járólag, gyalog, pedes, mint:

lovag, eques, gyalogol. ’s a t.

душ-162, vagy'gyalzíz, gyarlít, vagy gyalít,

enervat, macerat, debilitat. А hideg elgyalítotza, el

gyala'zta ’s a t. ' _

душит, vagy душат, fagena, mellyet a

vîzbenu gyaratnak, vagyjártalnak, mint: sér, sérelem,

hazalom ’s a t: R l

2

i
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Gyarap. Innen: gyarapít, auger, augmentat, mint:

ifzap, мавр, álle-p, liefe-p. Ebböll lett: gyarapod (ik)

augetur, creí'cit, mint: állapod, òregbed, teleped (ik)

’s a t. -- gyarapodás.

' Суши, m. r. gyarx, már ma душит. Lásd Pá

rizpápait.) celer, agilis, a járástól, vagy gyárástól,

mint: Мг, raras, га’п, pajta, »pajtáeu Mind e kettö:

Contubernalis, Tár, eleséget téfzen, és így: tán, 01.

1уац ‚ mint. keryeres, Jamas.

Hal»

A Magyarok igen sok Szôt vettek a terméfzeti és

látható dolgoktól, és azok`nak élzrevett tulajdonsági

ból. Az állatoktól р. о. efféléket: kos, [голам pes,

(pefz,‘tótûl kutya) рта, bak, balrzik, juh , мм.

zì/f, IÓ, fèllovalni, serke, Jerksdezik, tsík tu'klz'k, Шт],

fúrj/feßlrge, légy, иду“, legyeekedik, borz, бог-гад,

sas, megmelo'dott, tehén, tellen/redik, dyznókodik ’s a t.

Igy ettöl hal, és ennek tulajdonságitól vették a на.

vetkezöket:

i.) Mivel a hal, avízenu кип ham'ar megdög

lik, és elébb más állatoknál: innen vevôdött ez az

I e:
g Hal moritur, és ebböl a fzokott Végezetekkel:

ál.) hal-dl, mors, mint: Í'zak»ál, fon-al’s at.

ok.) hal-d ok, mint: un-d-ok, al-n-ok, már

fzokatlant de lett belölle: haldokol, Лиши/ЕЛЬ.

at.) hal-at, vagy дамах, facit mori.

om.) hal-om, Collis , ollyan rakás föld, a

melly alá tcfzik a meghóltat, mint: dl-om, al-om, Iza.

ta-Lom. ’s a t. '

ó.) haló, halandd.; halando'eág.

t.)l halt, a Réfzesůlö Egél'zfzennmúltja,vagy:

halott, hält.

any.) Held-day, halovcíny, morbidus, pal

lidus, mint: irtuvány, maradúány, teal-tiny, ollyan

fü, a. melly az embert megtsalja.

2.) A halaknak fzembe tünö tulajdousága, ez

is,hogy rend I'zerínt, пандемии mennek elébb elébb

a vízbenn; Iovábbá hogy летай/г, nem I'zóluak, hapem

tsak fülelnek. Ezek fzerínt:

k.) hal/l“, tacitus, tardus, lentus. (Lásd Pá

rizpápait,) mint: al, alk,fark. _Ebböl lett: halkval,

vagy hal/ral, tacite , lente:

al.) kal-al, m. r, hall, azt tselekeÍ'zi а mit

а hal, az az , nem fzóll, hauem tsak fülel, audit; in

nen: hallgat, hallogat, hallgató, пандам, hallomás,

hallogatás, mint: val, valal, vall. i
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ad.) hal-ad, progreditur, tsendesenn elébb
elêbb megyen, mint a hal; -- haladäk, Vhala/zt, halo

_gat, mint: juh , juhádz(ik) manfuescit, ár-ad.-’s a t.

áfz.) дли-т, pifcator, mint; juh-áfz ’s а t.

, as.) hal-ru, pifcofus.

ó.) лагам, m. r. luíló, rete.

Hdl, pernoctat, honnan jô? nehéz mègmondani.

НЁМ, gratiarum actio, jöhetett ebböl а ’Sídó I'zóból:

Ha/al, laudavit, gratias egit, ebböl; hálálkodni. Es

méretes azon ’Sidó fzó, az Enekekbenn elöfordi'ilni

fzokott: нациями; а N_ép azt ebböl tsinálhatta. igy
formált más lzókat is a vKözség , a Templombann

hallott fzókból: p. o. miferere, штат/маг, offerre,

флаг. Solo’sma, celeusma, pré’smitálni, pró’smitál

ni ’s а t. Ebbôl Kyrie ( eleyson) formálódhatott ez is :

his/rm', orare, rogare. Ama XIIdik Századbelinek vélt

Halotti Befzédbenn: L_atiatuk fcleym гнутые/се] ’s a t.

így Izóllítódik-meg a Nêp, a _meghóltért valóimádk0~

zásra: É: keauatac [Лоте/ш; charn'zul Kirt, az az:

és kiáltsatok Urunkhoz, hármúl (hármasával) Kiriét.

’s a t. -Kër vagy ker, mikor igaz Ма yar l'zó, mást

tefzen;‘és nehezenn jöhetrie tölle ez a je ent'és: orare,

гагат. Lásd alább: Kef.’ ' ' _

' ар.) Haláp, Nonnen praedii, forte apil'cibus,

`1111111: il'z', ifzap. ’s а t. _ ' ‘ _ `

Hdr.

Nints шаг meg. A tölle fzármaztakra' nêzve, hâ

sonlítani'láttatìk ehez: jár, mellyröl feljebb. Illyen

formát tehetett: accell'us indirectus ad aliquid? appro

ximatio. Lettek belölle._ _ _ ` ‘ _

ít.) hzírít. Ennek értelmét a vélle öfzvetevöd

ni fzokott vagy egybefzerkeztetett Elölutól'járó hoi-doz

za; mellyiia ra , ra , akkor effélét tefzen: de

volvo, facio ut accedat. p. o. Pah-rre hárította; ha

gedig ezzel tevödik«öl`zve: cl; ellenkezöt jelent. p. o.

' éterröl elhárította а gyalázatot. Innen: мыт, há

'vz't/iatd, lidríthatatlan ’s а t.

_ úl.) hár-úl, devolvitur, accedit,tangit. Ennek az

értelmét is, az emiített Elölutóljárók hordozzák.

at.) hár-a-g-at, congerit , coacervat, éorradit. .

os.) hdr-os, m. r. hairs, cortex tiliae, mivel azt

el lehet hárítani, le lehet hánytani a fájáról; mint

gyaros, gyars, gyors, tár, társ.

om.) [ufr-om,` tria, tulajdonképpenn, acceilîo

nova ad praecedentes Numeros; mint: jár, járom , ha

Iom, öröm. Ebböl

__x
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ì os.) harem-0:, m. r. hdrmas, triplex, mint:

baroni, hannes, harmados. '
_ 01.) hdrom-ol (ik),v_m. r. hárá'mlifk , (mint:

kár, káromol; tulajdonképpenn: in _tertiapnrte accedit,

vel aliquatenus tangit aliquid. ` - ' ' A /

_ oz.) három-oz, m. if. hdrmaz , hdrmaztat,

harmintz, mint: virgontz, suhaptz, kilentz.

at.) harm/1t, ros, hasonlít chez: harmful.

Megvan ez a Szónk is: lid/zarmat, pruina; így neve

zödvénn а zúzmaráz, mivel nem egéfz, узду nem tö

kélletes hó, hanem enuek mintegy harmada; és_ így

magábann; haŕmat, azért ros, mivel ez_által, _tsak

Ízdrúl а nedvesség а fôldre, az az , nem Ollybövenn

Izáll, mint az nó' által. Bizonyítja ezt, а követke

zö Végezet. —

án, ány.) hdrdn, vagy Iuírdny', (mint: [Мяу ’sat.)

Nints-meg: de ettöl fzármaztak: ’ Mrántel", káránteîoe,

hdránzelownn , lindirecte , Oblique. Tulajdonképpenn:

leviter tangendo, aliquantulum accedendo; '

дугой. Valamint ezen Szánn Nevénekï Tref,

vagy та,“ Ма уаг Neve', három; illy közönsége's 'ér

telml'i Szóból I

proximatiqnem: úgy atheheLéfzre venni а. több Szá~

mok Neveibenn is; mé 'pedig nem {зак а mi Nyelv
iinkbenn, hanem ymás Ngapkeletiekbenn lis, mint а ’Si

dóbann és Arabsbann. . ”о.

Ао/даа', vagy „Бед, vnum, ollyann Szótól jô

n ’Sidóbann, melly aniíyit tel'zen, mint élesenn és igen

vékonynniikikölzöríílt, melly az еду Számnak ma

gánosßágát, kit'sínysé ét fzépenn elöadja. ‘_
Sahne, vagy .Sgchnajim„ duo, kettö, ettöl a 326

*Öl ÍÖ» SII/mmh, melly ezt tefzi; mutare', instaurare,

diverfum elle,l¿terare. квант: ez is à. kettöre, ite

ralur шиит. »  , _ _ ‘

Arbfmll, quatuor, négy, kët ollyanSzólv'lis jöhe~

мы. а mellyiknek 'egygyike tefzeà'.- prolificere, a másik, _

augen', ereßere,_maiorem' en"y `¿si : асов ionem._ Задаёте/з. ` Septem „fet ,ìolly ltgzótól надста

' tik-le, mellyezt terzi: fallan', 'plenum efe, abundare.

. зашипел, qçtn, nyóltz, olly Зины задушен}?

чтет; pingul; fait. ` _

- _ _Flug/âne, desem, tîz, òlly'antól, melly ezt te~

L11; dltatus eli, dives-chtus ell. Ismét ollyADîÓl i?

lehét I'zármaztatni, плену ezt terzi, foçietntem iuiit,

узду affinitatem. .i `

\ Hasonló formát lehgt Nyelvünkbenn is éfzre.ven

hi, new tsak ezen битыми; [атаманша СёЬЫ'

ett: Hár, melly tefzen, accelluni, ap»`

*n
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benn is. Avvagy tsak a Hatig, igaz Magyar Szók»

kal nevezziik a Számokat;

Egy. Lehetne így vélekedni, йогу ezen"Sid6

Szótól jó: Echad, vnum: de vagyon egy спеты Gyö

kér-Szónk. u. m. Eg, mellyból tsak ez n_Származó`

dott maradt-meg: @lg-6.72, integer; mint mefr, Im¢9’r-r'¿"/`z,

илу, мелу-ф. Az Eg] is innen jôhetett, illyen Más`

salérthetö formábann: egì, integralis; melly i, fvé vál

tozvánn, mint ezekb'enn: ali, alj, {ад/д], lett Ев].

És így E i, vagy тяп-“та, Еду, integer, vel`integra

. lis, ellenâbe tevôdik ennek: т, dimidium. —- Е l'ze

rínt ezt Egy, sem magábann, sem öfzvetéye, két дуге!

irni, nem fzükséges, ha fzintén a kimondásbann ket

töt látlatunk is mondani. Jöttek tölle ezek: f

n, éb.) еду-(д, alias, mint: lundi», nyal-áb,

s a t. "

ed.) eg -ed. Nints-meg. Ezt tenné: vnitas "

Ё’Тъёша ; “ёзжатштттшащдм
mint hatod, hûlz _
'gfedůl. i ' wwvœ“\’"4‘"’1eufw,..,__v__ __

' el.) еду-с], vnit, mint: ötöl, hatol, tizedel,v

kétel, per-el. E sintsmeg, hanem lett belölle: гаус

lít, egyelget, egyelcdik, egyeladú, сузив, ögyeleg.

's at. '

cnn.) egg-cnn, az nn, Elólutóljáróval, mint:

tízenn,ötvenenn: de magábann nem élünk vélle:hanem

ebból van: сдует“, едут-М, egyegz-gfet, egyen-ként.

’s a t. Tudva vagynak az Едут ОРдгеит sok Sza

vaink, mint: egymzíx, e etmás, Еду/1152 , сдуйвуй.—

Az nn Elölutóljáróval 6 link, mikor tíztölfogva hûfzig
fzńmlálunk így: Цвет: агу, tîzenn kettö , (azv mz ezt

tévénn: fuper, mint: a földörm, házonn, lzemenn)

az az, tíz felett еду ‚ kettë"s a t, fu'pra d_ecem vnum,

duo. ‘з a t. „ '

ség.) „тег, egyesség, egyesít.

tt.) @gril-tt, vna. ' `

len.) egy-e-t~len, vnicus, hozzá tel'zl'ziik: еду.

Kät, va kettó'. A formája is mutatja, hogy

Ma ar Szó: de nehéz az Eredetit kinyomozni. el

tévi nn ezt: hogy Nyelvünkbenn a G ökeret', kivált a.

Mássalhangzók lefzik; a bennek lévöyMagábannhang

zókA edig, p. o. e, ö, könnyenn feltserélödnek: e 123
x'int v ehet ennek Gyökeréííl tartanì ezt: kót,ligat, con

ìungit, adiungit, melly lehetett így is: leef, а honnét

mondják is: fei-ketö,’e. h.fökötó’; és a már említett,

_ XIIdik Századbéli Irásbann: [шпаги/г /2;1е_ут zumtu

che] ’s a t. a többek közt, ezek aSzók fordûlnak-elö:

avdonìa és дети, az az: óldania, kelnie, vagy ità?

m'c. Ennek immár: [rät vagy kat, a Héfzesůlòjc lut
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ô vagy инд, lévénn: látni való, hogy ennelraSzám

nak, duo, helyes Neve, mivel az Еву/юз, mintegy

hozzá köttetik, a három, pedig, mintegy hárúl hozzá

jok. -— ЕЬЬ61: lie?, és kettò', lett: kater, dubius, /ïe't

„у, dubium, mint a Deákbann, ebbôl: duo, és a Né

xnetbenn zweifel, ettöl.: zwe . — Ífätellredik, ketlá'r,

kettöd, innen: kettôdönn ketté. ’s a t.

lVe’ , quatuor. Valamint a ’Sidóbann ez а Szám,

ollyan bzótól jö, melly téfzen: prolificare, augeri,

multiplicari: ûgy vagyon Nyelvünkbenn 15 е2 а 826,

nö, rie', ('lásd alább) melly ezt is tefzi: vxor alicuius, _

ezt is: augeri,fcre['cere. Ebbölpedig: 116, vagy ne', 120

kott ,Származtatás ez: négy, ezek Í'zerínt: fzív,fzz'¿,

уйду, tel, löl, 16157, vz', wfgyráz. Es így: Nagy, пе

vekedést, Izaporodást jelent.

Öt. quinque. Ez is igaz Magyar Szô, noha meg

nintsen mint ige egyébként, hanen; ebben: öt-Zilr, in~

eidit, pertingit, enetrat. ‘

' Hat. Sex, asonlóképpenn ezt tel'zi, penetrare,

potenlem ell'e. Ецб1: Лаг-‚01, kihatal, emergìt. Más

ez: ötöl hatql, az az: szt ötöt, majd hatot mond:

haeßtat,yvaci11at in fermone. - hat/zat , датам, ha

год, hatód.  Hat-dr, tarminns, limes, az az: а med

dig hat, vagy_ terjed a föld, mezö; mint: лифт, —

hatalom, hatalmar, hatalmaz. ’s a t. ( Ízúfzár, a kit

.minden hufzadik háztól adtak,)

Valamint azért a ’Sidók, ûgy a Magyarok is,

_a már felhozódott fzéles értelmü Szóknak jelentései

fzerínt ra дашь egymáshoz az említett Számokat,és

azok fzçr nt nevezte’kelA azokat, mint: accedere, ad

di, crel'cere, _mullîplicari ’s at. _ _

Hét', honnan jö? bizonyospnn nem tudhatni: de

bizonyos, hogy ennek: hat, a társa: het, mint: írhat,

néZ/let,

Mdltz. Kamtsatkábann is így mondódik, ,löhet

talán ebböl: луб], vagy дуй], tendi, protepdi,

Kilentz'pedig ebböl: `kz’l,vagyke’l. Mind а kettö vét,

a feljebb említett jelentésekhez: crefcere, multiplicari.

Mind a kettôbenn továbbá, а tz, n_yúl vagy nyól-tz,

нам-ц, így'ebbenn is: латы-и, vagy лапищи

ollyan lehet, ,mint ezekbenn: .ruha-n-tz, virgen-ifs at.

Tíz, ‚а Deákból, dea-em, vagy közelebb a Frantziá

ból: Dix' lett. ` ’

Száz, expr, idegen- Szók; vettük a Törököktöl,

_és Persáktól. `

I A yHarmintzonn felyíil lévö Számok lNevei, a

Refzesûlö Formából fzármaztak, hozzájok tevödvénn,

в а: ‚ и, Yagy ‚на, Elôlutóljáró, ígyfne'gyá-qnn , ätäenn,
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nydltzdann, ’s а t. és a bennek lévö d, ó', vvé változ~

vánn rlettek így: певун-ел, ötv-en ’s а t. Következés~

këppenn, aViselö Formábann állanak; és nägyö-enn,

öróenn, vagy нею/иен, ötven, annyit téfzen, mint:

негу/юз hawnló módonn, öthöz hasonlóann, a надула:

глазощб а negyven; mivelfíz, négyfzeì- van benne.

s a. t.

 

HJ. (Nyugovó Betüs.) `

Ez a Szó, ûgy látl'zik az a termél'zeti hang, mel

Iyet ád az ember fzájja a melegbenn. 4He' azért vagy

Не’и, fervidus, calidus. Innen:

. cnn.) He-enn, vagy Hevenn, fervide, mint; liai-`

дали, топали, refgenn, és valamint ezekhez, mintha

Nevek vólnának, úgy fzerkeztetödik újabb Elôlutól

járó, így: mostamíbann, refgenäbenn: ůgy chez is: he

venn, vagy hevenyeleniz. Heenbfíl, megrövidítve lett:

lle/zy, henye, henfeï, otiatnr, fekve, magát elvetve.--

es.) Heißer, fervidus, mint: ré, rév, reves, {эб

ves, heveuég, hei/leg. ’sa t.

it.) Наш—113, calefacit, mint: тёк-11, ker-it. ’s а t.

‘ ül) Нет-121, calefit, mint: fzépůl. ’s a t.

el.) Hefel, vagy Нерв], az az, ott tartózkodík, а

hol а Hév, vagyon. Eleink Páfztorreinberek lévénn,

a tüz vagy hév körül iiltek vólt. Ez Heel, nints-meg;

hanem megrövidítve lett: heli, az az ollyau, a mi

hevelésre való , továbbá , az ìjvé változvánn, mint

ebbenn; ali, al1', lett helj, vagy mai irásunk módia

' fzeríut: lady, locus', az az: tulajdonképpeuu, a hol a.

tüz van, vagy hév. -. Ház т: látnì ment, a tüzönn

hely, tanya, értödik. Ebböl half, lettek: Лафет, kelj

telen, helyheztetem ’s а t.

er.) He-er, [iev-er, otiatur, mint: teke, teker.

Ile-er, ebböl megrövidítve lett: here, fucus, otiofus.

ü.) Hevů, Лей, megrövidítve hů, a mibenn va

yon hév, iìdelis,addictus. Ezt terzi: hív is, azou ok

äól. Ebböl: Mz', és Mv, Iettek:

HůJ, a rêgiek így nevezték a Völegényt.

híiz, чаду klu-ez, (mint: ívez, i'íz,) Nints»

meg. _Ettöl jô: миг-ы, vagy hívzel, de e sims-me ;

hanem ebböl lett: hüzelkedik, lzívzelkedllï, Мим-е ` ,

, ollentat I'e Íìdelem, adulatur.

lin/Iz, vagy Лбу-ф, megrövidítve: hie/lz, 1457:,

credit; mint: e-efz, i, vagy iv, ifz, te, vagy tev,te[`z.

Ebböl ismét: hit, tellyesenn: lu'vét, fides, (mint: el'z,

ét , étel , ifz, it, ital.) лишен, hiteles. ’s at.

De ezen megrövidíilt Szó: hiv, melly a hevz'íbíîl

lett, egyfzersmind Í e is , mint más Szavaink is, és

кейса: voeare, -talâm ezétt: mivel azt fzoktuk ma
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gunkhoz hz'vni, a ki hiv hozzánk, vagy a kit ìllyen

nek gondolunk. Igaz игуан, hogy a Ragafztékok, kü

lömbözö rendíi Magábannhangzókkal járúlnak hozzá~

jok, így: Нит, hived, lzívaŕhívam, hívod, hívja. De

az i felöl tudya van, hogy megfzenvedi mind a két

rendbélieket. Igy mennek más efféle fzavaink is p. o.

лишила/ед, fzíve, ртом, _jzz'vn/l, _fzízy'm  az'vak,

шт, vildz. ’s a t. mellyekröl alább. — Ettöl jön:

Миш-а], Ízivo»g~at ’s a t.

. [Lünequ vagina, megrövidítve ebböl: kfw/leb',

Iocus fidelis, fecurns, vagy tsak eÄyVe'gezettel: ‚нём-47

Миф. . . '

` _ НА (Nyugovô Betíis.)

Ez ismét ollyan terméfzeti hang, mellyet ád az

ember Izájja hidegbenn. A tölle fzármaztak eléggé

‘ mutatják, hogy ezt tefzi: frigus,‘frigidus.

’ eg) hi d-eg frigus, mint: 1', vagy ív, íjj, idcg,

ri, rideg. - hidegfzem. ’s a t.

es.) lu'v en, frigidnlus, algidus: Наезд, hívesú'l,

hívenedilr. Hives, megrövidítve , de meg nem húzva,

így: (зил, talán valamennyire türhetô: de 1112's, kö

zelebb mondódott, hogy mást tefz.

it.) Мул, megro'vidítve: hü-lfŕ. még inkább il

_megrövidítvez hät, frigefacit. Ezen _megrövidités meg

akadályoztatja, hogy !11’az’t, öfzve ne zavarodjon ez

zel: Леи-Кг. f ’

ból Ш.) Hív-úl, megrövidítve: hůl, az шиш yok»

Ez a tulajdonsága lévénn továbbá, az ibe végzö‘

dö Nyugovó Betüs Gyökereknek, hogyazok, nem tsak

т, hanem jt is „темы, mint; í, fijas, facs, dí,

шпаг, dú'ia: ezzel fzármaznak néxnelly fzavaink, et

tôl a Gyökértöl is: Hz', р. o_. _ ь

híjj, vagy hij, (mintì ijj, dîjj) Шиш-тез ez а

Szónk éppenn így, hanem mindenkor Ragafztékot te

lzünk mellé: hi'jja. Valalia, az Egyformaság fzerînt,

tehetett valamit oIlyat, a mibenn vagyon In', frigus.

p. o. a régi Magyarok kunyhóinn vagjf _ruhájánn is te

etett ollyan helyet , a hol а In', vagy hideg bé.

ment, és így effélét: handel“, [ju/ï, üreuíg, e fzerínt

továbbá: dquatam. Ebbůl lett:

hl'Íi-(IJ, quod habet híjj, defectum, mellyel í y'

nem élünk: hanem innen fzármazott: híjjzínoa, de e

ctupl'us, тушами, frufira; továbbá: híjjság, vagy Wel»

lxivság , inanitas , vanitas, hívnígw, inanis, vanus,

híwdgo: ditsösség, gloria vana. ~ ,

,ŕ
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híji-/zah mint: éj~fzak, Дай, ezt is tévénn pars,

es igy: _pars vel locus vacuus; Izokott változásszil,`>

lu'jf-zug, vagy megröviditve: Íszag‘,_(nem hézag, mi~

vel e ef.: a, azon Szóbann nem álhat) vacuum, Гра

tium , caverna.

híjj-ít, az ai.. híjjat tsinál valaminek. Ennek

a Réf'zesülöjee ляд-ш, innen: ЛИКИ-дли: ЛШй-п-блу,

megrövidítve: [трёп], (mint tanítvány) vagy hitván,

vanus, továbbá, macer.

híjj-al, vagy hiv-al, (mint: rival, nyival) nintn

' meg, de tenne illyen formát: vanus ell, vanum ina“

\ nem fe praebet, innen : МИМ—сам, (mint rivalkodik)

idem. Van már ma más értelme is.

híjj-az, (mint: íjjaz, ñ, fiadz, vagy ñaz) exer

cet vanitatem. Ófzvetevödve Élünk vélle: fennhůjaz,

\ turget vanitate, fuperbit. -— A mennyibenn az állatok,

mikor megkövérednek, magokat kényesenn viselik:

{лгу látl'zlk ebböl hz'jjaz, lett megrövidítve ez: М; (ik)

pinguefcit; a honnét mondják: meg/zízal-odatt amber,

és érienek alatta ollyat, a ki meg is gazdagodott; el

is kényesedett, mint a meghízott állatok. ‘ l

Лев-1711, crulia , tegumentum, nem is jó Szó, mint:

Hézag; nem is ettöl a Gyökértöl, hanem ettöl: > hay’.

mivel a mi a fönek a hai , éppenn az а fának vagy

háznak, cortex & tectum eins.

' Hiúz is, állat Neve, kérdél innen vevödötté ?‹

Ho. ,_

Недуг: jelent, de magábann lent ollyan érthe..

tetlen, rriint az elfélék, kar, tt, ol, öl, al, el, й], ûl,

’s a t. Mindenkor elöl tevödik, és lettek belölle: v

llo-l, hozzá járûlvánn ezen Elölutóljáró , l,

melly a Magábannhangzók fzerînt, hol aval oval, hol

,vel övel tevödik valamelly Szóhoz, mint: al-ól, lrŕìzel,

’s a t. - Епб! is lehetne ezt fzármaztatni : Абы/яр

cras, [zal nap, vbi fol redierit, vagy dies erit. -— ha
va, hoz, hozzá. Ezel:y már feljebb az Elölutóljárók

között elöfordûltak. ` '
° _ho-oz, megrövidítve: hoz, fert, (mint: :6, Jde,

tze'l, _tze'loz, par, родом) yakorolja ezt lio, a hely

nek feléje megyen vagy vi zen.

` ` [хо-ф, megrövidítve, hofz, (mint: rag, rag

al'z, me, mefz, erefz ’s a t.) tulajdonképpenn telzi, ’a '

mibenn sek ha, locus, hel vagyon. Innen liefe-fuí,

vagy hofz-ú, mint: orrů, ábû ’s a t. [iqu/zas, holz

fzann, hofzfzabbúl ’s a t. _

Y.
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_ hamm-az, rm Elölutóljáró, annyit tévênn mint:

inhonn, hát jelent, in loca, domi. Ebböl: harman, [юно

ne?, ott/102m ’s а t. Ismét: hunny. (mint: fen , fényj,

ken, kény) mintha vólna; hon¿,`ezek fzerínt: @'12,

hrízi ’s a t. tefzen lakást, helyet, házat: Van ez `igy'

is: Лиду, és ezektöl: . '

Irony-0.x, vagy Лиду-ш, a kinek van honnya,

örökös, bírja a lakóhe'lyét; mint: fényes, kényes, Ы

zonyos, vagyonos ’s а t. (Tala'm innen lett: Hunnns

Ниной.) ‚

Honyad, чаду Hunyad, ollyan mint: Надей.

Várad ’s a t. ollyan hely a mellybenn Hall, és Vár

vagyon. Honyad, Нит/ай, e fzerínt, a hol megtele

pedés, Iakás vagyon, colonia , vel quod poll'ident'

Hunni. _

Лёшу, elaudit oculos, a fzemét mintegy hon]

Ьапп helyhezteti, a l'zem héjjai alá, mellyekböl áll

aßem двинул. Innen: elhúnynì, meghalni, :nelly a.

napról is mondódik. húnyo-g-at, nictat oculis; más

.Közbejárúlóvalz húnyorga¢, nictat oculis , lui/zycr

й, `/2йп_уог. Helleborum, mivel elhúnyást, halált`okoz.

'fida-ali, axilla, mivel ott bizonyos hon, üres

ségyagyouy- Talán ho-or, liar-d is innen Гадина

zott. ’

Ig.

Elölutóljáró. Ezt tel'zi: usque, terminus, limes. Let

tek tölle: _ _

Jg-a , iugum`, mert ez a baromnak határ, mel

lyen túl nem., mehet. Ettöl: ¿gris ’sa t.

Lehetne ezt innen is fzármaztatni: Iugum, luga, de

talán Eleinknek elébb vólt ez a fzava, mint sem a

Deák .Nyelvet hallották. Származott ezek fzerínt:

tsir-a, ház, haz-a, tsat-a, meg,ïmege, megje, má!

ma; megye, Vármege, Vármegye.

1g-az, (mint: I'z'ár, fzár-az) а ki a ige! `лягу _

határt megtartja , гщщ. Ebból; igazság „ igaz-it,

ìgazol, igazúlt, igazgat. ’s a t.

Ig-i, megròvidítve , Igy, mint: megs', mqgie, те

gyc, téfzi mind azt, a mi tartozik az igre, cazzfa, mh `

vela perlekedésbenn kérdés fzokott lenni, valaki bir

tokának, akármelly egyéb dolgainak, Jussainak , ed»

dig vagy amaddig való terjedéséröl, meghatározódá~

ìáréì. —— Már ma rendfzer'int: аду, ůgyeJ-bajos ’s a t.

Lto : .

z'gy, vagy дед-ел, taliter, ita..

_ гну-е], ad aliquid Гс applicat, rei cuipiam
_ intendit. ‚ l

f
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ígyetlen, in Гца саиГа derelictus, mifer, infn.

lìx. Igye/ïezet. _

Ig-e, Verbum, (mint: tser, tsere, bék, béke,)

mivel az által valamit meghatározunk, bizonyítunk.

Illyen каше: tel'z ez a. Deák Szó is: Terminus, Igeî

is, лапы is. Ebböl:

íg-ér, promittit, mivel az ígérés,Szó által lefzfz,

mint: tek-er, hever hab-ar ’s a t.

íg-äz, incantat, mivel az, bizonyos Igék elmun

dása által ment véghez.

ig-en, valde, nimium , ita, vere, vtique. Ez meg

egyez az Ig értelmével. Innen: igen-el, aliquid pro

nxmio habet. ввели, megìgenlette, mint: kevesel , so

kal. ’s a t.

ig-et, tulajdonképpenn: tzéloz, az ig felé, határ,

tzél felé igyekezìk, melly mivel lovonn való futtatás

által lett, innen: iger, ада, celerius pergit, ¿genen

igetve.

ig-t-at, vaîy ik-t-at, (mint: al~tat, n_yugl-at,

парии.) tulajdon éppenn az z'gbe, határba bévinni. In

nen: in Jure Hungarico Iiatuere, de a midönn hel e

vagyon az Ellenzéseknek, vagy Ellenkezéseknek s.

Hogy a g, kvâ változik , már sokfzor említôdött;

mint: fog-hagyma , (melynek fogai vagynak) fok-hagy

ma, Íiirjke, fürge ’s a t. Ettöl l'zármazhattak ezek is:

Igar, Igló , Iklód , Iktár, Igmánd, és tehettek Meta

tionem. Ez Лиф, vagy Igtár, mivel tár tefzen prom

tuarium, penus, élésházat: tenne e fzerínt: az Igberm

Févö, promtuarium in limitibus eonñniis; és így eb.

ben a Szóbann az Ig, Mássalérthetö, azért tevödik

elöl, mint ez:fel, ebben:felh¢íz, ’s at. ì 

i I, a lVyágovóL'Á'al: Iv, ,

Tulajdonképpenn illyen forma értelme lehet: cir

culan', smitten?, cil'cere. Mind a két rendbéli Magá

bannhangzókkal I'zármaznak tölle a Szók, mellynek

oka tudva van. ’

Iv, ij. iii. Magábannérthetö, arcus. Ettöl:

'iv-ed, amentum, nervus tenfus, qui eiacula-l

tur fagìttam. Ebból: ¿de -em (mint vad , vadon) [ш

lajdonképpenn ollyat té zen, a kinek Idege van, а2- „

zal jár; innen ellenséges fzándékût. - [dage/1mg, ide.

gen/:adem ’s a t.

{и—епА-е ,.i/'jatJ/ia, arcus exiguus.

ív es, [ii-as, Í'aggitarius.

{II-cz, í/'j-ez, í/'j-uz, агсиш tractat, agit cum

aren. Az elsöböl шагами“: Ilz, persequitur, (mint.
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t5, tövez, töz vagy Ш: vagy tůdz, acu oper-atur) ûzés.

Ebböl pedig: íjiez, vagy ij/'e/lz, lett: ¿ille/zt, terret,

iik/zw?, Будде/г, Ismét, ebbòl íjjaz, lehetett: Щи

оп, mint vuelan, bizon; és talán ebböl: z'j/‘zan, угол,

vagy фону, ifzonyú, (/zonyodik, l/zonyatos.

‘ ív-el, ijjel, ez is azt tefzì, a mit ív-ez. Az

elsötôl lett: öl, (mint ettöl, hív, hível, hül.) ebböl:

ül-d-öz. — Íveldez , megrövidítve üldöz, mint: kívůl,

kůl, küldöz. - ívellt, megröviditve, был: vagy últ,

beláölteni,felölteni, анаша, {и—(г, megröviditve: т,

2116: S a t. s ' '

ív, ív-ik, mint Közép Ige, mondatik a halról, mí

kor Найдёт elbotsátja, és így fzaporit; innen: гида/г,

rogeuies, húllade'k, татам: ’s а t. imán, (mint ko

váts, híváts,) Iefzfz belölle Mássalérthetö; гадай, mint;

fzarvû, lábû) eg)ŕ душ-„2, eiusdem progeniei, aetatis.

lvikra, ikra. —-— -—

Mivel pedig ívz'k Izaporltást даем: általment ez

a nevezet al halaktól másokra is. Vn you ez a régi

Magyar Szó ük, proavia, a inelly ta án ebböl rövi

' dült-meg ivi/f; és Iehetne ik is, fzokott lévénn az efl

féle változás, mint: ügy, igy, üget, iget ’s a t. Hi~

hetö ez ezért; mivel valamint ük, ` tefzen шути: ûgy

Iker tefzen kettó'.: gyermeket, és így fzaporodást.

Mivel továbba elek fzerínt az ük. bizonyos gra

dust, és Többséget tefzen-fel: innen talán idövel, ez a.

Szó vivödötháltal, átaljábaun а dolgoknak е ymás~

tól grádusra nézve való megkülömköztetésére, es töhb

közzůl való jelentésére, és гаек vélle így; harmed-ilk,

negyed-ük, развал/г, vagy már ma: harmadik,_/Izd

шт. Igy az Egybehasonlításbêli Gradusokbann, a.

jobbik, a leg fzebbik. 's at. vifzfzajövénn az erede

ti i. - -— .

Valamint ebböl;~ ük vagy ik, lett ez : iker: ûgy

ebböl: ёж, l'zármazhatott ez öse'r, va у Közbejárûló

val: ö.rm-e’r, (mint: efz, el'zel, efzméŕ) va бх-т-ег:

Úgy látfzik azombann, hogy ez eleinte Nev vólt, és

ollyant tett, a kinek vagyon дм, 8: az, nem bizony-`

talan eredctü ember: innen általment erre a jelentés~

fe: ärmer, nofcit, vagy; enne?, inner. Elgböl ’s at.

Kel , Ke'l.

Tefzen: furgere, ГитГнт afcendere, exire e loco. Hi

hetö ebbôl lett: ki ex, ki-el, m.r. kel, mint: felel, leg.

el. Másod rendbenn jelent: oriri, excrel'cere, továbbá.,

divendi, confumi; [nfl a portéka, elke?, a takarmány.

Kel-cis, tumor, vlcus, apollema, kelet onus,

mint fzelet. `$ a t. Идиш/ну, ez is vlcus. Катал, Mat

\.

*nigh
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'chium, jöhet а circ-umactione, agitatione.

ta, Í'zönyeg, mellyre a Törökök leülnek, ’s arról fel

is [капе/г. _

Кедам, vagy “Лип, pellulus, mivel annál fog

va Ã'eflfel _mintegy az ajtó, és kimegyen nyúgovó he

lyéböl; mint ebböl: be, Igel, belints, bilints, melly bé@

zár valamìt. _

Kel-el, megrövidítve, hell, 0 из eli, (tulajdon

képpenn azt tefzi, hogy а. dolog ela', kezd игу

fzokott kelni, kapnak rajta, vel'zik; mint al al, all,

мулат, hajnall, ’s a t. Innen kellemetes, kelletem,

kelleti, vagy keleti valaminek, kelletlen ’s а t. _

Kel-z?, vagy lrel-et, facit furgere, megrövidít

ve hält, (mint tel, telit, tôlt.) excitat, fingit. Ebböl:

költó'zìh, emigrat, штамм ’s а t. továbbá: költség,

lumtus, expensae, költsönn, vagy költsenn.

Kel-éh, [МЮ/1“, kölyö/r, foetus animalium quad
Vrilpedum minorum, vtlupi, canis, felis ’s a t. quali quod

ex aliquo oritur.

. Kem, raza, мы, им, (mim könyü, вы,

(Beth) betü) vagy Írüllö, radin.:` rotœ , тег: ezek az

agyból mintegy .kikelnek, kijönek; ismét, piliìllum

каши (mintha vólna heli/lez) haliile, pertica, fu

des, маты lett шиш/г, eli in motu, gyratione, vt '

radii rotae, habet occupationes molelìas.

Ker , Kür.

Ennek termél'zeti és leg e156 értelme va on, in cir

cumactione, rotunditate; mint más Nap eleti Nyel

vekbenn ennek: kar, her, har, és ez: kar, a miénk~

benn is illyen forma jelentésíi; р. o. karima, harám,

hariha, karej'. (har, chorus, nem ide való.) kar, braf

Már ma

ez: her, hör, tsak а Parantsolôbann van-meg; ker,

vÃ'n'rJzelyns», (az ökömek mondják) verte te in locum.

Lettek belôlle: ‚

Kemer, quaerìt, :nelly lzéllyeljárás , forgolódás

a'ltal lelzlz. —— КегехеЁг, kernel, heresme'ny, llcrienrli'e.'d

dik ’s а t. `

Kerer, (Mássalérthetö) tel'zen ollyat, ‚я mibenn

v_agyon circumactio. (mint ér, eres, vér, veres) A

Keres vize Neve, talán inkább innen van, mint ebböl:

Chrylius. _Illyen ez is Кандалы, a mibenn vagyon

kondor', curvatura.

¿ahondon

Kerel“, (mint rét, réteg, ár-ok, köl-ök ’sat.)

rotundus. Innen haré/r, rota, mint; fen, fenék ’i а t.

_kerekdéd, kerekes, kerekség.

Mind a két vízbenn, sok a ker,
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Kel--ín tulajdonképpenn, eircumdat, р.‘ о. sö

vénnyel, árokkal, fallal.` Mivel pedig а mit valaki

el чаду òe7rerít, azt maglie/vri tq/'zi : innen kerít, vjelen'ti

valakst чаду valamit hatalma bintoka alá ['zerezni va~

lakinek: kezemre lierílem, еду lor/at heritett.

Ebböl lele'z: Írert hortus; mert а bé vagyon kerít

ve, (mint merit, тем, (viz) wir, várt) vagy pedig,

{ау vólna egéfzenn: kerel, (mint: lien, денег; fill, (il.

lat, és свет) Оппап: lrertel, kertéfz, I'zokott Származ

„газон; karten/ly vagy Írörtväly, pir-um,tulajdònképpenn

fructus horti. ( mintfzem, fume/ly, уф, @afzelw

(il.) Кепи, circumit. каш, circulator, cußos.

Hasonlatosság fzerint jelçnti kerúl azt, a mennyibenn

áll valaminek megl'zerzése. р. o. Száz Forintba дели,

sokba Ёрш“. Jöttek töle: детищ, Ãîerú'leî’ ’.s а t. Más

formánnkúgymint Elölutóljáróval lett ebböl: ker, /re

ни, vagy’ körúl, circa, és штуки, (mint felůl.)

’s a t.

ng.) Kereng', "circumit, rotat, (mint bús, bú

доле, dll, állong, ó'r, óröng, fq/Izeng) оппап: kercngö,

kerenget. ` `

p.) Kerep, [тетрод navis I'pecies (mint ф, yz.

ар) а gyratione, vel rotunditate; az az, Mrd-lua,

llídas. _' `

ék.) Kanye/r, vagy környäk; regio circumîa

eens (mint a’r, ‘.árnyäh) ebbôl [гм-пушным, környíll.

’s a. t. ` 1 _

m.) Квит, vagy Íröröm, Vnguis, quia per vn

gues quali rotundantur digiti in extremitate, vel quia.

circumliant digitos. (vaîyon e fzerint: ôr, öröm, ver,

verem;) На, lier, meg ûzódik; lier; lefzfz: agy-‘ker,

membrana cerebrum circumdans, feu meninz, ker-¿yo

тог, vagy дат—душим, Rumen. Ebböl: keró't твид,

ватт. Mert az által vaz eledel lrereng: a gyomor

ból felmegy a I'zájba, és onnan vil'zl'za. Ugyan innen

lefzfz: kero' a замели, tamenturn; mind ezeknek ere

deti jelentése vagyon: in circumactr'one. Kei“, rogat,

nem innen lett, lásd feljebb. _ >

g.) Kereg, Cortex, így mondatik, mert a fát

körl'llwefzi (mint fel, felleg, vir, vlrríg, fer, fe’reg,)

get.) Kerget, perfequitur, fugat, infectatur. Vi

lágos a Származtatás oka. 

‘ ' ` f Ken; Ке’п.

Ungit, linit, fucat. Ez ollyan, ‘mint:fen, fen; а.

Ч

honnan egygyüvé is tele'zük így'; Irenifeni., kenia-fem _

на; Jönek tôle a fzokott Származtatás fzerínt ezek.
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et) Kerzel, Vnguentum, (mint: kel, kelct, me'n,

' manet, ’s а t.) ebböl: делегат, kanetlen, денди; (e Гие

rínt: er, сталь) onnan: Íïenc'ítkö.: ’s a _t.'

és.) Kerze/1, Vnctio.

get.) Kerieget, Gyakorló, crebro vngit. Kane

getfír, ’s a t. ‚

6.) Réfzesůlö Forma, [те/15; nem tsak ezt tel'zi:

vngens , hanem: mappa, таила; így mondatvánn;

kendö vagy kéz-kenö. Onnan: денди/г, kendözi/r ’sat.

A’ d, itt Közbe'árûló, vagy pedig ebböl:< ken, lett_:

гена, és abból yakorlô: kendöz (mint [ваша üldò'z;

Úgy ebbenn is.: in, init, és таи, а d Beti'í az éke

sebb kimondásért lett; hasonlóképpenn, ebbenn: Щи,

tüneï; onnan tüml/fr) ’s AOrman , летам, megrövidül

ve: Kendö. Mi módonn lett ebböl: делает? (mellyböl

[се/шт. kél'zííl) bajos megmondani; deakiilößöâ, hogy

a Deákoknál is, Плит, len, és lino, kane-m, egy Gyö

kérböl láttzik jöni, úgy а Magyaroknál is Iren, és

Íîender.' .

`\ ér.) Kerze?, vagy kenye'r, panis; (e fzerínt; (сну, ‚

гепуе’г‚ lásd а helyénn.) _Ugyan is Irán, télzen ollyan

tselekedetetis, mikor р. 0. az ember teste keniényenn

dör’söltetik, millyen a dagafztás'ìs. Hívják néhol а.

kalátsot is: nya/fonn-kentnelì, vakartJna/i. ’

ny.) Kef/1y, vagy Hay, (mint fen, fëny, al, dll,

ver, те’г; ismét: f6, доту, _fzä/î, Лид/гербу, tanít,

шлёт/дну) valamint ény, téfzen ollyan vala'mit, a.

mi fenés által lele'z; ûgymint fplendorem ;‘ úgy kerry,

.te'fzen vaiamit ollyat, а mi a kenés által lelzl'z, _és

különösönn; делегат, gyönyörůséget,jo’~ízúmz тж,

Iredve.: ай'м/л, теНу értelmek jöhetnek, mind а kenés- -

nek jó ízůnn esésétôl, gyengénn való menésétöl,'mind

pedig kivált a drágafkenetnek kedves illatjától, és

pompás vóltától. д

' Innen" lettek: Ёе’лпув’ге; Я'с’лпуёпп, Лопгщргф

gujìu, kaf/1t, juxta, fecundum; ismét: дадут,

. luperbus, mollis, delicatus, (mintfe'rzyes,) eb-k

Pöl isme't; känyeuefg, Айда/гей”: ‚ kehyezteti.

s а t.

катит, vagy Манил, coactus,~qui eli

Vel quod lit Íine [rá/zy, Milf/zer, vagy keit/ker.,

(mint: mil/zer, ['zaml'zer,) elvefzett Szó; lett

‘ аЬЬ61; штата, kënßereg, elkénfzeredik ’sat.

Ez: [reía-oz, cruciat; torquet, talán ezt te

' . l'zi tulajdonképpennyúgy bánik valakinek a Ье’п

пус’ис} ‚ l'zabad akaratjával, hogy azt erövel .

hajtja? Ez is; гашиш. `Úgy láttzik külöm

benn, hogy nem ещё! а [кг/21:61 jô, ng ez: ln’
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.f ‚ - noz; sem ezx hindi, mert; ûgy nem oval, és aval.

formáltatnék a Végezetjek. ._

~ ÖfzvetettSzók ebböl; kan, ezek: Ãe’n-L^ó’,vagy .

` ' ' kenö, депеше valo’ /rö (mint fen,_/'e’nků) ez is továb~f I’

há: ke'n-essö, az'az, argentum vivum; чаду helyeseb.

benn: Нимб, vagy ke'n-Jó; mint felsö, alsó; az az:

#me/.cre там , ken/ietó'.

t angy.

v Elvefz'ett Gyökér; illyen formát tett, rgint

aszarmazottjaibôl тент: facilis flexio; lettek be

lölle ezek. . ‘

` б.) Köny'ä, melly éppenn ennek alïqyìerůlöje:

köny vagy pedig /iö/iylŕ, könyv,(mintf`eljebb vólt: any,

туб, сдуй, Зло/22.) ъёГип е2: штатам; mert ez а
fz'ánaikókzásraA meghajlott vfzívböl hamar jö. (A men

nyibenn ‘könfv, ezt tefzi: Liber ; ide nem tartozik;

шеи ‘îgy j`ó ezen Tôt Szóból: Кати; liber: hanem

ha a regi Könyyeknek, öl'zvehajtatni fzokott perga

. meneknek hailó шт adta ezt a never.) Ebbòl lettek:

känyvez , köan-/zůllatás ’sa t.

' к Ez a Szo is: Магу/й, az az, facilis, úgy látfzik,

innen' jô, és miutha _ezt tenné; hasonló a känyůhöz,

\ ollyan hamar meglehetö, mint a könyú', hogy tsordûl.

ki," Ногу két nn vagyon ebbenn: Irán/xyz?, facilis: ez

hem tsuda, rmert vagynak más efféle Szók готам.

tási isf р. o. vele egy annyú, e helyett egy anyafjú,

ìsmét: velem egy honig/ú', vagy egy honnybann való;

,itt is a `'I`ò`r’sök Szókbann egy n vagyon , а Szárma~

zottakbann , kettö. Már ez a Szó is. Аддпущегегд.

fzenn így vólna: еду könnyûjú', 'az az: olly kevésbenn

ker'iîlö, mint a mennyibenn egy надуты: kitsordůlá
За. Erösíti ezt ez is : mert még ma is vagyon efi'éleY

fzóllástor'mája: Nem egy Ífönnyú’ aztvéghez vînni,

nem еду /rönnyenn adta oda. ’sat. Ebböl: könnyû, let

tek ol'ztánn. Írönnyůsefg, könnyít, Ífömzyebbít, Iré/l.

n_ycbbedik. ’s a t. ß '

` ‘ ' бы Könye7f, vagy könjök, Cubitus; tulajdon

\‚ képpenn az а rel'z, a hol az ember katja könnyenn

/lmeghajlilg (mint ‚Мг, Ã'örnyäk, fenyít, jenyílälí, hal',

Ímjlefk.) Innen, könjökâl. ’s a t.

ör.) Капут (mint: tsöd, tsödit, tsó'dörgvíd,

vîg, vídor, vídûl ’s at. nintsmeg ez a Szó. Belöle lett,

kön öìů;'(|nint ebböl: Зуб/13.7, gyönyörú'; hcíbor, há

bor .) E simsen-meg; hanem belölle lettek a fzokott

’ Végezetekkel ezek: v

eg, nog ü .) Кап öró' orat, flectit reci_ bnn. (mint.äábgorogâ)Jŕ g', L ' A P'
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/

Ш.) Könyärůl, quali fit könydn'i, mil'eretuŕ.

' (minthevül, Járgúl,) Ebböl Iettek: könyörú'let,

köuyörületes. ’s a t.

Le. - ‚

Hasonló ez, chez: Te, vagy Teh, mellyet liá's's.k

Ezeu Ígébenu: leÍ`zÍ`z; melynek több Idejei ezek; leve,

lett, legyen, leiend; ezen két Betünn шт: le, mind `

Tóldalék a többi; és íg a Gyökér: Le. ìE között,

és 'bal között, ez a kiilòmbség, а mi afum, és jìo,

között. Val tefzen tökélletesenu való, és máx* meg;

lételt; (eli,) Le pedig tefzen, már elkezdett, de то:

,vább is menö és nevekedö , iobbann jobbann tökéles

tességre menö lételt. (fit.) Megegygyez ezzel az énte~

lemmel, ezen Elölutóljárónak Le, igaz ere‘,e és ertei

me is: „ВЧ/2611 ‚ leírja, lenyúzza, lelie/zélli , [фи-Ц.

’s a t. i -

A »leg fzükségeselib tselekedeteket, mellyeknek

leg elöfzör kellett adni nevet; és még az embereknek

leg régibb egygyůgyûségébenn igen rövid, és egygyü~

ü hangokkal tették-ki a Magyaroki: lek, vagy te,

acere, le, exiliere, me, ire, e, edere, i, bibere, vi,

pugnare. ’s a t. `

Lettek ebbůl a Í'zokott Származtatás fzerínt ezek:

ez.) le-ez, vagy lef/z, (mint te, tefz, e, ф, vif,

_vg/z, hi, hifz,) ezt ют, fit.

et.) le-et, megrövidítve let exilientia; (mint te, te

и, ш, actio.) Ebböl jönek: létel, létébenn, létenire.

het.) Lehet, fieri роге“; (mint: te, tekst, vi, m'

Íaet, ’s at.) Ebböl lehetös, ижицу, [ем-[внеш ’

>el.) le-el; (mint te, te-el, megrövidítve: tel, lásd

a llelyénn. Vagyon e fzerínt: per, perel, fïj,jèjel. ’s .

éa t.) Es ezzel tféleképpenn élnek.

' 1.) Н Betíìt tévénu köz'zê, tefz; lekel, Три-ас,

exilieutiae quali lignum dat, vel exillentiameontinuat.

Ebböl lett: lekellet, lehelek, vagy lälek, l'piritus: ímint:

Te, ,tele/i», ker, kerek, köny, könyò'k, ár, rírok.) smét:

Laflekzei, lelki, lelke.f, lelkeeítem. Moudják ezt: шеи,

így is: leheg, és гам, refpiratio. Onnan läů, léńu

vagy le’lzd, infundibulum. . l д

i а.) `Néha mondiák ezt, le-el, öl'zvehûzva is ígyi

le?, чаду lel, invenit,` quali exiliere facit rem, quoad

fe ipfum, >quae ante, pro non ente habebatur. Ebbßl

lettek: lelemúzy, inventum, lele-’il ’s а t. _ .

А Lélekról taláu így is lehet gondolkodni, hogy

azértm'ondatik így: mcrt le eli а testet,%az az , r:.z¢i`v

` ' ` n 2  
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' s

шпат Aaim муфты; vagy pedig az elmének találós l

vóltáról is lehetne talán gondolkozni. ._ '

g.) leg, magábann ugyan vélle nemelůnk, de a

Hasonlitásbann neveli av Szónak értelmét; o. leg

fzebb, leg паду-046, ûgy lehet ezért gondolko ni, hogy

ez a leg, éppenn ollyan format télzen , mint а dolog

lételének öregbedését, nagyobb grádusrm menetelét:

Innen lett le е’пу, az az, a kibenn vagyon: leg, a k1.

nô„erösödn1_kezdett. Lege! is .innen jöhetett, mert a

marha, mikor legal, akkor leg aquirit,"erôt, életet.

lllyen ereje 'vagyon ebbenn is: vleg attann; (Leg, ha

sonló formánn vagyon ezekhez : fella-g; ogy', agyag,

йе’г ‚ Ье’гегшёгшёга’в.“ Me' (it) mag melly Elôlutóljáró, a.

dologbann való nagyra,menetelt jelent. p. о. megetle,

megölte ’s a t.)_ ‚- . "  _ ' ` `

. Hasonlóképpenng Végezettel j_ö шлет“ Le, ez is

leveg, `mellyV egy ezzel: [слева Innen vagyonf: a. le-y

амёб-64, аёг, mellyet ‘bélzívun-k, a lehellet által.' In

` nen: levegtet, vibrat, vagyilebegtet, quali in aëre fa

` ä'cit elle. ' ' '

. v.) Lev, az Aligmûltja is ennek: le; í y' van, le

ve, @Rélzesůlöje is lis/116,. és így jöhettek, )öttek is v

Betüvel, más/ágazatok is tôle; p. о. l¿v,\(mint: ná,

пей), lu', hív, ör, дм), пуе1‚.пув1г,) Ми, elöl'zl'zör Ягу

v-ólt a.Rél`zesülöbenn, leö, а mibenn vagyon: le. Nem

kell gondolni, hogy ez a Szó, elölzlzörA valami kél2î~

tett` least: az az, [ил-идиш teh vólna', hanem tsak,

fának„fůnek, gyümôltsnek, ’s a t. a.nedvességét.

Ez, mivel azokból quzfz, jklírmazi/r, ered, mondatha»

tott így; lei), tulajdonképpenn, quodfit, defcendit ex
Ialia re. Úgy továbbá ez is: leve?, nem írott levelet

'tett bizonyossonn elölzfzör, mikor még imi se tudtak,

yhnnem fának a laziale/t , melly Szó tulajdonképpenn

tsak ezt tenné: quod incipit exiliere. ` (Vagyon eil'ze'

rínt, höt, hötél,fed,fede’l,fon,fannl. ’s ‘a t.) Azért,

Иону enagyonn Íközönséges nevezet, ruha'zhatták afa

гамм, éppenn úgy, mint más sok Szókat; (viníg,

аи; tefzi, а mibenn vagyon ш’г , az az, elevensäg, 12/

iulár, még isnem mást télznek-ki véle, hanem jlarem.

Illyenek-ezek is: догм/атм, lapo’ ’s з t.) Ez is: leve

fö, tulajdonává lett az авто/Ъ.” (Így': cfg, ardet,

ucet, az Egne/r, holott más is vagyony ollyan dolog,

а mi ég.) Hogy [wél ettôlv vagyon: le; erösíti az is,

mert а harmed-ik Személlye ennek: Lefzeh, íg-y is vólt

a régieknél: level, eli, exiliit. \~»

L' _ _' „Ien _ .

(Ollynn ez, mint le, {ед/Ь) Ezen Igének: megyen,

чаду men, tobb Idejeibenn lévônVégezetei p. 0. теги,

.l

r
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ment, >rmennye/r,numeral, ’sat. elhagvatt-a ánn: ma
radr Gyökéruek tsak ez: me, melly magá arm nints

meg: hanem kétféle Végezettel: magy, man, ’s így te`

_ fzi azt: it, progreditur. Ebbôl azért, a fzokott Szár

maztatás l'zerínt lettelç ezek.

g.) flieg, -Elölutóljáró. (mint le leg, ker, Жен-5,

д agy, agyag, ’s а t.) Valamint leg, têfzen a lételbenn,

vagy minémůségbenn való elömenetelt, öregbedést, és

azért Mássalérthetök mellé tétetik: играм, legpzrus»

:abb: ’s a t. ûgy ez: meg, tefzenaTreleÉedetbenn vagy

Запуск/сидели, elébb való тенета, és öregbedeût. In»

nen az идеи eleibe tétetik; vp. o. meg-ette, meg-611e,

meg-llorondzta ’s á t. , mind tökélletességre való menú)

jelent. Lettek belôllè ezek: `

‘ e.) Меде. Itt az e, a harmadik Személy Ragafz.

tékja, és ezt terzi:` meg illius, az Ö megje, (ollyan,v

mint, más, Ináma.f’s a t. ve'g, vage.) Ittenn már ez

а Szó: mgg, Magábannérthetíívé lett, és mivel Elöl

utóljáró korábann ezt tefzi: progrgß'as in ulteriora,

can/ìlmmatio, deductio ad рас/вагонам, már most, mi»

kor Alagábannefrz/ietö , Еду: rnege, шва/е; illy formát

tél'zen: a dolognak, melly már meg vagyon haladva,

túlró refze. Innen lett ez a Szó: Vdrfmege , az az,

tulajdonképpenn, a Váronn nil, efr /fò'rúle valo’ rqŕß.

Másképpenn vag/yon îgy is: _ Vdr-meg-je, és lágyab»

„Ьацп; Va'rmegye. Innen lettek :\ megyéz, limites fa

cit, deñnit; ismét sok Helyse'gnek ezen Neve: ма.

_ дует, (mint голу, гепуе’ц tene, telrer,_fzò',_fzör,) [еп

n_e effélét: Con/înium, Colonia, lveuscireams'aeens.

é.) Mage', itt az é Elötutóljáró , és mage', téfzen»

pone, motum ad locum; a hdz mega’. _ \

tt.) _Megeu, pone, a Ház mage-zt, tél'zen quietem

in loco. Vagyon e fzerínt: Szathrnárt, Gyó'rt, óldalt,

fzemlátamárr , jó lielyt (vagyon. ) _

-. öl.) lvlegöl, pone, motum de loco. vA ház шваб].

015,31, Elölulól/líró. _ ' '

‘ n.) Man, it, progreditur, ez az n, vagyon több~

nyire minden Idejébenn. Ebböl lettek ezek: .

it.) Мели, megröviditve; ment, facit ire aliquem,

’s отдав ofztánn: liberat, ezen/at, “телец а tömlötz

böl, megrövidítve,`menti, ’s a. t. menetia bůntôl, vagy

menti excufat. ’s a t. ’

Innen vagynak: тети-8:4, menteggt, mantel». ’s a t.

(fuente, Chlamys, idegen Szó: mantel, manteau.)

fet.) menet, eundo, vagy itio, innen lettek: те—

netel, mente, mentébenn, eundo, темени, ßatim, pro

, tinus, темы elébb , quantocyus. t 1 f

т “ч ~

.` _
,1 .
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дек.) Moneda/lr, дыши, refugium,Í onnan.: mene

däker, declivis. ' ‚ ,f

d'egel.) Манагуа, itat; mendegélés. _*

’ ö.) триб, ВёГ2евй16; innen: menöke, Kitsínyítö,

ezt tel'zi: ruritus abeundi. Ez a közönséges értelmü

` Szó: тешу, vitetett еду bizonyos dolognak kitételére,
` t.'i. menö-afzj'zony, tel'zi fponsam,v ('mint vivö-legény

fponfum, vivö-fi, vagy vöfélj, paranymphum.) Mend.

Ãßfzonyl/dl lett: Jl]en_yf1fz_/ìony, Vivä-legefnyból, VÖ

legény. Но у mezzöböl lett many, az nem fzokatlan,

(mint ettôl en, 1re/n, lett kenyesâ, úgy ezekbenn: e’r~

12%611, дядину, bizou, (Ягоду; kitgz'n, Ísitxl'ny. Eb

böl ofztánn rövidítve lett: many, nurus; menyetske,

nupta.

nyekzä vagy menyegzö, nuptiae, (mint Menyafzfzony

ból lett meny, ûgy „амида/душ; v6, gener.) а

Hasonlóképpenn váltòzott ez aRé_I'ze`sülö тепб, az

' 'Égnek a nevczetibenn; теплу vagy many, miraron'

Úgy ezek is; тонус/тег, nuptias celebrat, m04.

‘ ßdgumeayäg. Szinte ûgy, nem tanda, hogyaCoelum i

neveztetikmanynek, mint, hogy a Deákok ezen Gö

rög Névvel nevezték; Осетия; melly ezt tefzi; Ищу:

11:12:25, üreg, cavum; тет; az Égnek illyen a formája.

Szinte ûgy nem tsuda továbbá, mint az, hogy a Ma

`gyarokA égnek is hívják ab ardendo, és а vilrígot, vi

lzígaak a lucendo. Az ég tehát, mellyet láthatni, ket

tö, az egyiket nevezik а Magyarok; ¿apagó-egual', a.

másikat menö-egnelr, гагу meuf-¿gizeh a primum то

bile, tudniillik, mind a kettô egy tulajdonságától ne~

veztetett-el; az elsö, a [падежи], а másik, a fzi'ínte

_len forgásától, meneûe'lůl. . ч

‘_ Az Eg formája kerek Iévénn, valamint. azt erre

nézve воспитай nevezték, az az: cavum, a Deákok;

úgy mi is а bóltozatot így is nevezzük,‘menyczet.

ét.) Menyét, muliela, ígyfneveztetett a futásától,

llamar elmenésétöl. Ezt se kell вишня; mert más
állat is efzik, ymég is 'a Mókus nevévé lett.ez: Evet.

Más'állatnaklis vagyon farka, még is tsak egyet hí

vunk Farkamak. _ ` '

-Illyenek ezek isnfetsk-e, vértsefs a. t. A meny

hal isy innen vagyon; Muraena, vel Muñela

_l lluviatilii. '

lil.) мент, vagy menyíll. Luxatur; тет: а tag

ìllyenkor kimén a helyéböl. (menül ollyan, mint he

' víil, kerül, fzépůl. ’s a t.) ' '

_ Meh-lo', nem jöhetette’

nál admillarius, ab admi'ttendo?

Í_1¢J_ Мод/20, rocul; az az, amihez. lehot ele

ас; mem: (Qliyan „чипа ez, mint ниша; ismét mint

innen? mint а Вставь:- ‘
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ezek; itt, idc, он, oda, hdz , haze.) Az a, e, helybe ‘

való menetelt; vagy vitetést jelentö Elölutóljáró; Eb» ’ ’

benn ismét, mefzfz'ůl, mq/ì/zünnen, azúl, пел, hely~ `

böl való mozdûlást téfzen.

NJ.

Tulajdonképpenn têfzen Feleséget p.o. Szabd-nä, Had

пиву-115, Кйъигидп—лс’ ’s a t. Valamint más Adolgok»

nak, ûgy ennek is: Ne', vagy Felesêg, bizonyos tu

lajdonságit, általvitték a Magyarok más dolgokra,
és e» lzerínt ebb'ól, ûj Szókat formáltak, mostro/'vel nö,

там ¿vel „в: Elek jöuek azért ebböl a fzokott Szár.,

maztatás Izerínt Y,

nö.) ige Formábann; terzi ezt: ere/bit, augetnr,

mert a Felese’ által, a Férjfi,maga is fzapurodz'k, és mint~

egy` többé le zfz., fzaporít. Innen 'nödöge'h ngät'tän-nä,

noemde/k, vagy пептид. ’s a t. - »

s.) Лёд, Coniugem habens, a ki bír növel (mint

‘ fü, för, erâ, erör, sit.) Innen nös-pardzna, пбле’пу, -

(mint ‚дм „ ártány.) ` '

.z. vagy fz.) Nó; vagy nŕj/z, (mint t6, Мг, clò',

elöz. ’s a t.) vxorem ducit.

„Cpl/Nödilcn, vagy „шлеп, сас1еЬ5, а kinek

nints nii/'0, Innen „шиш/5 ’s а t. ‘

.m.) Лёт, vagy лет az az: genus, generatio,

(mint òfr, örò'm, мг, käräm.) Ebbôl датах, vagy пе

mes, nemtelen , летал, nemz. ’s a t. `

f р.) Neîp, populus, fzaporodott sokaság; (vagyon

e fzerént, ф, ìfzap, tsó’ vagy-tsdv, tsöpp, tseppy;

quod fluit ex çanali, lier, ‚гаер, gyarfwçarag, ter, -

temp.) Ebbôl lett: це’рш, ne’pi ’s a t. . '

. v.) .ZW-v, nomen, (mint пуд], ‚гещдарщ Mint~

hogy a выплаты hívattatik a Fe esége , vagy Ладе:

erröl az egyról, mindenre általvitték'ezt а Szôt: ne;

vagy rie/v, a mi va'lamirölymondatik, vagy a minek

 hívják. Ebböl ofztánn lettek: never, испанец, neve- ‚ f

зет. ’s а t. ' " "l ' "

el.) мы va ruf-el, nevel, eduçat', elöálvánn már д .

most a Nyûgovó etti, a v, tulajdanéppenn аи tsi

nálja a mit ane', vagy Feleség, nz Anya-5 (vagyon e

` Izerínt: дара, ka;1tíl,fze'l,_'fzele`!, ста, emel, Zó, laval

’s a t.) Innen nevet'kedz'ß', navales. . t

Az ige formától is: nó', jöhetett ez: nevel (mint,

f5, jával.) . l

es.) IVe-er, vagy nchez, ’s onnan talán: тез. (е` ‘ '

fzerínt: idö, Мёд, ìdvez, mellyel láss,)

Mint már mondódott, a rif-nek sok tulajdonságit

`
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vitték 'a Mag arok más dolgokra; itt a viselössëgébôl

lett ez: nel: z, gravis; (mint ter, юты. maf/z, те’йеэ

’. ’s a t.) Innen nchez/fe.: Aßßony; где/деле], nahe-zit, пе

hezůl. ’s a t. . ` .

et.) .Ne-et, vagy денег, ridet, azt тины. a mit

a пе’; az Illû Alzlzonyok,/rend l'zerínt vígak, jó мере

ek., Onnan nevetefr, nevetkezni, nevetfeger.

ma.) .Nei-ma, vnéma , muto/s. Az Alzlzonyok а.

Nap-keletieknél, halgatásra vagynak mintegy biintet-`

ve. (Vagyon ez, e fzeríot,ßal,fzalma , hagyma.)

Igaz, hogy Tót Szó is пе’тй, de mellyik vette,a má

siktól? ТЫ а Dunánn: Kaka. ‘

p z.) Neíz, videt, lpectat; tulaj'donképpeun; a ne'

köriil foglalatoskodni , (mint kenyär, kenyerez, буй,

dgyuz, tp', мы a ki Feleséget akar venni, azt elébb

megnézi, tekiuti, és visgálja. Innenmondják: Leány

ne'zni ment, ’s errôl általment más dolgbkra.

' Néne is ûgy látl'zik ebböl lett, né, és Kitsíuyltf'í '

Forma, úgy ez is: пе’пг. `

Ör, vagy Ör.  j. ‚‚

Tulajdonképgcnn ezt télzi; in Буг-ат eircumagi , a

honnan télzen trá’sát a-rêgi Magyaroknál, vagy fa

lunként járó vígyázót. Evvrek vagy örök említtetnek

Deeret. S. Ladielai Lib. 3. Сир. 1. ¿'9’ 2. és ebböl

vagynalg ezen Helységek nevei: Feleö-ör, Aleáör, Ör

kány. Ugy ezek is: ó'r-rílló, örfa, ó'r-hely. Szárma

zottjai ezekr, a. l'zokott уедете/та. `

ez.) Órez vagy öröz, öríz, cullodit, (mint ver,

тент. ’s a t.) Innen: örizet, örizkedik.

el; öl.) Örel vagy ó'r-öl,.mo`lit; (mint ne', nevel,

kede, kedvel, e'r, e'rel,) Orman Örléä.- ’S а t. ` l

1 ûl.) Örülkétféleképpenn mondatik: Шаг; rövidenn:

ó'rú'l, gaudet, Iactatur, mert az illyenek az öröm, miatt

tripudiant, kerengenek, ugrálnak, :allor holzlzann: ârůl

maniacus fit, quia talium cerebrum, in gyrum quali

circumagitur, ipli quoque divagantur, circumaguntur.

Mindeniktöl jônek más Szók. f

öng) Öröng, vagy ó'rjöng, divagatur, (mint ker,

^ kereng.) , ` Y t A

m.) Öröm, gaudium: (mint ker, vagy kör, körò'm,

nö, vagy ne', nem, al, álom.) Е: is örvend ’s а t.

deg.) -Ördeg vagy` ördù'g; `(hiv hideg, iv, ideg,) vagy

pedig (ir-deg, az az: vi ázó, lzéljel járó dög. Ebböl:

блюдах, vagy könnyeb enu: ördöngöe. ’s a t. _

' . ‘e I ek.) “бред-Магу ‚дм, aeternus, тег: az Örökké

valoságnak nints vége, mint aI kereksé-gnek , (vagyon
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‚ e fzerint: a'r, ároli, Írer, kere'lr.) Jönek tôle, ärökre'g,

örò'hò'.: , öröhít.
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eg.) Öreg, (rmint fel, felleg, lier, häreg, ür, üregì)

`Innen öregbedìk, тёти. reg és örök, nóha más

más értelmü Szók: de jöhettek egy _Gyökértöl úgy, ,a

mint: Жены, kerel", és 1re/reg.ény.) Ör-ény, vagy örvény, (rnint Ír¢.‘l,.lI^el-¢."n_y,1î

vagy lfeleve'ny, Мг, larvríny ’s а t.) gorges; melt az

in gyrum agitur. Ez _Rél'zesíílô: ärö, örvúny. Innet

lehet Örvényd, vagy Órveizd, ollyan, mint/ladad, Kö

lexd. Megvan еъ az Íge is: ó'rvehylik, vagy ¿frat/nld",V

cireulat.p. o. illyen hír ôrvénylilf. ’s a’ t.

_ ség.)’Ór-.re’g, Dillrictus culiodum, ad conlìnia Sty

пас. .

v.) Örv, collare caninum, millus, mert. a kutya

nyakát körülvefzi, (mint ne, пв’г, nyel, n_yelv ’s a t.)

Ebböl lett ez a l'zóllás: ennek örvävel, lub hoc prae

textu, тем akkor más valami reitetett-el, а külsö kép

penn való dolog alatt, mint a kutya nyaka az örv

alatt. Örú vervex, ollyan mint öl, ölä, ó'lv, бай.

/

Szeg. Á

Ollyan különös` Szó, „hogy éliinkwéle., mind Név, ‘ ‚

mind Ige formábann;V még pedig mind Mással, mind

Magábannërthetö Név; hasonlóképpenn, Tselekvö és

Közép Forma Íge (Ep/jenn, mint: да], шато,

fzél, I'cindit, `fzél, ventusa) úgy ez i_s ezeket te zi:

ó'zeg, ora, extremìtas, fzeg, fcindit, fzeg, clavus.

Úgy láttzik mind a. kettöbenn az Íge, Gyökér; fzeg,

fecat, fcindit; és eza` leg elsö jelentése. Milvel továb

bá a mi ell'zegetikwalamiböl, az annak kitsíny rélze,

és áfzélirm van; innen lett ez a közönse'ges jelentés-: . I

ßeg, от extima, & quidem in acumen, vel angulum

delinens. Nevezetesenn pedigzjzeg, elavua, melly na

gyobb dologtól el lzokottfzegettetni, és annak egy kil

rélze, még pedig hegyes, és magais _[zeg, Iyukalzt.,

ront. Mind а háromtól, jônek, а lzokott Származta

tás fzerínt:

` , A. Szcg, ßindit, jeeat, rumpz't.

ik.) Szegik, Szenvedö, fcinditur, rumpitur; p. o.

nyal'ayfzegett. ‘

és.) ‚Биде/х, ruptio, fractìo. р. o. Hitfzegefr, ke

n_yér-fzegés.

' del.) Szegrlel, dllcindit per partes, l'zegdelés ’s a t.

tlen.) ¿zt-gelben, quod non eli fcill'um, integrum.

«Szegetlen выдув? ’s a t. .

. л
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et.) Szeget, abI'ciIlÍum, еду fzeget-kenyér.

B.) Баев, ora слёта , angular, par: abjeiß'a. ч

Elünk véle három féle formábann: `

1. .Mint Igävel: ßegi, bél'zegi, oram vel extremita»

'tem rei, in angulum formando complicat. p.o. lié/zeg

nl' a kefzkenöt, nádat, vagy Házat fzegnl. lnnetz

ßegeír, p. o. az ingnek afzegeíre ‘s а t. Ionen назов

latosság fzerínt, concludere, finire: bef/'zegth a lako

dalmat. ’s a t. _ '

_2. Mint [Ил йдаппс‘гтегб Nqîwel, és értünk тайн;

helyet, vagy va ami bizonyos rélzt. р. о. Diáfzcg, Kö
fzeg, Hdl/zeg, Körüg/zeg, Szamogzeg, Tó/zeg.l Csak

oll anok, mint Diós hely, Köves ely, Szamos, vagy

To, vagy Keres mellett való hely. Így a hova a

-lovak’s egyéb marhák delelni öl'zvehajtattak, h'aidann

így neveztetett: Вед/228, vagy рации}, és ez a Szó

ol'ztánn tette ezt :_ armentam, aquaria, гамбит, söt

. idövel hasonlatosság fzerínt дёгтя ezt tette: рангам,

quelvur, ‚финиш, fuperbur, mi lyenek a lovak, és

'hizott tulkok. Ebböl lett: Dellzegi, armentalis, 11811213

seg, fuperbia "s a t. Világosítja a fzegnek értelmét,

ez a fzóllásiszßegräl-vegröl; az az, ex aliqua parte. д

Ezen jelentésbénn vétetvenn Jeeg: lettek belölle а

köv'etkezök: › — ~

ed.) Szeged. Város neve, és nem a Másodilf Sze

mélybenn v_agyòn, hanem lett e fzerínt, kie, ища,

va y Írieded; Jol', .schud , lmrmi lzad, és_tsak illy Роге

mat téïzen: Лед-553, vagy fatali rtf/17., portio. Ill e

nek sok Helységek nevei. Várad, O'nod, Кбит, уй

Ífod, Erdöd, Hadad, (mellybenn Had, vagy Кампа

ság vagyon.) кыш, Álmosd, Fì'lred,_/Iga’rd, Mak/rod.

дядям. És így I/árçid, «грива: 1ёГ2е11: ollyan Hely,

mellybenn vagyon vár ’s a't. Illyen ez is: Твид“, .'I`e

lekd, vagy Твида. Szeged, taláu а hol a Tifzának

fzegi van. т! _- _

’ _ et.)‘Szeget, (mint feel,fzelat, efr, вид/111, fa- ‘

lah) és így tél'zen ara/n ада/сёлам. I'eparatam partem.

Közelebb említödött, hogy а vizek között le'vó föld,

_. Szegne'k neveztetik: Kóräefzeg, Szamorzj'zeg. Nevezöd

hetett helyesenn: Szegetnek is, щепу már ma: Sziget,

lnl'ula. ` .
el.) виде], e'Í'zerínt: haj, liaiol,l kapa, Жарки,

fzél,fzelel, ez mármints-meg, de abból lett: рева“, 1

angulus; (mint: ш, ütet, kén, делец) onnan:fzegela

' tes, Izegeletetske, ’s аж. _

enf.) [zege/ny, pauper, (mint leg,'lege'ny.) Vala

mint ez: leg; téfzen" validitatem, potentiam, (mint

megtetl'zik ezekböl': leg fzebb, legverösebb, leg/e.: _leg

\

l\

\
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jobb,) és onnan legäny,” tél'zen ollyat, a ki bíra [свей

' úgy давал], tél'zen ollyat, a ki lieve? ‚флаг bír. -

Úgy is jól megye'n, ha ezen: keg, értjilk az elsöt:

fcindit,`l`ecat, Arumpit: mert ya fzegény, megromlott;

megtört állapotú ’emben ' l,

` ü.) ÍSzegú', quod h-abetßeg, feu тат acumina~

tam angularem. Vagyone lzerínt: veg, vefgû; orr,

orrú, él, ат, hegy, hagyů. Innen: három fzegů, hat

fzegů ’s :i t. чаду fzegletů. l

es.) SzegeJ, angulatus. _ l ‘

3.) Mint маминым llleiiwel.I Szeg, tévénn vala- ‚

minek kitsíny réfzét; ebbenn az értelembenn így éliink

vele, Vlingy tegyen valamivel `kevessé bírót, `:hoz va~

lamennyire hasonlót, р. о; barna-fzeg, fubfa/bax, fab

niger. гадов, типам, defectivus; nem egél'z; ha

nem tsak fel-forma, Г2е3-зёг3а,а1йс1иапшт Начин.

  

С. I Szeg. Шиши.

ee.) Szegu, elavatus,l а mi fzeggel be van verve,

onnan; fugue-rm, dentate, nervose, folide.

z.) Szegez, clavis firmar, Ez,_ hasonlatosság

fzerínt, _tellen olly egyenesenn való intézéSt, mint a.

IIzeg. Neki _fzegezîls az ágyút; nekemfzegezte a Ize

mévt, (vifzfzal'zegezett kalza.)

ke.) Szegezme, clavulus, , _ \ » ‚

öd.) Szegöd(ik,) Pacifcitur, traniigît: quafi clavie
firmat: Hasonlatosság Í'zerínt. Innen:ßegâdöm,радию; 

fzegödi kutyá: melly ища. magát mindenhez. Innen

jö: Заезд/й; Caryophyllumŕmert ollyan -mint а fejes

_ fzeg; а Ьоппап Németůl is а fzegtöl a neve; Náge- «
kin. Y ` . ~ ’ »

_ ‚Эге/Ей, nem gondolhatni, hogy innen jön

ne, illy f_Qrmánn [дев-ф, az az, а mi öl'zve vagyon

[дедами mint füz,j`ůze’r; hanern úgy látfzik, hogy _ `

,vólna ez inkább: Zeker; a minthogy Parizpápai a.

Lexiconábann így is feltefzi; Zelte volt hát a gyökér,

щепу tefzen what., és ma is mondjukzelvitte ‘mindert

Zehe'-Zukáfát,az az: minden ingóbingó ’jólzágát Tud

Ъ ; ni való, hogy ascitháknak а; 6 доят/г van minnen

tárházok, ’s innen mondathatott )Ze/geïnd?.

i ' ' f in?. .

Hasonló az ez мы .valóhozz Szeg, ennyibenn, nog;r

Név is, ige is. p ‚ '

_. x. Szäl. Ventus. _

Ez terméfzeti dolog lévénn, kétség kívülfaz igaz

Gyö'lgér is, mellyböl jönek ennek a Szónak többer

i\« ‚/‚ " А _ ‘_ I
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`t'e1m,ei._ A Származottak'bann , .az с megrövidíttetik.

el.) Szelel, ventilat, mint, tél, `telcel, dél,vdelel.

Innen hasonlalosság fzerínt: стенд, megfzelelt, abiit, f- `

'evalitl (ut Ventus.)

es.) Szeles, Ventofus. ~ _ -

ЕЬЬ61: zelesetske, l/1u'le.r/reali¿‘,`/`zelebe¿r¢l'i. „

ö.) 28116: Réfzesülö Forma: ventulus, aura, On

пап: Дать/281162152, ’s a t. Auram captat, ven

, tilat. . ` .

‚д ed.) ‚ядам, (111Г1ра1ш‘; (mint: e?, лещ) onnan

дамам те11у11а50п1а105568 а fzéltöl vétetett.

I'zt.) Szäquzt, facit quod ventus; dißßergi't, (mint

¿1, .éh/zt, zer, гей/фи) diIIipat. _'

I vel.) Szell-eel, vagykönnyebbeun: даты, [ЬеЦуеД

(11Грег11т, fparlim.

éfz.) salz-41, vagíf Közbejárúló мы: тиф,

ЕгосеНа, устав nimius. Vç'fz, látni~való, nem perit;

anem ollyan. Végezet, mint ezekbenn: ‚Ед/221190572,- tó,

тиф, r6, fava 2, Csenevéfz.

.` meny.) Szelemeny, vagy fzelemen, trabs, tran

Iira, mellyre a fzalonnát akafztják, hogy аде? járja.

Vagyon e fzerínt:ßůl,fzülemúzy, te?, tätemúny. Ha

nemha ettöljö inkább:jze’l, fcindit; meri'. aßelcményz,

. az' az, a lzelni valót reá aggatják.

'2. Szeï, marga; item: exten/'um quid, expan

fum, latum. Mind, a két jelentés vétetett a

vento. Ugyan is 'mivel a fzelek а Világna шуты

fúnak: innen valami dolognak külsö rél'ze neveztetik

fzeïnek. Ezt biznnyítja'klezen fzóllások: alg/ze?, fel_

fzs?, ismét: túlsó fzäl, rnnertsô fzs?, ismët: a негу
дампы, mellyezt is tefzi: ye quatuor "nantis, ezt is:

с quatunr partibu.: mandi. д

A mi nézi a másik értelmét; valainint hogyn fzél

elter]ed,'diñ`unditur: így más biznnyos nagyságû dol

gokról l'zoktuk. mondani illy formánn :' egy fzeï quztó;

_fze'lt fogna# .a kafzások a ŕétenn. Mind a. kettötôtjöt

tek. .i `1.) Szäl, margo. Ettöl magától nem igenjö más

Szó ezenn kívíílsfzeîrö, eettremus, (mint, jel,~fel.râ,

al, aLró, bel, belrö,) hanem vétetvénn ige formánn':

fzs?, fcindit, jönek tölemás Szók. Hogy ezt is tel'zi:

marga; ezt is: fcindit, tsakmllyan mint fzeg, portio,

R/‘ze'ltól , а -

pars extima, és fzeg, fcińdit. ‚Е2 1121161: fzel, Jèirzdit, 

azt .1еГ21 ;4 ho a ze'lt, marginem, valaki elvelzi, az

zal bánik. Ebböl efznek ezek: y '

del.) Зиме], Gyakorló, frnñatim fcindit, dill'e

cat, ûgy: [зашел „  '

et) Szeiet: шиит, fcilïum, (mint:fzag,fuget

siii, mier.) .‘ . _

\. .
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éd.) Szel-éd, vagy zelíd, mitis, manfuetus, ci

сиг, domatus. Úgy látl'zi ‘, elölzör az állatokról mon

datott. [fad állat az, melly az erdökönn, mezökönn la

kik,l és hozzá férni nem könnyi'i :./zelefd az, melly a

háznál tartatik, _és lzelni, ölni, enni lehet. Szeleîì пёс

iIIyen formára vagyon: bri/'2, bq/zeîl, Jag, ‚швеи, ke
rek, лет/шее. » Onnan általment, más ldolgokra isaz

él'telme, és sok Szók jöttek tölle: решив, /ìzelídít,

° рейда]: ollyau ez is: vágó marha, az az, vágui ча—

IÓ: ez is hát, fzelûi, azt telzi: дети/‚М, fzel/:etó':
és§a l'zelid EmberV is ollyau, a kit bátrann bánthat

minden. ‘

dek.) высшее. Canis fagax, Canis Anglicus'ì

talán azért, mivel jókat lzél más állatokonn. Vagyon

е lzeríut: nö , перепад/г; ’s a t.' _  ‘ Ч

2. Szäl, Latum quid, extenl'nm. Ebbôl lettek: '

e.) Szeer _vagv fzéli, a harmadik'Siemély Ragalz

tékjával; (mint más, mássa,) azt telzi: Latitudo, p. o.

Hdznahßäli, Latitudo domus, lzéle holeza mind су.

es.) Зад-ед, 1апцз‚` quodrhabetßeï. Innen fzé;

leeft, fzéleueg, Дави/т ’5 a t. I - ’

’ et.) Sze'let, extenlio in latum; (mint: ké , keletg. ‚

kén, ke'net,) niuts-meg: hanem a harmadik zemély`

Ragalztékjával: [ze/ite, és ezen Elölutóljárókkal: berm,

те; ]аб11'ёд&ип,_]йё1ге?е, collateraliter, live extenfe per

latitudinem: [ze/[tere mentek; lzéltére vágták, afákat.'

Szer. \ ~ '

’ Tél'zen leg elsö és f6 értelen'ibenn: rendet: mint pél

dák reá: `Дает: fogott: a malombann aßer reá került,

nints fzeri fzáma, az az , bizonyos rendi és mértéke,

igy ez is: Лег-гамм, az az , тащит. Ennél fog

va afzer.' `tél`zen Inlirumentum quodvís, mert az elz

köz. a dolog végbe vitelének rendibenn clöláll: р. о.

patikabéli [лете/г, mii/zer, ßerlzám. ’s a t. Ugyan ina

nen tel'zi ezt is: алым/пагод р. o.fzer a lopáshoz. E

formát is; hasonló, p. o. közép-fzer ember. Az Idö~

nek .eg más utánn'való réudit is ezzel telzlziik-kizfzer,

a midonn már Rálzetske, p. о. egyßer, hät/zer, ’s at.

jlöttek ettöl a lzokott Származtatás lzerínt ezekaSzók.

' es.) Szeree, quem tangit ordo. Innen еду/жги,

limplex, _mintha vólna. line plica, keg/.'zeres, duplex.

tlen.) Szererlen, vagy jzertelen, (mint: hír, hine

len, nö, nötelen, vél, veletlen,) enormis, infolens, а

mi [лег nélkül vagyon. '

z.) Szer-ez,componit, facit, condit,acquirit,; (mint:

kenyér, kenyerez, hám, hdmoz, íjj, vagy iv, (нед. ’sat.)
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Lel'znek belölle: Летели, vagy ßerzet, ßerzeme'ny,

fzerèzget. ’s a t. _ _

et.) Szeret,'amat, tulajdonképpenn:fzerz’t_, (mint,

ter, te'rz’t, ker, herz?, liév, hevít,) és ígyftulajdonkép

enn ezt télzi: valamit alkalmasnak, jónak, rendes

nek tart,`(melly éppenn а‚Г2еГе1еъ‚)783у pedig:.min

den lzerrel, el'zközzel, el akar valamit nyerni. Innen

vagynak, fzeretet, ßeretö,ßeret¿s ’s а t. _

el.) ‚Зим-е], (mint: per, perel, ér, e’rel, ’s a t.)

tula'donke'ppenn ezt tél'zi; elövefzi az elzközt, а lzert,

és l azzal: vagy .inkább: fzereln_i valamit, ennyit te

hetne ; дате/г, jónak. rendesnek кацап: valamit; ez _

a ['16 mevnints, hanern belölle ez: fzerelem, amor,

{,mint: k r, kérelem, sér, шагает, hat , balilla/21,) el)

Öl: fzerelmes, ßerclmeehedih, ’s а t. 'Í

ént.) ‚Запел; ,_ »fecundum , inliar, mint а rend,

vagy Í`zer hozza: e fzerínt: kor, Írordnt, meg, megänt,

’s a t. Ebböl lett iigy látlzik: _

_ Szerentse, vagy fzerents, (mint kel, lelente, vl

gánts, köténts,) fortuna, чаду azért,-mivel аи; he.

,tetjiik, Íredvünk _fzere'nl vagyon; vagy pedig, mivel

.abbann afzet, a rend változik, most jó, maid rol'zlz.

Ebbôl 'Ielzlz,ßere11tsá, Литании, ßerentseltelem.

’s a t. ~

‚ te.) Szerte, (mint: eleinte, iffianta.) .Innen _[zerte

дат]. „ _ ‚

én.) Szerénn, in ordine. Szeränn, vagy l'zerinn

vagyon a dolog.

. kez.) Szerlrez: e fzerint: ér, e’r/rez, fér, fer/lez.

Nintsen-meg már ma.; hanem innen: летела, ох

dinat, componit.` Innen, дилемма. ’s а t.

Tan. _

Nintsen így már magábann: illy formait tett: wir

gdlódru' valamiröl. Leltek belÖlle ezek, а fzokott Vê

_gezetekkelz ‘ .

а.) Tana, dilceptatio; és ezutánn ollyan Hyülés,

sereg,ahol ez esik; alig ha nem innen vagyon lágyann

mondva: Tanya: Locus certus pifcatorum , paliorum. _

Tana/lod (ik ) conlultat. ,

_ Tandis. Conlilium, Senatus: ebbôl: tamímlaz (ik.)

vE felöl: шла]: nem bizonyos, jó fzôé? bajó: ez is

onnan jön: élnek véle némellyek e helyett: ltalál.

it.) Tanít, docet, innen: шиш, :uniti-’s a t.

úl.) Tamil, dilcit; innen: tanúlatlan, галди, га.

nůló ’s a t. ` ‘

u.) Tami, teltis, Tanúníq, telìimonium.

ko.) Tan/rd, bardas, Царица.
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Te.

Ollyah ez, mint _le ’s at. Ezen Ígének tel'z, vagy

tel'zenaz Idejeìbenn lévö minden Végezetjei, р. о, té.

fzen, ter/e, telt, текут, teje/zd , elvettetvénn, tsak e

m'arad-meg: Te; és így\ezaGyökér. Jelent potentìam

ad agendum, validitatem. Innen lefznek а l'zokott

Származtat-ás I'zerint.: ' ` .

ez.) Te-ez, чаду te/z, facit, agit, operatur, (mint:

le, lefz, e, ф, i, ißt, ér , е’гез, fed, jedez, ’sa t.)

telzeget ’s а t. < ' '

' et.)Te-et, megrövidlllve: te't, actio; (mint: le-et

left, e-et, et.) Ebböl: téterneny, zetel, шаг, facit per

alium. ‘

Теме: is> innen ‘j5, Iimulat, Ген vult videri, age*

re; аду ez is: tetem, membrnm, quo agimus, ollyan

mint: ér: (тает, kér, чаду kör, köröm, hal, hulom.

Tetö is, vertex, газават, innen vagyon, és Ré;

fz'esülö Forma, tetée, tete'st , чаду tetésenn.

ш het.) "Те/182, potell agere. Onnan: „логах, tehet

udg, щемит. I `

 Ael.) Te-el, (mint: le, le-cl, е, e-el, чаду él, vi~

vit, per, perel,)’ megŕövidülve, tel, tel, vagy tölà

melly ezt tefzi , plenum fit, cralllefcit , pingvefcit,

ttugetur.i Ebböl lettekg _

Tele, lçnus, (mint: fen, Iene, ig, íg'e, csere.) Et

. t l jöttek: «

\_- пае/г, ager, fundas, (mint ebböl: far, lett farli',`

ker, [tere/r.) ' _

‘ Teleklzedem, eonlìdeo in certo fundo, чаду kön

_nyebbenm tele/Jedem, (mint, [гм/едет, öreg.;

диет.) ’s a t. '
vTeleveny, (mint: _kelevény,) terra. ex diverlìs

- ’ fp'eclebus concreta, congelìa.

' Tele-lt, (mint: tér, tei-ín) rövidebbenn: шт,

чаду tó'lt: (mint: kél, keleil, чаду шт im

plet, mellyböl jöttek: tältrefr, töltò'zilr, täb

telef/ì, tölg -. .Teli, plenus. Ebiiröllett ez a Közép Ige: Твид, im~

pletur; ismét: teli-es, plenus,vagy` tellyes; onnan:

tellyeeedi/r, tellyeuéggel, telidegel, чаду telflegel.

’s а t. "

Vallyon a Tefl Мета, nem innen letté? melly

utólsó az efztendö négy réfzei között, és Véle tél,

чаду tel|kel az eleendö, vagy mivel nehezenn

telik. Tsak ollyan mint ezt: vel'p'era; hívjuk

eterne/r, nap-eretne/r, vagy ertvenek, valamint

cttöl: fdr, (lásd feljebb ezt a Gyökeret,) lehete'lt

_ ` talán ez: n_yár, rnivebhamar eljár. Ismét al (ya,

. /

t)

Ёъ . _ _ 'í .
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l autumnus, onnan lehetett, hogy már akkor min

den (éfzůl amezökönn. Atavafz pedig onnan, mi

vel akkor` a vizek _ трата/г , áradnak ; Идейн
nek is mondjuk,.mert akkor kél-ki minden. l

es.) Te-es, az az, amibenn vagyon erö, és tsele

kedhetik; vagyon továbbá: pißîtudo, ритма, (mint:
hely, heifer.) Ezen Mássa érthetö, megrövidülvejes, l

шедшими), hanem Vlett belölle Magábannérthetö Те

;et, ._(_mint ez :'/keres, kareset, kél, kelet,) megrövidül- ’

ve ‚. test, corpus. Melly hasonló chez: er, cadit, слег,

cal'us; megrövidůlve: est; тег: mondjuk így: az'én

сист, eleJtJbe, és e:t.vel`pera ; nap-asti , пар—слёз.

111уеп ez is :« menet, mentëbe, heveret, Левене-дай!

lat, (Шайба, kereset, Iserefteße.

__ « Ebböl: Test, lett ez: tanzi/g, incipit corpus eII'e,

és könnyebbenn kimondva: лег/2515, apparet, videtur.

Onnan: placet. A több_ Származottjai a. tenne/l", testc

Jûl, testi, ’s a t. грача valók.y \

_  r.) T¢~cr., vagy ter, (mint hab, habar, fzö, fzär,

teke, telnr, vi, vir, чаду ver, fanguis.) Ter: ma már

meguintsen: jelentúgy látfzik, accrel'centiam, скрап—

БопЁпь & lic factam multiplicationem. ‚ Ebböl lettek

eze : »

` ed'.) Теги], vagy terjed, expanditur,I augetur,

(mint: ér, ered, seb, Jeblzcd, fzél, jze'led.) Тег

iedefr. ’s a t. г .

. _ fzt.) Tere zt, va terje zt, àndit ,` ro a 'at
‚ (mintfeír', ere/Él', fzélhßzälâzt.) .Pl P' g ‚

it.) Terít, expandit, llernit. _ А

Ш.) Tbrůl, expanditur.. ‘,

em.) Ten-m, provenienafcitur, procreatßacit, pro

. ducit. Mellyböl lefznek eze : ’

L Tere-mit, чаду teremt, creat: onnan: teremtó'

teremleü, teremtetlen. ’s a t. _

. Terme7r, naturale, Гиа, fponte proveniens, р. о. `

terme7r arany, (efzerínt: пешей/г, тогда/875.)

Ebböl: terme/lr, ‘lett:‘termékeny, foecundus,

ferax,¿(mint: feledék, Липиды], érzék,

¿me/korg.)

Termeû, fructus, procreatio. Onnan шиш-32,

nativus: isrnét ez is: termrfßet, natura, (mint

enyéfz, cnyä/zet, bányáfz, bányszzat.) Innen: ‚

termçfzbti. ’s a t.

Termal. habitado, liatura. Innen: гегтегел Ф

Termett, uber, fer-ax. Termó'.

' ep.) Татар. (mint ker, kerep, gyar, „агар, köz,

közäp, ifz, фар, né, лёд) Ebböl (melly nints már)

"_ lettek: ' ' ~ _ _ '.

' \
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Terepély, in rotundum expanl'us: terapefly fa:

vagyon ezek fzerínt: sereg, angrily, fzem,

детищу. . - в

Terpq/zi, {арф/{тайн expanditur. ’s a t.

e.) Tere, vagy tereh, onus; (mint ig, ige, tser,

Isere, fen, fana.) Ebböl ismét: tether, terhel, гете

луг, vagy tergenye. _ ’

Ezen fzót: Teer,` 'neml на}; így rövidîtlietiiik-meg:

ter, hanem meìhûzvánn, a Magábannhangzóját így:

te? ; (mint ezek enn is: le, le-el, lei, vagy [е1.) Igy

is megvagyeu benne a feljebb említett értelem , ex

рад/50, accre/centia. Innen jelent: ze?, fpatiol'um quid,

 . o. teiföld, elle?, betér , megtdr ez a bor a pintzë

Benn ’s а t._ Azutánn le’r, jelenteni kezdett, circumla~

tionem, diverlionem, mivel а terjedésbenn a dolog, е1—

Izokta a maga helyét változtatni, odább megyen;

p. o. tú' az út az erdö felé; ebböl ismét lett; notio

revertendi, megtärt а Majorból : ’s végre az erkölts

megjobbitása elôadására is éltek vele: megte'rni , а

bůnböl. ’s at. Ebböl: te?, Iettek ezek: мы, ‚ат/21; `

Áe2. is: tdrd, genu, innen lett, тег: ott hailik-meg a

láb. Vagyon ezek fzerínt: kar, Itard, Johari, иней.

А’вас.

en.) eny.) Te-en, vagy Te-eny, vagy rövidítve:

Ten, Телу; (mint: ell, ellen, él, eleven, biz, bizony,

f6., föveny, vagy föeny.) ‘Innen lett: „пуф, [obbie

fcit,'foetificat, nnnan: ten фалы éfzet, foetura, ’s

a t. Тепуе’г vola, hasonló éppenn gy mondatik, ab

expanlione vel extenlione. Ezt:_Te-en, másképpenn

így is mondjuk huls-tellen vagy teef/z vacca; onnan

rehenefz. ’s a t. vagy pedig így ment:  . -

j.) Tefj, vagy zei, lac, onnan: Гайдук/юн, vacca;

(mint: ell, ellen, biz,..òizon_y, vad, радон.) Те? ре—

dig vagyon ezek fzerínt: al, ali,'al/`, fa, fai, fai.

`Тд.

G_yölse'r; és a Бот-азам; való hasonlításra nézve:

acus,'tá'; mind `a kettö lassann lassamŕvélronyodik, és

hegyes. Meglehet, hogy Réfzesülöje ennek Те, (melly

ты közelebb,) igy Teô; tulajdonképpenn: faciens, po

tens, Valens; millyen éppenn valaminek a тис, mert

az, nevel, sokasítis; és a tó: radix, valósággal dol

' gozik. Jönek belöllea fzokott Származtatás által ezek.

bb.) tò'bb, quali radicisr, (mint f6, [Мёд jelent

ofztánn: plus, mail“, губи/Лиг. Innen: ММ“, tabb

` fzör, többetske. i

‚ Ez a bb, melly a második Gradust jelenti,` úg

latfzik, nem egyéb ennél be, bq, intra, intra, mint
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a. ‘Sidóknál is Toh тещ! meod, bonum vulde velde, ’s
Magyarúl isf éppenn e l'zeríut: igen igen jd. Illyen a '

hb is; be penei'rationem télzen, és így ez: jobb, чаду

jd he he, ezt fefzi: je', Ine/gi: jd, hel/'ebb i.: И, vagy g

nagyobbann jo’. ,I à, _ 

r.) Tür., frangit, igen termélzeti módonn jöhetett

. а tötó'l, vae Зуд/Миш; inert a fának vagy másuak a

tövétôl valo elválalztása, vagy elvétele, éppenn töres,

fractie. A Magyaroknál elöl'zör minden fzó termélze

ti dologtól vétetett. `Hogy Мг: ebböl lett: te, ez is

bizonyítja, mivel ûgy is fzóllunk: kitör belöle a rolzlz

iermélzet : mintegy а to“, a дубы? kimutatja magát:

Яву is moudjuk: саги: valakire, az az: igyekezni `elle

ne, ногти: mint a. t6, vagy gyökär. Innen: Юге/гс.

dem, nitor ‚ conor. ‘ ’

.-Ebböl: Tör, frangit., lettek ezek:

del.) Таим, quallat, dill'rin it, onnan: шиш/г, ~

fragmentum; (mint hnllad ;) onnan wrede/feng",

fragilis. . > '

el.) öl.) Гага, tönöl, delet, abolet, 65 ‚ mivel а.

motsoknak elvelztése, lelzlz per abltersionem;

innen: täräl, tú'rölget, arra is általmeut, és je~

lenti tergere, abliergere. De hogy a fraction.

' ‘ vagyou az elsö jeleutése, onnau is megtetl'zik;

к mivel némellyek így mondják: emungere can

delam, eltörleni a gfertyát, melly lel'zlz a bé~

Iinek eltörése vagy vágása által.

vény.) To'revény, vagy Törväny, Lex, (mint: ör,

Jrväry, tel, televäny.) lölzör azt tehette: деде-шт,

injìnctio: mint mutatja ez a régi Szó: törvenyt Мит

ni, melly tulajdońképpenn ezt tenné: а valaki által

ген kárt, töreveîzyt ruegnézelni, reá betsültetni; vagy

rpedig, `törve’n_y, az az: olly dolog, amelly rend fzerínt

meg l'zokott sokaktól ткет, vagy pedig mivel a tör

véuy tiltja a tärevffnyeket, az az, a bünöket. `Ollyan

ez, mint a ’Sidókoál Cham/z, télzen bünt is, az em

berért való áldozatot is.

ek.) ök.) Törek, Törrök, amaz télzen: fragmenta,

relidua poli fractionem: ez: {гипса/л: melly luduiillik

a töreír, vagy vágás utánnis ott marad a földbcnu. Iu~ l

nen ‚тщанием е215: мВт/ищу, feces, quali: Юге/547,

vinaeea, a :nelly a sajtó által ölzvetò'rt l'zölö таща

’ Уйцпуа; tärke , törkely, /vagy тещ, olly forma,

mint ez: fen , {ел/се; fenkely. ‘

v ‚ Ha ezen Pzóbanu Мг, azähol'zlzann mondatik: йе

lenti e kettôt: laqueum & gladinm, mind a kettöbenn

va you ártalomra való, hegyes, és a tärhò'z hasonló

do og. Ebhöl jö ismét: Törá'k, lubu-la. Kérdéi: nem

i ` r `
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innen vagyon ez:` жив/Е, türlrälni, шивших? A tü

тащи nehezenn jöhetett, mert az ellenkezöt léfzen.

ke.) Töke, truncus, Hipes. Ez, másképpenn így

is mondatlk : te/re , trnncus lulorius, fphaera, ‘glo

bus. Ebböl Iettek ezekzr 'p'

' en.) teken; (mint ell“, ellen, vad, гадом) ennek

Rélzesx'ílö Formája: te/fenö , labrum, alveus.

Igy neveztetik, vagy kerekdéd formájára nézve,

vagjv mivel tekefböl, чаду tâkäóöl, vágatik-ki. 

r.) taker, vertit, torquet, mint a мыт bánnak.

Отпав: tekerít, [едет], teherget, галет, te- _

keraeizy, (mint hab, haóar, ige, z’ge’r,) ’s a t.

z.) гена, dilco, vel lphaera ludit.

él.) шаг; tulajdonképpenn, ludit trunco, eumque,

.dirigit ad certum fcopum. Innen lett hason

latosság lzerínt ez: deftinat. Tsak ollyan ez ,

mint a. tzellól vagyon: tzeloz; percontar, ettöl:

cantus; rrd/Ilya; mert azzal visgálják а vizet.

Ei is ollyan: гладят", e helyett: дубле/12.

Ez is: congrua, egyezek, гибнуть dara, mert

azok f'zép rendel“ és'e -tgyiitt mennek. Tellyes

minden nyelv, az effele, hasonlalsság l'zerínt

való lzókkal. Vagyonjehdl: mint here, he

rél, pemete, pemetel, keleptze, keleptzél. Eb

böl: tele2, чаду löl-ell, lettek ezek: teltelletee,

tökelletee, tö/relletlen, az az, a mi jó, vagy

nem/jóefa tzélra. f

it.) идей, vagy telre't, könn ebbeun.’ tekent, ocu

los ad lcopum aliquem irigit. Inde: fpeetat,

allein-it. Inde: tele/:telen .

alám ez is: финиш, vagy мнит, frau»

dulenter, clam abltulit; Telle?, telsúzt, ollyanl

mint: fel „дм, fel reppenti, az n tsak Közbe

загиб. ' ` _

 m.) Töm, vagy tern, replet, lpill'um reddit;(mint:

ter, гагат.) Ez а, jelentés a tätöl , gyökértöl l'zépenn

_ jöhetett. Tôle lzármaztak ezek; „

ér.) tö/när, vagy temá“, (mint: ken, henyär, fliz,

~ füzär, kûlts, Írúltrár, yök, дуб/гс’гд nints már

l meg, hanem e lett be ölle: temärdelr, valius,

‘ praegrandis; (mint: neven, перепад/5, fzelen,

Jzele'ndelr.) _ .

l et.) идти, vagy temer, l'epelirì facit, tumbam,

vel aliquid repleri curat; (mint: nyom ,- пус

mat.) Innen teme-tú. ’s a t.

es.) temer, tämör, az az: a mibenn vagyon, Шт,

vagy temz'és így: plenus; (mint: l'zem,fzeme.r;

n om, nyamas.) Innen vagyon: Teme.: vizc,

ame: vár. Т 2

r ' ` ‘
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ény.) Temeny, vagy tömeiry. Élünk vele îgy:

tömény ezer, az laz: .rok ezer, temänyzelen, az

az: olly sok, a minek Száma nints. Тете’лу

vagyon ezek l'zerint: kel, [relai/en), tét, Мм

mény, "s а t. 1 ‚

е1.) Temel nints-meg: ollyan mint em, amel, fzín,

_fu/nel, kém, hemel: ounan; Réfzesůlö; зета/б,

vagy temló', tümlö, (mint: emelö, emlö,) tél'zi

ezt: uter, mert az, tell vagyon, vagy tömve

yagyon. f

Tömjeny, Tò'mlötz, idegenfzók. Tomjäny, Görög,

шиш-2, Tót Szó. г ^

„(11.c т

Mivel ezen Ígének: падут, ez az Aligmúltja: vala,

а. Réfzesůlöje pedigz, vald; mivel thábbá az Egél'z

f lzenmûltbann ott az l, vdlt; a.Foglaló Aligmúltjábann

is тяни, vìlágos, hogy а ökér ez: val, ’melly ezt

terzi: realiter,actu exiltit,`és mikor Elölutóljáró: cum,
itlv ell quali coëxillendo сит re aliqua. Ebböl lettek;

о.) УМ, Refzeríílä, exillens, ferius, verus. Eb~ ì

` böl: Valóeág, „амид. ’

~ ‘ а1.) Valal, megrövidíílvezvall, dicit,'vel agit rea

litatem, Гейши, р. o. a tanû ígyvall, kárt null, betsíi

letetmallok. vele, nem ual/‘uk-meg vele. ’s a t. Ez az.

utólsó világosann mutatja, hogy: vall, ebból lett : va

lal: mel-t ollyan , mintha így'vólna, nem valaljuk-meg

éle, az az,I nem tsinálhatjuk általa azt _a mi kell.

’ bbennis: Ãjárt „аи, vagy шаг, éppennazt téfzi ava

lal, a mit ez': milu', vel haben. Hasonlóképpenn

va yon ez is:_/`za’l, ratis, (vízenn lebotsátott fa,) melly

bô lelzlzzfzálal, megrövidíilvezfzdll, az az: azt tsi»

nálja, а mit a _fza'l, az az: delcendit.~ Illyen ez is,

al,'alal, áll. Hogy az áll: ebbölllett: alal, ez is mu~

iatja; mivel így mondjuk, вшита a I'záz páltzát,

(bár fekve verték is,) az az: ki шина, vagy a verés

alatt lévénn, azt végig l'zenvedte: ollyan ez is: 'ki ál

lotta а betegséget, pcuîg feküdt nem állntl; de azért

ша, az az: I'zenvedett. Ebbôl will: lett: valldr, reli.'

gio; vallat, inquirit ’s _a t. Vallon? valjon, vagy val

. lyon? ez is innen lehet, mert ezzela dolognak valdrá

gdról kérdezkedünk. Vagyon ezek lzerínt, vad, va

доп, biz, bizon, el, ellen, tal, talón. Valami is in

nen jö, „мая-2, valalza. ’s a t. `

Ez a Szó: val, meghúzódvánn így: zal: éppenn

má§, és ellenkezö értelml'i, és vtél`zen így dubietafem,

incertitudinem студеные, & jeparalionem: p. o. таш

`

L_M.

‘ч

l
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mei v_álik, el valt а feleségétöl, ’s a t. Lefznek belölle.

eze :

ajz.) Válzzjznnlajdonképpenn ezt terzi: dil'crimen,

dillinctio, mint р. о. baja rílafzte'llrja ’s a't.

Es mivel а kérdésre való elelet bizonytalan,

hogy mi lefzfz, és még azutánn váli/ßmeg: in

nen: ИЛа/2; ezt is tefzî: refponí'um. Vagyon

e fzerínt, panafz, ragqu, ’s at. lefznek belöl

le ezek:

 ‚ ‚ Ге ra divcllit eli~1t.) Vala/:zit vagy válafzt, l( gils? dêůgit. i

Ebbenn is va yon bizonytalanság. Ebbôl: иб—

1фмх, „(туги/тал, válafztei’. Vala/zt, eligit,

nem jön hát ezen Német fzóból wahl, wählen,

mert aok Attyafiaivagynak más Magyar fzók,

mellyek mind egy Gyökértöl jönek, ûgyrnint

ettöl : mil. Y ’

ol.) Vala/zal, refpondet, (mint panafz, pana/zal.)

gat.) Válgat, vagy válogat, seligit cnm cura. .Innen

_ угловым, vdlogatós. ’s а t.

it.) шт, rövidůlve: milt: tulaidonképpenn ezt tefzi:

' azt tselekfzi valamivel, [югу azelváljon, kü

lömbözö lételének módja legyen. Innen lettek:

„т; redimir, mutat, шлам, változtat, milto

zá: ’s a t. Innen lett ez is: váltz'g, magnopere,

fatis, admodum; tulajdonképpenn: addig a med

~dig, a dolog чаш/а, vagy eldůleíre от, 'ad ñnem.

И!!! vagy шаг, ollyan mint járat. '

if) Vall, Humérus, тел a ш!!!“ a fö alatt kétfe

lé válnak. Innen: Fállal, tollit in humeros: on~v

nan :fig/cip# infc. f

u.) Válú, Alveus, canalis, (mint lap, lapu, tan,

тай, ’s at.) тег: аЬЬзпп а fa elvagyon

или, kilaasítva, és két felöl óldala vagyon.

n' ‚ или wv,

'Dimicaß ригам. A Magyarok hadakozô emberek

le'vénn, ещё! sok hadi Szókat tsináltak,‘ mellyeket,

másféle dnlgokra is általvittek. Hasonló ezekhez:

.71', ív, Dz'j, div, és _mivel az i Közép termél'zetl'l Ma

gábannhangzó; a Származtatásbann utánna têtetnek а

Végezetek, mind az Erös панда Magábannhangzók

kal: a, о, u, mind a Gyengékkel e, ö, ù.

as.) Vzia.: vagy vias, qui habet vii, I'zeret har»

tzolni, (mint: zíjj,ßû]as, îjj, íjjas. ’s a t. Ez nintsen~

meg, hanem ebböl lett: мамаш/г, certat ’s a t. (mint:

inaslrodik, беки/тайм.) »
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ás.) Víjás vagy vivais.y Равна, certamen, baj-viváj.

’s a t

ill, (ЯМА) nints~meg, hanem abból lett: vijatal, vagy

m'jadal, certamen, proelium: mint: _]iatal, „биде!

(еш) natal-(om) birodal-(om.) .

it.) Víjjít, megrövidůlve: vít, e's vd'd, defendit in

pugna. Hibásonn топать í zwei; mert öfzveza

vartatik ezzel: we?, peccat, ve abjicit. Innen lettek:

wit-efr, vagy veils/(r, vääelem, ve'delmez. ’sa t.

'Ugyan ettöl: vijjít,rvagy т’г, lett: vite'z, miles;

onnan vite'zlö, vitézlfedik, индии/5, 'vite'zlrejapenm Ez:

vit, vità', vitäz, чаду vítös, hasonló formálas-nak lát

at.) Vijat, vavgy щам; (ezek I'zerínt: fal, falat, '

fzik ehez: id, idö, ша, idväz, vagy idvez: lásd felf `

jebb ezt: idä, idvez.

tat.) Víjtat, vítat, Gyakorl'ó, (mint rûg, mgmt,

tör, жнец) tefzen: oppugnat, urget. I/'ímtaîsn tehát,

nem: Demon/ìratio. ‘

ag.) Vijjag, vagy wig: ismét viid, vid; tulajdon~

képpenn téÍ'zen, a viirísra, kartzm kél'z embert: on

nan: hilaris. Ezekböl lettek: „град, viga/zml, „шт,

vídúl, vidit, ’s a t. Vijfag, vagy víg, vagyon e Гае

tint: agy, agyag, fel,felleg. ИМ qedig, mint: Га},

fajd, tsal, tmlár, tsaldrd, kar, hard.

gy.) [Лицу vagy vígy, >tette elöl'zör a viadal he

“ lyët, (mint Izíí, fzügy, tel, töl, ;д1ду.)1ппед lett vz’

gyáz, ’s a t. ‚

dék.) Víjdäk vagy videl; tellyesenn: шлаки, az

‘ az, a miért víjjnak, (mint: лама/г, fir/radeln) Telt

elöl'zör más Tartományt, mellyet víjjni mentek a Ma

_ gyarok, vagy Майна! nyertek, (mint a 'Romaiaknál

provincia, a vincendo,) azutánn, értettenek rajta, akár

melly I'zomfzéd tartományt,`söt Vid, (melly pufzta ne

ve,) éppenn ezt tehette: Майна] nyert örökse'g, vagy'

víwiil` helye, mint: sok Helységek nevei mennek-ki ri

betübe; meliyekröl már feljebb. ` f ' I

 fz.) Viyì, 11i/z, vi/zen: onnan: шеи, niind badi

Izök, és tzéloznak а? látfzik, ‘а viadalbdl elvttt pre'- ‚

ordára. Vagyon ezek májára; hiv, lli/z, vagy kçfzen,

te, trg/z. Es így, vólna talán ez is vijf-ez, (mint te,

le-ez, íjj, ijjaz, vagy ívez.) Ezt bizonyitja ezen Szó*k

~ is: vifzßa: retro, melly ollyan mint: ház, kaza, ott,

`oda; és пузом. vifzontag, rui-fus, (mint Шаля, eleint.

De ngyan ettöl;`11i/szza, lett: идти, vifzfzálni, 11i/z

_fzálÃ-odni, mellyek világosonn mind a vif/já: vagy w’

váatál jönek. Vir, vagy ие’г, fanguis, ’innen jöhetett:

hanemha inkább ettöl: wär; регент, verberat, тег:

`ez által lefzfz a vär,‘fanguis, На ezt: т, fanguir,

ь
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`mem lehetne is двоек: fzármaztatni: vi, vz'j, vz'v, pu.

nat; de ez, a már снеге“: Gyökér: vír, úgy lám?

zik, innen jö; mint: ken, kenya?, bú, buár, аду,

agyar, tölts , tôltsér.) Téfzen ez illyen formát; wijd»

hoz Лег, егбг, eleven, friu.

r.) Vir. — ЕЬЬ61 lettek z d

.á .) тая, ilos, (mint: vil, vil g , a a ya
gáltal мате, bal, ~balog,) onnanzg'zlirggof:

„гиды.

ad.) Шиш, Lucefcìt, (mint: hal, мае, 5r,

drad, híg, higgad.) Innen :lira/2t, тает,

’5 a t.

dit.) Ими, clamar. f

gontz.) Virgantz, Alacer, excitatus; (mint: ’Su-V

hantz, tar, largontz~a.)

it.) Игл, pullulat, erminat. и

_ 1.) Vil. Nints-meg: _egé zenn így vólna, víjjal, vagy

vlijcl, (mint: lu', frigidus, Мил, мирян, vagy fzû,

[диализе/„21, ível, ты, 61,) leltek belölle ezek:

ll.) Vizi. ez sintsmeg: hanem lettck belölle:

vil/ám, villámlik, vìllong, villug, villa.

х 5g.) Whig, Lux, (onnan hasonlatosság fzerínt;

Малыш.) Ettöl: vila'git, világos, щадит,

’5 at. Mind ezck hadì dolgoktól, жжёт”

vétetett fzóllások, és а fundamentomok va.

gyon, а 5еЬез Ншепесешепп‚фибчёвЬепп,

’s a t. - ' у '

А Gyökérszdk, rńslbfel: itt ßlvŕtcttck.

Ak, « Gyar, Me, .

Al , ' Hal, Né, vagy N6

Bu , D1 Har, Ór ‚

Díjj vagy ’v. Не, hi Sze A

Erz ,’ ага. . Но , ’ széŕf

El, Ig , Szer ,

Em Íjj, va Ív TanEuy’ , кап , gy ’ Те ‚°

Er , Ken , ' Tö ,

Fa, Ker, Val ,

Fen, Köny, И}, vagy Viv, Vi,

Fe» J kt

и

" ‘I
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dz“ .Emleri tagolrto'l velt Szó/f.

_ ‘ Szz'v. '

Car, Jöhetett a nev'e ettôl: jzív, щи, attrahit:

mivel для); а vért az egélz testböl, nem tsak mint

egy magához fzívja, és ismét kibotsátja; hanem más

értelembenn is a kívánsâg, vagy lzeretet` által, más

dolgokat mintegy magához~ vonlzon. Lettek belölle

ezek: .

' gy.) Szívegy, vagy' Szůgy, Pectus, locus cordis.

Vagyon e lzerínt: fa,fagy, töl, tó'lgy, el ,` elegy.

it.) Szívít, vagy megrövidůlvejzít, p. o. Valaki

hezfzítani', ferri corde, vel amore in aliquem, fave-`

re. (Olly> forma, mint ez: liev, hevít, ker, дека.)

Innen közönségesenn t'elzen minden dolognak más fe

lé való vitetését, közelítését, p. o.- a fazékhozfzítani

a tiizet, a sárga lzínhez kit, inkább mint máshoz.

Szítat, vagy `levtat, curat exlugi, vel extrahi:

p. о. megfzítatta a lábát vízzel:_/`zíl_'ato’ papiros. Szl'

zal', nem innen jö, hanem ezen Török káromkodás

tól: [шла/265; _fzz'lkazódni annyi, mint рам/гамм,

azt mondani gyakran :fziti: mint: _hurítania azt mon

dani: Hure, дата! ‘ _

‘ ill.) Szívíll, megrövidůlve:_/`zül: akár pedig eb- `

bôl: fzível, amat: innen afzů'löli, _fzüle'lr, ламы.“

Ezért vagyon az efléle lzóllás, a fzülék lzájiábann:

lzívemtöl fzakadt. Innen _fzůle’.r, Í'zületik _’s a t. Az _

Anyák, gyermekeiket а l'zívek alatt liordozzák. .

z.) Szüz, virgo: olly forma mint ezek, méh,méz:

fü, (herba virens,) füz, lalix, virore herbam referens.

. Helyes neve a Займа/г, akár ezt akarták ezzel kitcn

ni, hogy ßívébenn tilztaságnak kell lenni: akár ezt,

hogy benne mások eránt, másokbann isöerántamun

kálódik afzív; már _fzivazóh/,^ az az, efrezökL/lrívez,

vagy ßüaez, ollyan mint; сё, tú'z, vagy лиг, iv,

Ívez, fü, füvez. ' _ ‚

Гб. Lásd feljebb:fe. ' ` л >

Haj, Coma. lVlivel ez igen gyenge; innen lettek:

‚га/01, hajlandó, hajtom, ileeto, (Íçajjítom, proiicio: úgyK

»látlzik nem. ebböl lett: ha'nem ebböl: Айву, hagy,

lett: hagyít, mittit; annak Réfzesül'óje'hagyító, hajjí

to', megrövidíilve, hajtó, ‚да/116 vagy hajdú, ki máso

kat hait.) Haj/zal is innen vagyon: mert akkor az éj

jel, nappalra hajlìk. __Hajó: mertazkönnyenn fordúl,ha]’

l
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lik, nem ûgy,minta fzekér. Hai: terzi valaminek kül~

sö fedezöjét is, millyen az hai, a fönek, р. o. kenyér

hai, alma hai, dió hai. Надей is ezt követi; úgymint ~
aminek fedele vagyon, vagy baja. Innen lett-` ez ¿L

Szó is: hajadon , az Áaz in capillis adhuc conßìtuta,

(mint: biz, òizony, vad, varian, alatt, плачут}, ell,

ellen, él, eleven, tolvaj, tolvajdon, vagy Шаман;

mert a Scitháknál talán a tartódott tulnfdonnalr, amit

ahadbann elragadoztak. Innen maradott eza f'zó: el

tulajdonította': mintegy: el tolvajdonította , és rofzfz

értelmel lett, neńla melly ma: tulajdonává, az az: igaz

jófzágává tette.) Ezen Mássalérthetöböl: Iza/'allan . `lett

_Harározó: ‚да/цап, olim, pridem. Tula`donképpenn

ezt teÍ'zi: L'eány lioníbann: (és innen is latfzìk, melly

nagy réfze vólvt mindénkor a vén Afzfzonyoknak a

.Nyelv tsìnálásbaun) Ez ollyan forma, mint, hog)r az

idöt a barmok ваты nevezték а régi Magyarok: har

mad fů, нею/а! fů. Fenn hajaz, a hajtóljöhet.

Аду, Cranium. Innen lettek ezek: Agyar, dens

prominens: agyafrkodik, идут, сопштах, cerebroí'usz

onnan аут/годы", agyajìírt, (mint a kába marhának

kifûrják az agyát.) Innen hasonlalosság 'fzerínu аду

vagy pedig аду, minden а mibenn úgy vagyon vala~

mi, mint az agyvelö az agybann, p'. о. aíng lectus,

pudm-dgy, Юга/гиду. Ide 'vihetni ezt is: ágyäk,‘lum

bi, femur; (mondatik ugyanis а Magzat valaki ágyeî

мы: fzármazni.) Ez is agyag, argilla': mintegy: feje,

‘ava, velejeaföldnek, vagy kemënnye, vagy edìg in~

Iiább: mert alólI van', és mintegy a több fö deknek,

vagy rétegeknek баул.

Szem, Oculus. Innen' lettek: fume? , perfona,

facies. Бита, perf'picax:_fzemtelen, inpudens, (quaÍì

oculos non habens.) Бясте’гет, pudor; onnan `[zama/n

me.: ’s a t. латы, afpìcit. Szemöldö/r, fupercilium,

(mint :` kel, vagy НУ], keldek, köldù'k.) A búza is,

és más gabona neveztetvénnízemnek: innen'a mi kö-

zötte gaz vagyon, neve'zteti _['zeme'tnek; onnan: fz@

тегах, ’s a t. Szemök'. ' f

Száj. Цвет/шли; loquvangzájong, Нары, huc

illuc refpectat. Szajkó, graculus , ob loquacitatem.

Száj/'a hú'lt ember, homo yineptus, ixnbecillìs. _ Szríjból,

ûgy шик lettv ez: Szó vagy Szav, Verbum, vox.

Ezekböllett Заир/па}, Éxpedltor, evictor, qui adhi

bet vocem ус! interponìt, promittit. Szavattyúr, Vo

calìs, fonorus. Mind ещё! jö: Szó, fzrwa, és ezzfza

vat, ollyan Származtatás, mint ezek:fal,falat, cmp

An'í'îapat, й], ület, ’s at. Innen lett ez is:fzól, mint Ми,

ůl. ' . f
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Бах/Ев, Nodus gutturîs, vel epiglottis; луг!» tmpja. Ez

megkülömböztetett tagotaka léve'nn, és a többi~

‘töl kiváló, ’s lefüggö; általment róla a`z értelem

minden V`alféle dolgokra; p. afm/rad, _fu/faßt,

áfzaka, ‚мифа/ш, fzalrma'ny, demenrum. Sza

káll mellette nö afzakának, vagyon ererínt.:

Köt-äl, Fon-al, Örzvetelt rzó: Szaka, és dll.

Sla/raíz.; is innen vagyon, vagy azért; mert ennek

dolga hívatala a fzaka mettzése, vagy állatok

öiése, fzakagat, /Izaggat rä/ìekre, és vagdal: vagy

azért: mert a toraknak, Лад-диад- kedvéért va

gyon. Ollyan mint ez:` kok, ,kw/áls, ebbñl [за]: ‘_

tevödikvörzve ez cré/zalf. ' _ _

Torah, letorkolni. Orr, megorrolni._ Váll, felvállalni.

Meij, pectus, mejjék, plaga, mejjerzteni. Луи/тау»

kas, Epe, epelzt, eped, epekedik. Örzveaúzni a

zúztól, ventrículo avium, щепу örzvetöri az eledelt.

Har, Venter, Ebböl lettek: Надя, ñndit, rcindit; (mint

rzív, rzívít, fzít, lágy, lágyít, kerek, kerekît,)

Gyakorló: Назови. Ez шаманы penn térzi:

a Hasát felbontani valaminek. Vadáonktól .rzár
lmazott Szó, millyenek vóltak a régi Magyarok.

Innen lettek ezek is: '

Назад, FiITile, Fillum, Frullum, mint Набь

fa; Нанта: káporzta; vagy pedig Haaáb azt te

rzi: haxforma, temérdek, vaskos, innen p.o.ha.rdb~

ММ М, az az : vaskos lábú. '

Hand, Fatircit, difñnditur, Нажата.

Ншоп; vagyon e rzerínt: vad, vada», biz,

‘ ¿izo/ry, haj, hajdon, ell, ellen. lgy már ma me 

nintsen; hanem tsak» ezekbenn: hasonol, (m g»

hasonlik,) divellitur quali, Onnan: hamnló' a Её

_rzesûlöbennz limilis, батика], hamnfele. Jött

`:az értelme vagy onnan, ogy egy dolog иене“. '

Ьахйгаюфт `mindenik rérz egy forma termérzetíi; '

vagy Неф; innen: еду [зала/9, egy farmák. Ha

.ron te át azt terzi: azon дамб! való.

_In , nervus. Innen lettek: ' - _

Inas, pedisequus, tnlajdonképpenn: nervofus: inerti l

az Inasnak rzüksége va on az [лад-га, ho fus

вон, ('eb irren futni,) rzo ás а Magyar. Nye vbenn

.'valamint a közönséges Nevet , egy bizon os do

logról értenì, p. о. Bíró; qubd, P'úö, F ro' ’sah

úgy egy különös és meghatarozottdolgot jelentö и

.rzót, valami közönséges dolog nevévé termi; és

illyen ez is : in, inns, teak azt terzi: nerve/ur, "s

tétetnek véle közönsegesenn: pedirequus; holott

pedig annak egyebe is vagyon, és egyébre is van __

' l

a
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' f'ziiksége; nem tsak in_akŕa, (így fzól. fzolga.) Így

dk, ¿ker tsak azt tefzi, cui infertus ей cuneus, e7:

telen, quod поп habet cuneum; még is közönsé

gesenn tefzi ezt: Venn/iur, invenujìur. Úgy ша,

ninos, tsz'ntalan ’.s a t. .

'Inr¿g: morbns, quia eli affectio Nervorum. ‹

v Init, megrövidûlve Int, rnonet.v Es, d Közbejárûló

val, (mint: ken, kend', kendöz,) indi?, mqvet;

excitat quali nervos. Ebböl a mozgatás jelenté

séböl `jizittek ezek«is: [идем], ingadoz, ingovríny,

locus uliginofus ‚ qui facile motitatur.

`Derílf; ebböl lett hasonlatosság fzerínt: bonus, fortis,

prag/lans. A Gyökér ez lehetett; der, én azt te

hette: kemJny. Ebböl jöttek därpruina, és аЬ—

ból dariíl, az az kemény hidegre dem? КЛЕШ: az

idö: dermed, obrigefcit, dertze furfur, pars du

rior. farinae; ‘derefò dorfum, mint a Нимб). Ha

Jáb. ‚

Sar/l", calx, hasonló az elsö Származtatáshoz,és jö in- ~

nen: .nir vagy sar, mert` az а réfze jár a testnek`

a sárbann. Va 'on innen mint: far, fark, a’r,

a'rlr, drol', ker, erek. Ebböl lettek . :ar/sainz', ur

gere, inlißere, штамма, cardinalis, fundamen

talis, Sarkantyú calcar. .Sara is jöhet a шт],

mint lap lapu, tan tanu, elk alku. ' l,

Far, Clunis, innen jö fark, mint sar `fark. `Úgy ezek ‘

is: Fartatnì, urgere, fartolni recedere. Ismét: far

иди, far’.rlfba. ‚ ,i

Szôr, pilus. Innen zörnyůnaz az ollyan a minn az .

ember fzöri fel orzad, mint köny könnyů.

Fog, dens, f6 ’mûnkája a. fo nak lévénn a megfogríst

innen jöttek ezek a Szólê iszfog capit,jbgad re

aipit, hásonlatosság fzerínt; vovet, mert ez kéz~

fogással lefz. Изданы, foganozik, foglal, foggat,

vagy faggat. ‘ Y j _ l

Talp, régentenn vólt tap, vagy topp. Ebbôl игуан: y

f. ' topdnl-a , mint a бод—4161: boli-ants тау bak/rante,

ismét; юрод, toppant. A tap megmaradott ezekß.

benn: taped, tapa/zml; трогай, mellyekbenn ча

gyon, tangendi natio. Innen lett ez 1s: три,

mellyet megér a inkra; mint: gyar gyarló. _

Ke'z. Manus. ‘Innen lettek Каш, Irefztyú' chirotheca,

дед! incipit. Ez is innenllehetett kéfz paratus, az ц

az ollyan valami a minn már meglátl'zik а kézi

’s abból I'zármazott: heffzít ’s a t; mint': t6, т

zaz, тиф. Emlä lásd Em.
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.ez а Magyar fzó is Bán: Prœfectus, Prag/èl.

300 HÍVATALOKTÓL , NAGY -EMBEREK,

IIL ToeLDALEK.

Hívatalolitól, Nagy Embers/r, cir mais' ”стихе/Е

chez'ó'ól vctt- Szók.

‚Баш-Ем, Tót Nyelvenn tefz'en паду Urat. Onnan

Ú
la'tfzik euöl leitek ezek: Вёл valamivel, tractat. TgÓY~

vábbá Bdnít чаду Bánt, az az: hoc agit, quod Вёл,

Inedit чеха“, (mert а köznép az'illyeneket rend fzerínt

nyomorgatóinak tanja.) Ebböl bánta's, bántódik ’s а t.

.Bánom ez is Tót Szó. Y 1 ~

Ве’Хг vagy Ве téí'zen F6 Török Urat. Innen le

hètett: Béke: qua' transactiocum Rego; (mint Ig,

Íge, Iscr; неге.) Onnan бойким/5, be'kéll ’s а t. Halt Y

ha a BeZ'ó is innen-vétetett, a mellyel; a Bégtöl igen

llamar elnyertek а Ma атак?

Imán téfzen a Törököknél Papot, ki а könyör

gëst mások elôtt тошна: innen lehet imánkozni vagy

imádkozni; hoc agerc quod Imán.

13:15?) tefzen aTörököknél éppenn a'zta mit Тще

2е’к1 а Magyaroknál. Innen: Helsing/‘z (ik) ûgy láti'zikl

tsak ez: tmläblrczilï, hoc agit, uod Cseläò, az az la»

borat. Vagy pedig а Gyökerün ez vólt: nel. _

Däván , vagy Díván a. Törököknél F6 Tanáts;

onnan (Майя/гама

Graba, 65 /1ladár,~Attila/fìai; аду tartatik 110ng

egymás között vefzekedtek ’s a „Nép is kétfele' hason

lott; nem lehetetté-meg, hogy egyikFél ki Aladarral

tartott, a mási'k Félröl ezt mondotta: Csabúl, az az.:

Сшда réfzére парик. сыт fed'ucit ’s a t. Сюда in

nen neveztetik. ' f '

Kew, Magyar Kapitány, adhatott maga viseleté
vel okot ezen IMagyar fzóra: Kevezyyfuperbus; mint

[um fzeme'ly ’s а t. . l `

_ Ада ke спец Király, ki az embereket nyársba hú
zatta, hasonîoïképpenn .c-zekre; abárol, студи, fel

012420012.- "s a t. ' '

Ide tartoznak а helységeinkuek régi nagy Emberek

nevéböl tsinált nevei, inint: Arpád, .Almode Сзади,

Kew', Buda, дн, 821166125, Alamy, льде, Turbál,

Török Bálintrôl Pesth Vármegyébenn, Alberti, Inra,

egy Magyar Királyról, ‘és Feleségéröl Ersébethröl.

Таты, 'i rajánusról, Gyula vagy Juliusról, чаду Gyn

‘ IaVCzérröl.- п»: « i

\ .~`
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Grids jöhetett egy Orion nevü Yrégi ать nèvê

_ böl'. Ото: Orpheustól, melly Szó éppenn gyógyító

embert telzen Arabsûl és ’SidóûL

Látni-f'ûtni, Lóttól ki ’Sodomábôl futott. _

Szereda, ama régi Persiai Ma us Zoroasterröl,

vagy Zerdustról. Lásd Leibnitz. in heodicaea.

Tlfn, elölzör tehetett: Decuriót, és így vóIt Tizt,

qui inlpicit ш militibus; mint Hufzt, a ki Húßmak

arantsolt. Tzfzt általment olztánn mincänféle hivata

okra; onnan tzfztel ’s a t. ez a fzó_ души mert

hûlz lláztól атак egygyet, ettöl: Húfz, erösítiaHúfzt

felöl való gyanûsá ot, és Helység neve.

Kinze, tótúl ux, Prineepe. Ha talán ezt a Szôtá

kínzani innen is próbálhatnánk I'zármaztatni. Vólna.

ez e fzerínt: Bíró Index, bírság mulcta.

_ Pribe7r transfuga, Apoliata. A Törökök azokat

kik a Kerel'ztyén Hitröl az ô Vallásokra ällottak, így

кабинета: kivált a kik azokat eltsábították és párt

fogóik vóltak. Bri-Beg, melly ezt telzi: .Flam Птиц.

Ezt halvánn a Magyarok, és nem értvénn, rol'zl'z értel~

met adtakv annak.

‘ A Szoml'zéd Nemzetekröl, kikre haragudtak a Ma~

gyarok, némelly rolzl'z dolgokat elisneveztek а Izo

`kán »fzerînn

Otrmány, foedus, lpnrcus , ezen Nevébôl lett a

Törököknek Ottoman vagy Onmín.

klïzunya, Iordidus, ebböl, Rusnyák vagy Rufz

n a . .' .
y Tserkeffznì, Divagari, ebbôl lehetett: Tserhe'fz Ta

жёг, Circallius. к

Biy'znydh, Bosniae incola. Ettöl rövidíthették

meg a Magyarok ezt a Szót: BQ/Íz, melly megnintsen;

vagy talám ez maga a Gyökér, de a Származottai

ból а tettzik-ki, hogy e formát tett: Infeßatio. Ebböl

lettek a lzokott Végezetekkel ezek: Bofz, туфа, in

juria; mint: tan, tanû,\lap, lapu. ßoßy'zúuíg, bolz

fzûl. Innen lett: bofzfzon vagy bojàfzan, (mint vad

andan, biz blzon, ell, elle/1;) és nints ugyan meg; de

vagyon belölle: дышал-й, vagy afayzfzant, ba/‘zjzan

lrod-(ik)mint: ellen-kedik, птица-мат. Ugyan eb- _

böl: bo/Íz; lett ez: lla/zar, _mint :/ Huny , hunyar, Ша,

fůzér, tsal, tralrír, bojt, bailar, bojtorján. E nintsen

meg; hanem abból lett: ho/zorog, mint hábar, hefbo

rog, l'zomor,fzomorag, tsepp, tsepeg. Az sints-n'neg;

hanem abból': bolzorgány vagy bolzorkány, mint:

buzog buzogány, hal дату/Ялу ’s at. f“

Czigány, innen vagyon: Czigdnf/rodni, fallere.

 _- . '___1
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.  Old/z, innen: битам: infidiari, mint: munka, mun

kálkodni.

Orozni; nem az Orofztól hanem ezen elvefzett Í'zó»

tól or ,' honnan: Oroz, Janitor: tehetett hát or valami

leselkedés formát, vígyázást. Orv-gazda, vagy Ord,

a Réfzesůlôbenn. Or egy Iehetett ezzel ör,y Innen

отд/ша Í'pecula.. if y

WMTÓLDALÉIQ»l

А terme/2ML' Ландо/ЕМ! ßá/'mazott Szó/ŕ.

A.) Allatolr fzavaì. i

Км, (vox Cornicis.) Károg, Kárál. Így а több állaf

_toktól is р. o.

Szi/Z, l'zifzeg.

be'~bäbög, bégetfbömböl, böczi.

й, u, ugat. ~ Y

fate, fetseg, fetske, гашиша“. Ugyan a fetske [шив

játólzjíwîrälr. ~

' huhu, huhog. .

Увы, vakkant.

Kuh, Kuhafzv, kuhant, kuhi.

` Tzz'ntz, Tzintzog, Tzintzogtat.

Varty, Vartyog. ' ’

Kukuri/fú, kukorikolni. ~ P

Kurutty., Kuruttyol. - '

Csiripp, tsirìppol.

Gág, gágog, Нар, hapog.- ' 0

IYyaú, nyáog. ‚

Н({/`, Rëf, Röfög, öl'zve шт”. ’

Vir vir, Virtse, vagy Vértsc а Vértöl.

Мёд/ёж, Graculûs.

CJe'r нет, Isereg.

Kirkuk, Kakuk.

Sorp, Sorpog. \

Szülr, (Canis) fzůköl.' ‘~

l Dru, Ваш, Grus. "

Кот/тайн, Kodátsol, kotlik, kotló, kotyog.' 1

B.) Embcrelr termef/ìeti датам] wett Szdlt.

:nu/f, мыт. ›

'Ke/L, lr6/1», köhög, köhétsel, kehes.

Fu, phu, fúj, fûvás, fûválkodik, Ы].
  



у `

a

sz.»ß.1?.1>/mzo'1"1"V szox.

Hm, На. Hünnyög, hünget.

Ely, fütyöl, fütyöréfz.

H he, melegbe mondják; Запев: hef», а töle fzár

maztakkal. ‘

”чаш, hideßbe mondiák: ihßçn MV“, hideg ’s а t’

Jaj-gat. aj-hußik.

Bakk.’ bakkaut.

Hoi', hortyog, horkant.

Obeigat. ' ’

v.a А м. Asn, um.

Pjì. pifzfzçnt, pìfzèget.

Hßzz', fzívja fugit.

E’ е’ с’; énék, énckel. ‘

Mk, mÃ', makog. 7^

Ufzul вы: ui'le, vagy unfzol, unf'zolás ’s д t,

Didr, dedr, Didereg.

Р" z , Ptrüí'zfzent. _ ,

Н ch , rich. Hákog. _ ` —

На! ha.’ ha.’ Напоив, hahotál. '

Szufz-og. .

Vir-dit, rik ólt, n'lkkant'Q vi.: ít, mor og.

Kária.’ (a farkasnak,) Kul-jsut, Kurjongat, кто].

Hr , im, hereg. '

С.) Más do/gak „ингуша Hangjátdl.

Rory, rely, (a Kápofztáé,) rot o , rot о tat.
РФ, (а Ka'sáé) Pöffög, pöñ'eäkîdik,{>ögfeteg.

Bu bu, (miuden nedvességé ha. forr,) onnau: Ви—

og. ‘Lásd ezenp fzót; Bu, ‘

Lo láh, (ей ilammae.) Lohog, láng, lobog.

Han', harsog. ` f

Lotf, Lotsog, Lottsau, Lotsa (viz.)

Rok/k, rokkan. Ран, pattan, zu/z, zúhan, шт, zûg

zuhog. Bett, rettsen. ’ -

Вдг', Döróg, Dürög, Durrog.

Tsil'zlïl,l'll`sil"zár, Clsiïzamodìk, Csifzma.

.viz o an , mel az ем; áskor v'a ki~‘Qanefízáskàgr hams?.r  g ' gy

Lf.

.

..f.„57:¿i

Plv, (must és egyebck mikor fornak,) Peseg, pese- ~. /_ `

rc , esel. а

P11/rk, Pukkan, Pukkaílzt.

Su, su, suhog, suhan, винами suttog, susog.

Puf, Puífog, Puffafzt, Puffan.

Dubb, Dübben, Ош: Csattan, - Csattog , Csatepaté, ' о

Csata, Csatáz. ‚

Kan, kan, kan. Kongat, kong'.

¿frs-Icp, Kelepelf` Keleptze.

Tripp, uçpp, uuppghsepp guus, перса, tsip пир.
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1357, Tsìkorog. .

Konz, Копии, kotzog. .

кар ‚ Ко о .y „ `pú,” Ринг. g ‚

Rp,k rp, Ropog. ' ‚ '

Каре, Kotyog, nyekken, n_yìvog'. ~

Ранг, Pertzeg, pertzen, pertzentés, y

Lab, Lobog (a Záleó ’s a t.) Lob olly hang mellyet

' ád valami fzéles váfzony ’s a t. mikor a fzél гада.

5

У“ ТОЬВА‚ЪЕК.

А ßfagyar Nyelv Regula'i (v. Analogìa) ellen

тлели Szók.

Ällamány, Hypothq/ìs, салата. vNem helyes Szó,

' Mert yez a V-égezet: липу, тешу, mivel végbe vitt

munkát jelent: tsak Tselekvö Igék mellé tétethe

tik: p. o. al/ïot-mány „сие-тату, лгг-ете’пу ’5 a t.

` de Közép vagy Segítö Igék mellé, mivel`azok 16

telt vagy állapotot jelentenek, nemjó tenui. Шуе.

nek vólnának: надув-типу, lçïzemehy ül-emänf, »

дин-тещу, „или: , tüne-mr/ny- ’s at. Eppenn il- l `

lyen Íge pedig ez is: All. Már ez a Végezet: ‘

vány, шт], melly Mássalérthetôt tsinál; (nem \

ûgy mint mány, теЪуд inkább illìkaKözép Ígék

hez, mint: jár-míny, дам/дну, jó've-vehy. Ezenu

kívůl: ha tenue is Allamány valamit , inkább

tenue’ ezt: Táq/ïs, mint ezt Hypothesis,- mert а,

mi áll, bizonyos, а Hypothesis, bizonytalan.

Áfztallag Trapczz'um , Figura Geometrica; Nem jô

fzó. Mert ez a Végezet: lag, lçg, Mássalé'rthetö

Nevek тёща fzokott tétetni, ésazokból Határo

zót (Adverbiumytsinál, illyen értelemmel: all

formánn, ez шву amaz állapotbann {évänn , ha

Jonlóann. р. о. villains-lag, multi-lag, mçllesfleg,

fieles-leg. ¿fztalla'g hát nem jó; mert afztal, Ma~

gábanuérthetö Név; és Afztallag nem is ezt\ten~

né a_/`ztalforma, hanem ezt: фил/ю; [гашиш

formánn. ‚ ‚ '

' Bei/:trani Inßellara. тат; vagy igtatni, azt' terzi:

a Határonn, az ig-onn tûl vinni, mint èttöl: al,y al

шт: ; ésigy beïktatni,vagy valamierôí'zakos, тёз—

nak ellenére чаю, váratlan, ‘s nem а Czokott гепа—
. ‚

`\
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. ` fz'erínt való behelylfeztetést тёти; vagy pedig né

« ' ha' mé 'ròfzfz értelembenn is vétetik, és titkoló

 1 dó tseëekedetét jelent; р. o. befíkmtta a Lovakat

‘ Erdélybe, Militaire:l a Városból a fzökölt Kato

` пёс, @limanda búzát. Úgy läd-'zik hát, hogy

‘ez valami ‘nagy méltôságú tifztségbenn `való

béállíttatáshoz alatson Szó. Mikor valami nagy

tifztségbe , p. oa F6 Ispányságba béállíttatott

Úri Személyt , ha haza mégyen , Aa Városbóll

а hol» instelláltatott, elkísérik a Vármegyebéliek;

jól 'esnéké így mundanñ штамб/г, kii/stattlík

aFö'lïI'spányt? Eppen'n nem! márpedig amit lè

het bäilrzami, azi пене: ki is тата. Az ollyan

nyilván való, törvényes, közönséges akaratból

való, és állandó dolgot, millyeu az Iq/ŕellalrís,

“г нет lehet'fbeiklatrímak mondani. “ВИШИ: а1

‘ ' kaimaçosabbf, vagy“A Beîíllítmtzís.

.Beve'gezni , ‘ e hellyett: flvëgezni. ' Ez az Elölutóljáró :`

Be,’ezze1a fzóval: Vlg, nem állhat-meg сгу

 I gyütt; sem El туш nem lehet itt: тем be, te

« [zen a dologig vagy a dologbann magábann va.

ló munkálódást, p. о. az erdöbe fzaladtt, az'er

ладит hált; el pedig azonn túl való lételt a mi

a 'határ, és így e mellé: wfg, (vagy határa va

laminek,) épenn tsak ez illik al vagy in'. Mert

a hol' még be vagyon, ott nints veg; a hol pe~`

' dig mfg vagyon, ott már a be elhagyódott. In»

f nen ez sem jó vólna: дышат: a predikátziót;

mert a hol még tsak [шт vagyon, ott nints

be. Igy ezek se jók vólnának: jel пусто а fala«

tot; le dagadt a seb, fel hlggadt a bor, kifůlò'ttc

a házát, тез/047: а Duna, belfò'fzörú'lte a kést;

mert az ezekbenn lévö Igéknek ër'telme éppenn

ellenkezö az elejekbe tett Elölutóljárók értelmé

` ' vel. Már elek: bqfe/'czni befzegczni, bexìndelyezni,

ì 'bakerítenß ’s a t. jók: mert a jlí, a~«.rindely, а

fzeg, а kcríteû, ’s a t. még a doiogbann vagy

nak, de мед .mindenekenn tûl vagyon. ч ~

Стог/Е, Pyramir, >Figura Mathematica. Tudnivaló

‘hogy a Pyramis alól fzéles, és felf'elé menvénn, >

mindég vékonyodik, ’s végre hcgyes leÍ'z. De az

illyen сиди/т valjon ki tudná levernì aföldbe? a

Pyramirml ‘éppenn ellenkezö módonn штамм: a

Отпад—п, és alól hegyezìkmeg. Miért neveznénk на:

a_ Pyramist a véle egéfzenh ellenkezödolog nevéröl?

Eläzme/ny рагу Етгие’пу, Objectum. Nein helyesg. merk

ehez: ем, hasonlító más Elölutóliárókból, zwi

formáht lgé kutánn sem iliik ez: mánj gri/if, vánj

‘v

ь.

п
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velay. p. o. nem jôk ezek: alá, aláz, 'ala'zmá'nyq

mellé, mellöz, melilla/zeig, fel, felez, /e/ezmeîzy.

Ezenkívtll az obieetum mindenkor elöttünk va.

gyon, és -úgy foglalatoskodhatunk a körül. Úgy

de ez a Szó: az е’л Егбгте’ует, ha tel'zen va

lamlt, ezt tel'zi: `az a mit n megelöz-ök, mint

ezek : az én lfzerzeményem, a mit én Í'zerzettem,

az én шита/дует, а mit én sütöttem , ’sat. Ugy

de így az én eläzmehyem, nekem utánnam va

on, 6s így obiectum, tze?, reám nézve nem lehet.

.Elä-Erteû'eh , Prarcognita, p._0. _A Flildme'reûnek ЕМ

Ertéui, Prœeognita Geometriae. Nom lehet hely

be hagyni. illör Az illyen ail-,ein _végü Nevek,

mint: eiwit, tuda'e, árlá.: , ílelcû', Швеи/2163, örů

Их, ’s a t. úgymint a mellyek elmebéli, штат.

lan . és nem valami sokl'zoros vagy rádusonként

való tselekedetet jelentenek; a 'Iö bes Számot

nem fzeretik. Az е’пе’: magábaun is elég, és sok.

2&0' А Fold me’re’.fne/r` ¿rtefrei nem tel'zik

` ezt: azok a dolgok, mellye'k a Föld mérésbenn

taníttatnak. Erick nem azt telzi а mit ¿rioni

tudni kell, hanem jelent az elmébenn magábann

való tselekvést vagy tulajdonságot. Esigy: a Fold

.me'zdmeh гита, azt tenné, ha tenné: a Föld me’

гейше/1 Joh efr nag-_yann 'ualó Tudtísa. Ez nem Рт?

eognita.

3fm" Elo-¿rter sem jó. Valamint тет nem

tcfzi azt: erteni, tudni voló/r, mint most Iátok:

úgy; elo' sem telzi azt: elöre; és így: A földmeí

rame/r elö тат, semmiképpenn nem tehetik ezt:

А 1‘БИте’ге’те/г elöre тел; valo' паду ßükrege:

dolgai, главу a fölcl теге’: clú'lt, tudárra valö

_fzú/rseges dolgo/r. Elo' tsak a Magábann érthetö,

¿s olly Igéböl lett Névhez tétethetik,a melly Ígé

hez magához is lehet ezt tenui elo', Elâärtek tsak

úgy 4jó, ha может jó. Már pedig ez nem jó.

n Ugyan is elö, a Tselekvö ige elött, telzi annak

` a tselekedetnek tfökélletességre való палат, е1б- _

menetelét; és igy tsak ollyan Igék mellé tétethe

tik, mellyek az_idöre, hellyre, tökélletességre

való menésre nêzve a grádusonként való nevel

kedést me lzenvedilg: ésatselekvôbenn magábann

meg nem allapodnak, hanem másra állalmennek:

de a melly Igék nem illyen jelentésůek, azok

melle elo soha nem tétetik; р. o. jók ezek: ем

befze'llem, ступил, eloadam eló'adá.: , ‚шт.

¿yeh elomenäs, elóeegélle'r,.’s а. t. nem jókezek:

_ Q_ вид/год, eló'ivár, clôemińrm eló'esmdrú, :lonesta

306 _ n: szon.
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tem сиплый. Erle/n, épenn illyen Ige; nem jô

Мг: Elö»e’rte’.r; és ha'` jó yvólna. is, ezek Izerínt:

‚тафта, еш/еве’ие’д ’s a t. ezttenné: [61:2—

МЬЬ való, вши; ment, шиши ¿rte'n melly a

Prœcognitáúal ellenkezik. . A

És igy: mivel слизнет sem aztwterzi elöre`

иге/Ъ, Ьапет ezt :À tellyességgel megñzetem; ez

sem. jó: elůßzetér e hclyett: рте/штатив; ЁОУёЬв

há, mivel elŕíáefzúlem aztA terzi, tökélleteseńn ki

berzéllem; Elöbefzád sem jóle _hellyettz Рта/ат).

На azt akarjuk, hogy а Tselekvö Íge elôtt, éd

львы lett Magábannérthetö Név, elött, elö, ezt

Y tègye: ¿n añtcceß'um va у anterior: аду az ст

3 meile’ valami más Elölutoljárót kell ragarzthnunk;
‚ f. o. ezt: l, vagyrre. Igy: elól berzéllek; elörd

gerzéllem, elöl berzéllés, elá're berzéllés, eläre fi-

ßzetés, elßl fìzetés, elójlvalo’ értés, elörevalo' értés.

тишь ezty ¿régi Magyarok, e’s a Prefatlät ez

ërt neveztékigy': Elöůärd-be/zéd. `

__ l Nein Vlehei: ezek ellen `felhozni ezeket:` 815

4 álom, elö-ruha, elö-Ítegy, elô-hasú, ’s a t. meri:'n . egyik az, hogyezek nem Tselekvö Ígékböl lett

Nevek; másik az, hogy ezekbenn sem terzi elä

ezt: a dolgot таза megelözö valami; clô-cílom

nem azt terzi :I az çilmot megelözö valami', hanem

annak elsö refze. Úgy de ez: aßldmärämels Eld-v

снам; ezt tenné: ollyan dorlgak, тат/дам fälli

märä; elött tudnißůksäg. Vêgre ha ezt terzi ebbenn

az elö, a mit ebbenn: стает, az az elsö álam',

{жду is a [штамма/в в1б е’ггс’м tsak ezt fogja ten

ni: а földméreû- tudománnyána/i elsó так, ищет:

való tudásìa; а pedig nem`Prœcagnitd.

Ezŕäzleni, eiféiék helyett : fzerezni , “идиш, тип

kálódní , kldqlgozni. p. Q. èrzközlötte a bé

kességet, a Házasságot , af rzabadúlását "s a t.

Nem- esméyetes rzó a régi Magyaroknái. Méltánn

is; mert Ejìkò'z Örzvetett Szó, ebbůlzeffz ,vagf

ф, (mert ez néha meg is rövidiilJ és lebböl:

köz , medium. Tulajdonképpenn ezt terzi: те—

dium menti.: vel блеет; ‚ quo utitur ad aliquid

erficiendpm. Már; más effélelkét Magábemnéń

lletökböl Örzvetett Szókbann, azt taparztaljuk,

.hogy ha rzinte-,uaz utólsóból, mig magábaun vólx

lett is Íge ezen Végezetekkel: al, el, al, öl: de

mihelyt más Szó is каст: eleibe, niár ůgyaket.

töböl az elébbeni ige riem jöhet; р, o'. vagyonezr~

fö, ‚Лишай, de már ez nints: lrút-fö, штампа,

fmj, haj'alm' jo, de máx' шпагу/ш], vendäghajolnß

‚ U в .
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щёт 56.'7’[11уепе1‹: Mz hmm, мгла; ‚ :firm:

zaini. lllyen пак 6: is: Ад: , közölni, 16;' de так,

Hegy-böz,hegy«közólni,dzközölni nem jó. Mind ezek- `

,be-nn ,1 ha az mólsó'lzóból len ige, elébbeni értel.

mét megtartja, tsudálaços éŕtelme lefz; ha pedig

‘ más értelmét verzen-fel, egyeb'et ennél nem tehet

гене! vagy' amazzal úírówí tette; p. o.

 nem тет:

kútfe»

jelte', АНД/бас! 'bíŕóvá tette, vendéghajalta, verb

доз/литий tette, efzközöite, çfzközöue’ tette: de ezt

efzközzel шпана. Ezekbenn: Му‘б,

lvende’ да}; nyír-viz, ’san mindenütt (Ellipsz's) El

»hagy s wagyon: ’s ègéfzfzenn'így vólnának: 612:

hoz wald Föyvcndégú'l valo’ hai,A nyír-bßl valli-viz.

Lásd a Саламанка: az Öfzvetettv Szókról. Еву

ez is eleröz egéfzenu Ягу ч61па: ¿fz-nel: valóköz.

És így minö ezekbenn ai elsö fzó а másíkat ve

zérli, (те it.) egymástól függenek, 65 így, azért

nem eshe ik~megz hogy a ketlöböl'lett ige, más

32151Е Magábannérthetö Nevet is vezéreljen, р. о.

ziendefghajolom Pe'tert, kzit-feiech a Жената, e/k

közlò'm а beß'euéget, игуан is, ezt az ÜÍ'zvefzer

нашёл, а: Ellipsi.: meg nem fzenvedi; próbál

ja bár valaki, egéfzfzenn tenui-ki az Ellipsist, jó

leÍ'zé'úgy is az Öl'zvel'zerkeztetés; vandägůl мм

hujolom Pätcrt, сузив/г valo’ Írò'zölö'm a békesse'get.

De már hogy ezek aSzók azt te ék; V'exzzglwagj'

шлица! bíróvá гене, azt az Ell-lpsïs megfzenve

di; р. 0.71гй2 jle/‘eue’ tel`zem а kertet; egéfzfzenn

kimondva isvjótska': /fút-lzoz шт fcjeue’ (египт

»a kertet, ’s a t. `I '

Sokfzor zavarodott értelmet is okozua az ef

Д féle Öí'zvetett Szókból al, 01:36], el, Végezettel

ишак ige. 4p. o'. ha. ezek Гаити—Лёт kapdlni

‚надув/Е, Levé!! {гм vóltam 's a t. 'valaki'így vmon~

üaná: Irútf¢L7`elm',A ç/zközölni megyek; ezekbenn is

“а: Ebb’ тащил 1ёчб Szót: Ã'úz', 'ä/Iz, érthetné va

"‘lakì ,'Nyçlvüuk tgrméfzeti Í'zeríut, а. Nagy'

- избе/2:5, így: Митинг megyek, ¿1_/Zet közdlni те

edik Е]—

‘ gyèk'.' Ejà/îözölni, tehát nem helyeseml formál't Szô.

ъ - Gyanússá tefzi eztaSzót ezis, hogy más Tse

lekvö é`s al, el, Öl, ol, Végezetíílgéknek', lehet

elébe te'nni, mikor а tselekedelnek végrehajtását

' akarjuk киста, efféle Elölutóljárôkat: el, meg,

le, ki, p. о. clboromílta mcgkapálta leärlötte, ki

 вандала: ’sat. de ennek q/zközül nem lehet p.0.

' nem jó: megqukú'zleni ’s a t. é's így ezis azt mu

tatja, hogy ez hem Tselekvö Ige; hagem ha va.

lami , tsak Közép ’Ige, és шк cz formát tenne z

¿l az qßz/îäzzal; de úgy Negyedik Ejtéit , mint
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tudni való, nem vezérelhet így: сыт; a bök”

l деды, hanem tsak Harmadikat így: çfz/rözökkel

L ¿l a Èé/reuégrs, rövidebbenn; afz/rözöl а [yé/geneg

rc, quközöl а be'Á-eue' felől, ’s a. t. Е penn va

" ‚' lamint ezen hasonló zóból: /kefj/zám; m ezt-az

" Igét tsinálnánk: j'zerfzrímalni„ez tsak ezt tenné:

v a jur/zámmal Лиг; ezt pedig _nem tenné: [гег

„ ._fzám által meglnfjäíteni шита, és nem jó yólna

` ez: mellyik Órás fzerfzámolta ezt az órát, „Vagy

pedig, ezt tehetné taìánfzeçfzzfmolta, jigg/214171014

.rá tette; úgy ez is: _qu/fözölte gfzÃ-özöue’ tette.

. IIL/gy pedig mit tenue ez: cfz/:äzöue' tette a _Zd/ijss- "

.r et? ‚ „ . . ‚‚

Felületi Súperfícies. Nem helyes; mertezzel at, et,

‘_ ` formáhiuk ugyan igékből Magábannérthetőket

..¿' mint yka-ül, kerül-ct, Гад/(фас, végez, végei-et”;

i , ` de Elölutóljágóból, a millyenezzfclűl, nem forï'

xmálu_nk._ p. o. nem jók vólnának ezek: belől, be;

lölet pars; interqiòr; alól alóla: pars infima, berm, ‚.

«бел/юг, «pars interim-L hez heut, prqximitäs, kí

. . vűl, Iríuűlet, pars exterior. ,..- - ‚

идиш, Солгспгцт, p. o. ez ennek a. könyvnek, le

~ , vélnek a foglalatjav A formálása ugyan jó, de

l nemigaz _értelmébenn vevödlik. Mert а: Igéből

ё lett Mak ábannérthetô, nem tehet sem többet sem

keveseb et, sem más valamit, vazonn kívül, а mit

— maga tett az.Íge. _Foglal' pedig, tsak így magá

. bang azt „тщись-аира: ,_ magáévá tefzì a.mi nem

, az. Ha azt akarom hogy külömböző érteLyne le.
gyen}; más valamit kell elébe tennem; xp..9. ba.

foglal, magríbannfoglal.' Már így ezt tefzi': con

tinet, benne раю-оп ‚ vagy .tartja. E pedig rf occu

po és'contineo egéfzfzenn külömböznek; és iy

”ezek is": foglalom, és magambamgfoglalom. Etehat:

Foglalat nem lehet hogy közelítsen az értelemre ‘

nézye ehez: magambannfoglalom o. »más tez:

[шло/г, más. ez: magambajÍzállo/r. sigy ez а kei:-Q

tő sem egy: а bűnő: .maga'úqudllása jó, és; а bü

' no“: [мили/д. .Igy Vagyon a foglalatra nézve i:

a dolog, e tsak ezt tefzi : az a dolog a ~mit vala-'

Íri foglalt, mugác'mí telt , е’: így ő kívůlötta va

gyon. p.o, ha. azt mondoeroma Orfzágokatfog

lal, azt tefzî :_ Orfzágokat tefzen magáévá. Ez is

tehát : Romának foglalatja, Gallia, Hispania,

Germania , Cartha o , fs a Àt. nem azt tefzi,

hn ezen Orfzágo Városok Romábann benne

vag mak, hanem hogy ezeket magáévá tette. Kü

lömbenn meg kell vallani, hogy ez a Szó:_/bg

lalat, így sem igen tetfzik а Magyar fülnek; mert

\
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сад/051121, folytatott és végére nem hajtolt téelek

vést- "elent, az pedig ellenkezőt jelentő уедет.

Mibe yt valaki végre hajtja ajb МИЛ; azt a mit

oglal, nem nevezzük foglalatna , hanem el fog

laláma'k , birto/rnak. Immár , mivel a könyv,

foglalhat ugyan magában/t verseket, praedicatiót,

“históriát: ’s a t. Sie nem foglalhat egyebet hely

nél; tehát aző foglalatja sem lehet egyéb hanem

g Tékábann, vagy az afztalónn való helye. Más

dolgokbann sem élünk ezen fzóval: руша, e

,_helyett; benne való dolgok; p.'o. nem mondjuk:

ennek az erfzénynek jbglalatja Гид: arany; ennek

a hordónak{врагах/а bor, ezé _ser, ezé" pálinka,

á; „én fzob m foglalatja két afzal, 12 Ízek, 3

ágy, ’s a t. ' ` . "

Folyadék , Corollarz'um , Cvnßpmrìum. ` Nem“ helyes.

' Ez a Vé ezet: ad, ed, őd, azt terzi-ki, hogy a
‘ ' Gyökér zó által jelentetett dolog'mu'nkkába kezd

éppenn mostanábann indúlni, és' tovább is gya

“ koroltatik; p. o. ár, dr-ad, “ér. er-e'd, fog, fog-ad,

él, afl-cd, plros, piros-od (iklkefek [гага/Ь ed (ik.)

'Már; folyadék ha ebből кпд/Ы adg'ûgy nem jól

Q '[zármaztatás, mert fogy ш te 'zi hogy a dolog

- munkába. vevődött már régenn, ad pedig am

“' Вову ёррепптшоп vevődik munkába; és így

f' ' [аула képtelen Szó, (финише-110.) A minthogy

" {ez a Szónk nintsen is. Ha pedig fbb'ade'k ebből

‘3‘ ' lett fogya: gfogyatű, mint ezek is: menet, mcna

'-" шил, vagy a t', dvŕ válçozvánn menedék, fon,fo

“3' v1;.1t,f0naték, (mert nints merted, fomzd,v mint va

°“"" ou akad; marad, ’s овца}: jól 'is megyen ofz-`

"` tépné/25_114“, тата'еЖ) ha‘a mint mondódott,

Р ' ojat , va ol ade/k ebből lett: а! at; tud
` tjfiik, ho ezg;y ¿lig dolgot tefzen , f_ésïállatokì-a

yvitetett zó,' abból hát [olyath nemjó, ennek

kitevésére: Confecmrium. Folyaték, vagy folya
Yd_ék , inkább tenne, progeniem ресогит, mint: ivri

“ d# tulajdonképpenn, pro enies pifcium.y Tudták

‘ ezt a nehézséget a ré l ágyatok, és mivelfoly,

ful, mindenik '"inúnkaba indúlt dolgot jelent,_'s

következésképpenn ezt fel nem veheti: ad, ed,

mem шпана): sem eztal'zót:jbl_yad,futad, sem

ezekből: folyade'űj [амёбы hanem ' ezt : [офш

." mat,futa'mat.

GmeySphœra. "Azt tefzi-fel 'cz a Szó "hogy ennek: x

gömbölyü kellett valaha Gyökerének lenini ,' melly
nem más, haqcm'gqmb." Az igazis. Dev mivel

vagyon ez а fzépk is: gombolyag, gombolyít,

»1"
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fambőnz, mellylmind kereksegre, vagy ömbö- .

űségre mutat ; mivel továbbá ezekne igaz

~ .‚ Görög fzótól jött: Kombq/z подал, miért nem le»

hetne inkább ezzel "élni, mint? ezen dífztelenetske

és nehéz kimondású fzóval: gömb? annyiv-al inf

t.' .bább, mivel mint- más нарывы lxlyelvemmn,I

~" úgy itt is а Más'salhangzó hordoz mindent,jugy

- ‘ mint gmb, az о pedig vagy ő semmit se tel'zen,

'és mindegy az “értelemre nézve. ' ' 

.Hq/indiani. E helyett: ‚их/зла? vni/zem, p. o. .sokáíg

‚ lzqfuűlta az-én főldeimet , lmért nem hafználod

p ezt; a jó időt ? ’s a t. Idegen nyelv követése ez;

de mi-inálúnk azon egy Szó nem teheti ezt is:

„adat; ezt `is': „фа/ь Ebbenn pedig наладят

".ígyn vólna; mert ez; "azt hajìnálom ennek a főld

;.. ' nek,- [дозу ’s_a t. jelentfadaüt; e pedig: ezt afől;

det ‚па/212121002, jelentene vetést, va сипло z

'míltatom a földet. A! “Ma ábannétt ető. Név öl

al, Iel, ol, öl, Végezettel ett Ígék, p. b. kupé-l,

meuk-ol, fzolgá-l , tanúit-01, [Шт-од udvar-al,

дата-о], min-d ollyanok hogy adárt vagy. tulaj;

‚ danitth jelentenek, az az: azt adják-elő," hogy

ez amaznak valamit tsinál: vp.- o. Péter kapát/h а

fzőlőt, én рыдает а gazdát, az Anglus har

ltzal a Frantziaval. De már ezeket megfordítani

nemlehet, p. o. скрывает az inasom; ezt so- .

.ha se teheti : рыданием magamnak, az 'inasomat,

vagyjsolgálatjdval ¿le/r az inasomnak. На te

hát.ez‘.a Szó is hq/zna'l, melly ebből“ цыган/2011.

mindenkor а most előfzámláltt Szókhoz hasonló

értelmü; és a.Harmadik Ejtésbenn, p.-o.le_zt lla/k

шиит а főldr'zelt; az tefzi: Izq/knot ado/s ‘a fälli

Ün'al'; mimódonn lehetne ofztánn а Negyedik Ei

tésbenn egéfzenn ellenkező értelmü , és тушит

' a földet; hogy teheti ezt: hufznot vej/zal; aföld

ből? A több efféle Izókbann, mind a két Ejtés

.benn megmarad, ugyan azon értelem; _mert mind

egy: дивами a: (лег, fzolgálok az Urnak,

tanátmlam тиса, tansítsollak téged. És így e

. f kettöbenn.1ìsf:.«„Í/.a/Izndlom а föld/lelt, hafzruílom a

[бинт—тушат: olly .tselekedést tartozik jelen

~( tení..,_„melly :én tőllem megyen által a földre.

n. .' - Аптеки mondhatni ezek ellen, hogy más a

.- 'Harmadíkv, ”más a Negyedik Ejtés; változtathatja

-- -az értelmet" a Szóbann ; 4inert lám néha a Ne

4 értelmébenn .vefzik mindenek; p. о. Azt lzafzncílom

én, :akut Афиша/Е; koma: Афиша/г, . ezt tefz

  

'~. yökere is megvagyon, úgymintgamb“, melly ezen .

'gyedik Ejtésjel is ezt: hafzmíl, éppenn jó ésigaz .

I
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mindennek: azt/a hrz/zth [трат чём sok [пф

` not ado/f én, ища: lug/Mot hajtok én. yliz а rzóllás

д _-, is: Mit hqumíl? nem ,eztterzit Milfölzeftenhqu.

„t ‚ not ?_ hanem: .Mi [пугал ,ha/'L jó ha ezt;

.`; _._ML'L [пл/зла? az Отв: а beteg »iörz'ißt így érti taak

“«az~0rvos;j Мёда veg/zgn Izq/¿aat az Omo.: ba

ng Íröz-ůl; hanem ezt terzi az; lili hafznot'hajt a

~ betegnek? Miévmhát n_em terzi ez` isf: ezine fóldet

t I hqunálom,épenutsak ezt: eztajìildezlzgjtam hr1/zo

núl, (enneh zagy ‚актина/г.) ‚Еггг._-_;'ш1ашг [кг/й.

nált a lovam alzarezonn, soha sc_teheti azt: alo. 

vam ezer гонимые: velt magának,.;hanem telt

gn'ékem. Ez is tehát;4 hat dúló [Маге/га; hqfxna'lok,

ezt terzi: annyi llath гид/2:26 márnak. - - ‚

1 AVagyon ugyan' ez a Szónkzßdafzmálni; ¿melly ,

ha így vagyon: адажио/1, jelent adz’ist„«` ha- pedig
'.ígyt: däzma'lom jelent Avievést. А Taxás dezde az

f Uraságnak,/az Uraság, dezmálja a' Taxást." De er

те ezafelelet, Мити: dézmä, idegen Szó, melly

а [Ъёгшапаъёзс soker-r meg rzoktaamáskor is za.

\‚‘ varni, és annah- reguláít, \ EzenkívůLezt: Iza/'z

míl, egvbehasonlítahi ezzel пешк1еЬеы41е2тй1;

' ~v;.», mert-dŕzmálom, däzmálok a Negyedik Ejtésbenn

álhatatosonn veveûtvljelent, ’a Harmadikbann-a

det; e Apedi@ hajznzílarn, hq/ználoá, a Harma

i dikbann is шиш, a‘Negyedikbenn ist. sok .rzók

‘ kal, minden ke'tség _nélkíil épp'enn aztjelent, mint:

azt Лег/212221001, 4019111! [лифт/1101", :és Яву; taak né~

melly Szók mellett tellyességgel nemx'tanálsos az `

értelmét~ шпаги, скомканы {Зуцтфтсйат a

хамам, а2 az harznot verzek 'belôllöhiazt аре’ли

` Ímßzmílom az az harznát;„ver_zem.K L mr f

Д asítmány, Indorratio. Ezfakét Végezet: it, e's

,mán_y, o'lly Gyökér Szó utánn melly <Más$aliérthe
па- ‹ tö, mint vEdam, n'em 611ЬагртегдсвуЁуйц; mert

’ . ez: ít, jelent а tselekvésnekçàyá' te nem hajtott

_ folytatását, mányßmény , -pédig-âizpnyos' és egé

‘a с wrzenn meglett «dòlgetpppg nem `Ю: í/I'se'p-ít-múgy,

4 , hev-z’tme"i'z"`l'y,I lzígpûfzmín'y, лыс—телу

д ч- Зайота’пу, „тамаду _?s» а t. mart fzül, ‘ád, allier,

n «Tselekwöërgék-.tnem «Apedig машаазшыд ытк ,

:;‚::;1п5т: Wp, Adv, шву. v Es -ígfLHa'fazïIndoçíatia

` igy téteti-k-ìL-i:v4 Нижним, „читает ‚ f og)r

5 'meg i,s_ vagyon , „чай-тяги ~ign; :megyagyon тет:

д fmány; Ininteîen`~meg,-’.l'ne_rt ít.«"; Ezenkív-ülßháta

-э2 .vûanì , azt terzi., hátassá;tenui* valamit ,"vagy

e. azt mivelni hogyñannak legyen'ihzím, -és 'épenn
~ nem ezt telzì: дист/акр, lhngy 'illik 'hát 'a:hríta

« t ‚ дёгтйлу а válafzra E*1 az. Instantziának az сит is
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ем. vól't lidia. ‚ Шут чад Szók~ lennéne'k'u' [ЕШЬ ta

-Iz'fî gpîhöl is_: expectoratio , f/simejjanìmány.; indigîta

~.' \'~1io,ïbe’uia.sŕtmdny, ред—91:51:30, el/zájjdsítmdny, ex

: .11:peditio,l kilábaxízmdny, ůxpplantatio., диаграм

.,ц»-тбп`.—'м Т‘ч. .s . Ё Ь

Heìiger; суй/едет; Hongerít, Yhenger-gat,Ifffïltœfzi e Гис

' тайм) egtaGyökért: Hangar’.1 Igazsis~az;"de ватт- -

16 ho y Henger idegen Szó, és .éppehn mástìte

.z д fzeb'fxîint замши: 63 а jelentésétï így 4tßefzi fel

.‘\\~\»\Pá«riz Pápai .1a Lexiconábann Henger Carni/ès?,
fl Hond-er. --Heltai Gaspár- ís-ígyme've'zi а lJ'léahért —

.‚ м )Magyar Krónikájábann ,Bergen-«Innen jöhetett;

U" пашут: ътдегдщ. тем;- а kló'héxf` sokfzorï Авиве.

“а“ " ríìi le làzïemhert .mìk'or `1вар‹,.`а1цаГ2’с, tbrturáz

îsïn't. »Esigy nem. mindenkorßbátorsá o`s afzár- .

ï д 7 mazott Szók érxèlméröl, a Gyökér Szo értelmé- .

‘‘ ' V.tefllövetlwzéßeket"tsinálni. р. o. Ebböl а Szóból:

 ` ‘ ‚наивна-01, nem îhozhatni-ki, hógy vólt valaha ez

f 'a (Зубы: “Szónkz mangur, és mivel' a mangurlás л

‚' egy gömbiâlyůfa (Cylinder). általilefz, nem- áliit

N“ hatni,1 hpgy’ma'ízguŕ‘ezt teÍ'zi: Cylinder; mivel el4

if# "2816 тапдитщцчпёдовоцп ezen deákos Szó

"~-‘iból"jí$': mangonizo. «_- Ebböl: Брошу, теПу де

7“? @gek helye,~ nem formálbatjuk ezt a »Szót: (spot,

‚ 55" алым ez_t tenné: Alurteg; metr-Ispotály ezen deák

› \ t‘Szóìoól lett: Hofpitale. H - `- - ш i

капищ Peripherie. Cirßuilu'u-»Fïgurm Нет“ 526;

‘- l'mert ettôl: ker, circumityjött ez: Ёж“, mint czek:

." ken, Infact,~ fůz, fózet? keretv, rövidítve: lient.

y м ЕЬЬЫ lett: keretcl; чаду [сете], сйгситёаъдГе

' — »pìmèntd c'm'gh. fMivel azért'ebbenn': Легла] vagy

»hrt-al. ott vagyon már ez aVégezet': et, nem le

het' másodfzor is vut'ánna tenui Еду: keret-el-çt.

 и: .Csak он aml vólna mint ez: ken, ken-et, ken-et

elëet, ТЫ): falat, falatolat. Máx` ez; Леше!“ jó

"Szó', "тег! fzantmem'ígéböl fzármazou et Vége

'f' чаш Sz'ó, (ming-hrt, Innen) hanemAa t a. Суё

“55 Ё6гЬсап van.`î,`~‘.‘ "' 5" " ч l

Rëŕeńgdny, Poßulatum.-~Nem hely'es. Маг: ez а Vé

' gezet: mány щёку? tökéletesenn' végire Напои és

f'a-«Gyökéiëtölïkülömbözö ’s `впавшими: fenn alló

- ' 1 60130:ЗЁЫептЁтй'т:›/гй1сте‘пу vetemehy. Ez a

. ‘  т Szó edigi«'&¥r;'mégï jövendöye és bizonytalanság

f “ та vn zi’ men," ha, megvólna'a dolog, nem is /rc'r

т‘пд‘.‚`13у3ё2бь‚5еш iók 'v,<'>1n.«.in.».k,rI tanúlmánf

jdvendälmärgf,'~vâŕomány igärmd'ny. _ .

Ка‘б, Cubus. Minthogy köáöl, ebböl legt: Cubulur, ez

l pedig :bböl: Cubas, innen пушные“ ez: позу
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они}: kiteheqükigy; ma. capuuzumbmm щ:
>talan.;Y de azért eztziC'aput, ucm tehctniágyil Ma

lgyarfzévá: Kríp, позу egt tegye.: f6. HonìtalaA

. ezt terzi: vendcfgnek vald hely, és ezt_Ma ar

x.

 nem jól esnék

Szóvá tették így: Imatáëy. Mivel immár. отд.

»tale ettöl jö >HvJ/mr; >az ребе alc-tel'zi: vandag;

ezt: az е’и vvnddgvm; Еву, tenui-kit.`

az én [топь '  \ ' ~ '

Kämme. :obb ядутащит тмином/аи.

Lap, Pagina ш! folium Libri.

'\

Ju.

Men, летам, tsak magábanń ezt tefzì: prav/ìantior`

ч eminentior, р. o. külömb amber ez', лают lovakgzek.

És így: дают/ш [юта/Ед: '_hajtott la vásán'a`

ч ezt мы, azokból valókat hajtott a mellyek kü

lömbek, jòbbak másoknál. Így; шёл/Ы: LovaÃ-at

haitott, пат egy ezzel: мамаши Lovakat hai

ми. Ez scm többfäle borokat hozatott-fel, és:

töòb täbbfe'le borokat hozatott-fel. Amaz elsöre

azt kérdhetne' valaki: Kinél hozatott-fel többfé

lét, vagy mennyinél többfélét? De ezt а másikat

mindiárt érti minden. ~

Nem hagyhatni hely

be. Valamint a kardnak olly külsö réfze'a,..lapia

mint a для. és нимфа; és valaminty a~l`zéli

kettö, ûgymint: azß'li és afoka, ’s következés

képpenn а 1ар7ай kettö:` ûgy а Ъёпу‘теки va~

gyon ugyan [ар/а, igan nz', dc taak kettö , és az

- kívûl vagyon, nem-belöl ,' Ia hol a. Levalci vagy

. а mennyibe az nem darabosva?

Bak. Es így, ez a fzó: lap, nem a dolognak ez

vagy amaz réfzeit adja-elô . mellyekbôl váll-belöl,l _hanem a külsö réfzének is tsak azt a tulajdon~

ságát , а щеппуфепп аЦд‘еПевёЬе t'étetìk, vagy

¿fzélinek Nagy hofzfzának yvagyr ['zegeletinek'va

élinek, vagy valamelly keskenyebbik réfziuek, es

_gömbölyů, ha~

nem sima és egyenes. Lap ‚‚ teh t tsak ан terzi:

v.rírnaszíggwfexmvssäg; ha pedìg пытают mondani

ki; .rima ref/lzrmár akkol: ¿ap ‚еще nem jó, hanen

Ragafztékkal kell mondanom így; lapin, melly ol

lyan Szó «mint ezek: món-a, „ища, a луди, шаль

ja, mellyekkel nem élíínk Ragafzték néîkůl. Hate

hát a könyvllèk lapja'ual se' tehetjük-kia belsö тё

— fzéit vagy leveleit, на: c_zzel: lap, ragafzték nêl~

kül ho tehetnénk-ki azokat'í ‚? a Modi/Clap,

а zodík аропл ’s а t. Nem jó volna ez: Ezenn а

kardonn'az alsó lap fényes, ¿a felsö lap rosdás.

A millyen apróbb réI'zei a-jánalr, a [мифам/гад,

а lapanak az б Level'ei; ollyanok a könyvbeuu,

is a Lçvelek. Úgydenem mondjuk: afának lap  
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' jai, a kdpaßtalapjai; a lapu lapjai, holott Ia .la- '

' ритм" ‘а neve isa laptól vagyon, hanem így; a la

pu levelei. fa levelei ’s at. külömbenn valamint ez

jó: a fa levélnek мы lapja', alsó lapja: úgy ez

is jó vóln'a: Láàd а Könyv' '20w/f levelének fimet

Nő lap/Enn”, tűlw' [ар/бил. í

-Ez ’sem „igen jó a könyv levelének jelentésé- > '

re: didalvg'mert a- könyvnek, а mint ug an 'most

kötik, tsak hat oldala nagyon,“ alsó“ le SŐ külső

~ belső, jobb és bal} hogy értené hát valaki ezt:

. _ “"‘le,isd a könyvnek люд“: óldalán'n? valamint en~

' щек- sints jó értelme: lásd a könyvnek mozi!!! lap

i ' ' Или; hanemha fzáz [ze elette“ fkró'l'na a könyv

kötve," nien-t úgy a lapja “z.r*igaiänn fzázlénne.

‘ 'Ha ez jó vólna:' ezen könjúnekjädzla'rmh va~

f gyan; mivel a minek штатном [проф az; .te

Мг eztis mondhatnám arről'aikönerőlL-Íezijkdz

lapos“ Ãönyp'! Vagy; ‘ez fz'iíz'laiű'könyizl Mitsoda

ихние lenne pedig ennek? Hamarmásra énlxet- _
n . у‘ ' , `v4 y l ` . y

ÍLzígfzatMll'l'uzrrzomemzm, 'Metegrum; ”Nemjó". Mert а

i ' L Tselekvőllgőltből lel'z'nek ngy.an Szól: 'ezéhfvége

zettel: at, et, mint: faly'fal-nt, főz,főz-et, lát

! tat, (vagyon láttat-ja, пят Миль/щ) lefznek to

n

\

vábbá némelly Tselekvës fofr'xïät5 jelentő Közép

Igékből is; mint: megyek; “menet, jövök,‘7"ävet,

“áll: állat, "s az. ватта: ïszenvedö ценам:
az 'anzolrh¢`>z"‘lvonl'zóv Közé «igékből nein ”leültek,

at et Végeze'tte'l, »'hanem .x-salí elv-sel; р; 0.,nen}

jó: iáttfz' . fáLt/‘zptlnyug-fz'óm, nyug/zabla:

rzem teg/ig,“ illyen ez is: ldg/ionfvagy Шпагат;

nem jó hát шут. ‘ " 'y » `

Loud/:nok Мани; Agafonum Reg;fMagg/ŕer. Ezek a.

Végezete'k'2'dr'". “Jr: dts,- tif/z; (fignak, nok, nek,

igaz hogyv "mind más dolog al való bánást lelem,

tenek, de más más értelemienn“; és így b'elpllöl:

kettőt. e y зубы: Szó {utánn “fenni nem lehet,

mint esn k ebbenn :‘ Lóvé/elnök: " Mert az 4/3

ugyan. benne jó“,"-_és pllyan mint ŕfùh-d/â: tehene]:

’s a t. de máx' a nfl/lino# ‘hda’ nem mehet',1“mert

az jelent belső'házi jófzágokkal hínár; mint: lpa

’ háznak. fe vernek ’s a t.“ ‘d g őz, edi "cent
külső ‚тёщи bénát-“fé, hibásps'zg ¿am

'.‘ ez: a mi ka-va'tsmolréunkga 1u ¿jan-ayz-nabja.,

' " " az Uraság kalmár-47114. ' д ' '

xMagyarítani; Magyaron'tani. E helyett: ~ magyarra

fordítani. Nem jó. 'Ez a Végezett ít, elkezdett

és folytatott, de még egél'zenn töukélleteaségre nem

hajtott tselekvést jelent“, пиши/2421: f's a t. .Az a
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Végezet is: os, tsak vdamennyire való vetést je

.lent a dologhoz mint: kafka, öràäs, лимит, м'

zos. Es így,v`a гашиш, hajo éstökélletes; nem

Rell magyarítámak, annyival inkább magyarmí

ратные, mondani; külömbenn ez, sokra reá illik.

Ezenkívííl, ezt. а Végezetet: ít,lollyan nevek

utánn ytefzfzük, mellyek Mássalérthetök, tulaj.

donságot jeleulök , „vagy a..mellyekk_el ezen kér

désre. Ее1е1йп1к:‘:тёпе’тй! шитый! Ев úgy lefz

ofztánn az ít Végezetlel vollyau ige, (nelly azt terzi:

illycnnä vagy ollyanmí tquen.l р. о. fejeï-ít, lágr

й, kerek-ít. î De az ollyan Malgábannénhegů Ne

i vek utánn nem .lehet ezt termi: й, щеЦуеК vala

‘ша magába'nnßenn álló dolgot фасцией, és a.

. j ‘mellyekkelì'ezén kérdésré felélünkz, Иногда? mi

 jmdn? mel-La dolgot „щ dologgá <tenni nem lehet,

и h_a lehçtis agulajdonxdgolrat váhoztatni. р. о. nem

jó: aficlzzhftani1)F dq/à/rzít, nndrágítgmi a quztót.

` Illyen, S;ó pedig ez is тазик, .Igy .ez sem jó:

hiba,'hìbz’tani. Hä valaki Аи mondja: lám v`a~

î„gycon ez:_Hóld_, hód~ítanì, а’Но’ш itta Török tzi-y

' AIMI', Inf-‘ily SzólMagábannéŕphetö.  De'elébb

vólt ez a fzavok : hddolui, ablagyar'oknak, mint sem

Törököt látltakr; щек az elött már`jóval hada

Копай; е pedig4 Над! Szó, ljöhet hát inkább ezen

-Bémet Srzötólijxogdihuld. Ezçnkiyül, semmikép~

‚ ‚репа нет .illik idp Jzódít , mert z nem аи tel'zi:

',¿mfuŕçldë (anni: hahaÄTörök 'I`zím_grft.ölI jöne is; az

„ ‚ '1; >yen értelemröl yólt pedig vif'fsllygbbV a kérdés.

Шайтан}! ‚ МдрфшсЁЛТ/пёшфдщ,д:Ёб Akademien,

.. F6 Os ola. мандат сЬЬбЬ Omni.: nem lehet

Omnitas, miveI м az omni.: terméfzeti nem en

‚, ёеайоще3;_1е}|ы‚ edìg uru'agafrJuJbál,y mii/efflux,

‚\ mert гидры/идти mmt wnrìglf; ¿gegyik azttefzi
l.:

.

.

«,_fegd/Ãz,~ a másik, тифа, ûgy :_1 Magyarbann is eb

;„Aybôllz суд/2, :Lçl'xçtli: egcßgfäg; dk; gMindef/zból nem

„ЖДЕМ: тбпфиСгсг‚„ёв ha. lel'z, nem меня all: Vm'

; ‚ vgru'tw, heme@ az; tenné;0_myr_1ita.r. .A F6 0530

5. „4133 гейши!“ deákûl nem Отдать ‚Навет Vniver

l.".L_,/ìta.s,= magygrl'glyspm Mindeasíg, hvanem: Евф

„uwfrpfç Úgydq ez tslak а. Medica Решай“ Щешё ‚

мы искр ¿z_egéfz _F6 овцы. ‚. l

.„ Mivel деп? а4526 Mindenesrmegvagyon ná

_ — A„lunkjtahvetîta fait af tefzen, ’tsak abbol külön Боц—

_ ` ` dolt vagy атм, (abstra/lált) tulajdouságot te

L _het a Mindeneuíg; és .mást nem, mint р. о. ezek

.‚ berm: bizony, x»bizor_1yos, bizonyouzig. Már pedig

,f 4. ez: штата, vagy ezt terzi; a. mibenu minder»  
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{elle vagyon; p. o. minden“ l'amam; vagy azt, re.

- ire mindenféle dolgokat bíznaliä-p'o. ez-az ema

ber mindenesem a háznál; - És “így Mindenenég,"

nem tehet egyebet ennél: Olly A"tplaidmlság,'"melly ~

fzerínt valamibennÍ e kettő köi'zíil“ vagyonïvala

mellyik, és így Mindenwdg nem vevődhetik

valami testi latható és rń'agábann fennálló do-`

Iogért, millyen egy Fő Oskola. Az Angliai Min

' dem-nég hátlezfek fzerînt ezt tenné: ollyan álla.

pot, hivatal, vagy tulajdonság, melly fze'rínt va

' laki Angliának minden dolgaival jól'zágaival bá

'nik з“ u'g'y'pedig , h-ol vagyon az Anglia Minde

пела—Ё ?` éppenn n'em Cantabrigídbahn vagy Oxa

niumbanh, hanem a Királybann és a Parlamen

tumbnnmv Így, ám "ha mondja is valaki ezt: Tu

domrínyok mindeneue'ge, de ez tsak tulajdonságot

даем,“ és kell valami más magábann fe'nn álló

dolgot mellé kinevezni; mellybenn aza tulajdon

ság benne legyen, és Залпы-21 ш1а1с10пзё8т61‚
i külömbözzön. p. o.“ha=;mondanám is: A tudo-v`

mányok mindenenége 'az-‘Akaddm'iábann nagyon;

' tsak nem tenné a mindenemég az'A/rademíát; ha

nem annak ила/лошади, melly “soha sem egy

magával a dologgal, mint tudni való, f

De ezenkívül, három lévénniitt a Mássalérthe~ `

tő: mind, minden, mindenes; kérdés, leheté eb~

ből, Jág, Je'ggel Szót farmálni,“ ug'y, hogy az

ol'ztán >magábarm fel állá dolgot tegyen. Eppenn

nem, mint ez is mutatja: egy, egyen, egye/zer,

egyenesség,” ez nem magába'nn fenn álló dolog.

Más .so/r, .wks/ig, tán, táma-Jág, mert itt a. Jág,

Egyfzeres Szó utánn tevődik. Míndeneuc'g ollyan

volna, mint: olly, ollyan, ollyanos,'ollyana.r

.rá . "
` g Esem igen helyes: Mindene: буй/[стай];

mert Ládáról Kamaráról ’s a t. 1eh`et ugyan mon;

dani: Mindenen de már az a Láda, Kamara,

bizonyos meghatározotthely, egy egélz; az már

nagyobb nem lel'z, és így lehet az , az ő módja

fzerínt minden“. Úgyde a Gyüjteme'rgy , jelent

meghatározatlan, lassann lassann nijvő, végére

nem hajtott dolgot; több közzül való kifzedege

' tést, e tehát: mindenem láda, kamara, “jó; de

штате: „аль-тал): nem igen jó, mert ha gyü/'

tema/ny , még hát nem mindene-J, lra pedig mín

деде: már nem gyüjtemény 3 ha gyůjtemëny, úgy

tsak штат/Де. _' -
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Mondolat, Dictio. Úgy válna igaz Magyar Szó, ha

. vólna ада Tör'sök: én mandala/r, te mondol/“z, ‚

ő mondol; de_ nintsçn. Már ezek .jók': вши/ад

markolat ’s a t. mert vagyon ez a Tör sök gan.

dalolt markolok. _ _ v

Nyelv-Alivele'x. A”. Magyar Nyelv mivela/ea , e helyett, \

` kipallérozása, javítása, ’s a t. Nem lehet hel be '

hagyni; mert nints Példa reá. semmi más'a éle

fzóllásokbann, a bol a mívele's elő-fordúl.v Mond

. A 'uk ugyanezt: afőldet mívelni. De дует a he

< lyett vétetik a mit az mivel maga is, úgymint а,

bque'd helyett, valamint jel-gyver néha e helyett :

‘_`\ a. mit az mivel t. i. Hada от: helyett. ltt hát

Тюри: vagyon. De ez aqujó föld tulajdonkén

Kenn vétetik, a termél'zeti földért. 'Hozzá illik

át ez: mívelni , mert az is tulajdonképpenn va

ló',_ terméfzeti, és testi tagok, által végbenn vitt

- munkálódást vagy gyakorlást jelent. Ellenbenn

ezek mellé; fegyver, nyelv, nem tehetem ezt: mi

velni, olly véggel, hogy az jelentsen nékem vala

mi ollyan elmebéli és láthatatlan ltseleluçdetel:,

minémű illenék ezen dolgokhoz: had, befze'd p. о.

_. azoknak nagyobb tökélleteue'gre valóvitele/t. Ugyan

is, afegyver, а Nyelv, néha termélzeti dolgokat

.‚‚ is jelent tulajdonképpenn; és így , minthogy а.

‚ l ‚пашет testi va terméfzeti tselekedetet jelent.
mikor a kettőt öáyvetéve halljuk így: nyelv mi

veleír jkgyver mivele'x, nehéz ezeket a terméfzeti

értelmekből kivenni, és elmebéli értelmet adni

nékiek; mivel a fegyvert tulájdonképpenn is le.

het mívelni; p. о. kardot puskát tsinálni, és nyel

vet i: lehet fából vasból rézből ’s a t. kifor
málni,v és így hamar effélére érthetné valaki ezt:

fegyvert mivel, nyelvet mivel, az az: кыш, for

mál. .

. Annyival nehezebb itt más értelmet adni ezek

nek mert ha. a föld mellé tele'zük is ezt: mível

ni; ~ott sem jeleut ez: nagyobb tökéllesességre

való vitelt , hanem tsak a rendes munkálását a

földnek; sőt, ollyat, a mellyet a barom is v -

hez vihet. Jelent az minden me határozd: n LA

kül való munkáját аллей. р. o. a a Gazda ezt

mon 'ná штата: : menjetek-ki, és míveljetek a.

földemet! ezt kérdenék: Szántsuké azt vagy be

vessük, vagy boronaljuk, vagy kapáljuk? nem l

értenék arra, hogy azt p. o. [гид/г a gaztól,

l vagy "будней, holott pedig efl'éle vólna a főld

nek rendkívül való munkája, javítása.

I

__4_JQLA
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На îgaz1 az, Ногу. а fůld \ тимин lehet iaví

tanì, nagyobbltökélleteqségre vinni; tehát-a тя

wld: nem-»teheti' ezt: javítá: , nagyobb 161581212!“

1 Jefgre шимми; mert haa/ez? tenné, ûgy afäld

„ _ таи-[6:115,1е13мвещгуе1п1, melly ,képtelenség A

fóld mivelát_.végbeyiheti а tudatlan ,Parafzt em

' he: is, шунта—1:13, söt а barom xs, mert'az

.nem egyéb, hanem а földnek fzántása kap'álása.

rongálása; d_e már а föld mivelésnçk nagyobâ

‚цилиндрики vaéómitelc , a gazdasá i okosság

пай egy fö réfze; és ollyanoknak mun ája, a kik

_' . ebben éfzfzel vfáradoznak, és így nem vehetik-el

1 -_ _ _amaz elsöktöl ezt a nevet: НМ! mivcló' Tármsdg.

4 тока: illeti ez. Minthogy azért ezt a fzóllást:

1_~ `¿@16ij тише, ettöl verzik némellyeszöld mtvc

‚. léf; a.lVyelv mivoló Tárxaságtól hát Свай azt vár

_ ~jukéA a Nyelvre nézve, amit valamelly fäld тёт

и Tdriasdgtól a földre nézve? Ha a mivelcû-rtek

çdd.ig valo vfzokott értelméhez , `ezt az uijat rá

gafzt'ák: tökélleteuf," где]; mivel_egygyik fél sem

611421, а maga fzavától; sem a пешие, sem az

IÚjj Szó шашек: tehát így lefznclpmajdì Föld
тмин mìvelöv TárJam'go/ï; Дует mìvelaût :nive

JövTánanígo/L’ me'rt magábann aNyelzì mivelä Tár

г ,.raJdg többet nem jelenthet, mint а föld mivelö

‚ Тйтшйв miv'el ettöl vették amazt.. „

‘I Valamint azért ezen fzóllásbann {ш mívelcfr,

nem lehet óltalmát találni ezen fzóllásnak: при

mivcleß', úgy másokbann sem '1.ehet.¿..Nemho`

` cz а fzó теней: ezt 4kiteuné: invitó.: töÃ`ällalexeb-.

bé tamén#t söt azt,se tefzi-ki, jóll,va_gy.oné à тип—

ka vagy role'zûl? lInnen egyaránt mondjuk; jdt

mju/,rqufzat mivel; azi mivelemjzogy, mit тётю!—

jek~’s а t. A mivclé: ollyan közönséges és min

деп meghatározás nélkl'íl való tselekvést jelent,

mellynél már bizonytalanabb nem _lehct. Ha ezt

mondom: ez az ember тис]! _а Mexŕcrseget, ki

értené ап'а hogy azt nagyobb tökélletességre vi

` - fzi,` éppenn nem; hanem tsak erre : `густ-отдам

Úgy ezt is: ez az ember tml“ a .fok лит, köhä

geist mìveli. Ha tehát e fzerínt Шуга formánn

tsinálnék lzóllás formáit: ez az ember тёщи a

her-qucdeß'l, a föld те’ге’л, a тиф-55111, a родил,

а tántzo/ , ’s a t. avagy értenéé valaki спгс: па

gyabá tökéllenufegre щи, éppenn nem; hanem

'i ' erre: ду’а/гогот: , folytalja. Más operan“, má»

' finalen. ‚
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.vl

` от 'tárm's'äg ‘lq/1*., és így

\

\ р

н

`è? J sfz ах;

Es így ezt is: mim-lm’ джута, nem lehet egyéb‘

ként érteni ; hanem газу - igy: 'nyelvet [птиц

Ье/гс’дег‘1йёп41пё‚(ше11у ‘КНЮШЬепп зепЫпе1о сдё
benn - sim's'v talá'n,) чаду í'gy : `гадффмег gyalrorol

m' ai ”32 be ¿lleni.«' шитьем-213}: értem is ba

jos “цеп 1gy~ebbenn: ‘miwaieìn a nyelvet, Шуга

Кетёпуйёз моими-он «opus Vólná': нема/им

а` дует; áíïtal mívelf l-dulgot l, “фену" ts'ak" VJfillyan

mintftï vólna: ревущем mil/el; az hely'e'lf'ï Ha

dat foéytgt. `Azért is bajoslmég, nîert egy'bizo~

nyos dologról' is', rńint а штурц ”а Nye'le nem

móndjuk ezt: mivelni, a helyett [ля/1151712; р. '6. tor

nyot mivel, prédikátziót ‚мы, alamisnát mi

те], levelet mivel. ‘ ‘ “ч'т

De hifzem ám vegyükae еду kevéssé ezt.- Nye!

,vet'mìvelni 'e helyett.: а bq/zc/dct „схемам, bc

ßéllnig'ßmìvel egyebet a fellyebb valók fzerínt ép

penn'nem tehet; nem tehet шаман/ишемии mi

“регат а nyel'vnek képtelenség nélkůl, :reml teheti

a töL-_e'lleleuc'gre 11a/6 удав? й: úgyde úgy ofztánn

egyv sereg: együtì befzéllö gyermek is душ mi

ezìa hév, kilsíny lefz

e Magyar куш fzépítésébenn javításábann és

-— tö 'élletes'ségre való vitelébehh munkálódó társa

` "д” Ságnak. '

l

1710

` v..

n

тип/дну, _ йуойгагтйпу. 'Exem plar ' typis exe-u Гит.

Más hasonló Szókbann nem j'ól esik: bíztntvány,

Афиши], kercxtetve'ny, iuttatvány ’s a `t. oka

ez: тег! ez a Végezet: tat,> tet, ellenkezik- ezen

Végezettel: типу, vagy, mány, mény. »Ez -j'elent
valakinek olly maga munkáját melly tölicîêllete-Y

nenn elvéägeìtetett Q' mint: [шитая]; тамаду,

аМогтйпу‘; amaz pedig, más által valló olly ¿rc

дентин, `ше1|у most is gyakoroltatik, rádu

sonként, p. o. [пущ/мг, futçat, [блиц s a t.

"A kettö hát nem állhatfmeg eggyütt. Innen va~
'gyon, hogyv ha vagyon is nëmelly fzók utáun ez:

tat, tet, de mikorvezt akarják felveuni: уйду,

vagy me'ny, akkor elvetik 'ez'tz tat, tet, p, o. [а—

«kan шпили, talmrmány, keres, диалог, kers.:
те’пу. ád., adat, adomány, ’s ya t.

Ha ed'ig ebbenn nyomtatvány , ez a mín)f

' Mássalégthetö Szót formál: (merc аи fzokott

`igazánn formálui; mint: jár-vdny, halo-Uday, ra

ела-126495) ûgy még inkább nem сет azt a mit

némellyek'ïakarn'ának tétetni vele, t. i; Exemplárt,

hanem' ezt tel'zi: oléyan a [кг/иге: vagy а /îifzo

hott lrgyomtatrzi. ` ‹
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Öldalaxítbm ,\ Ide älrlalas'ítorri; Íìíc adnectn.' Нет hé

' lyes. E hasonlókL/zdzasíwm, нападет, .ro/m
y n' ‘sitomiq ezt tefzik'ì hiázajjá'ińé'äàëkxdk a t. tefzèm;

‘f ó'ldalasftdrh hát ezt tel'zi igazánn: azt tselekeí'zem

vàlamìvçl, hogy legyep мы шага, mintA р. о. а

' “ ‘keyékgyartó 'tsel'ekeí'zìk' a'fzekérrel; a. танк ‚ az

' ‘,_ árpa; at kukurìtza'a hízó sertéssel. ‘

"Szç'ń-efníteû, Нажимала. Nem jó: Ez a'deák I'zô meg

' újjításttefzen, nenì építést; `e pedîg külöi'nböz,

а _ niert а Házat, Templomot e'gyfzer építik, dxz'sokd`

fzor lehet rq/ŕaur/ílnig' A tulajdo'nk'éppenïri való

f' ' fze'ket vàgy afztalt, ’sl más .'¿lpróbb házbéli (101—

gokat ncŕn4 ejgz'ŕik; hanem tsinállják,q МКМ}: , és

‘f ' 58у._%1‘„1‘гё!‹г61‘&ес1' ha'sonlatossá ann semijó él

‘ ` ` nünk;""olìy vI'zóval,I melly niagara a fzékre nem

l 'u \. ник; "A mit ¿pítgzeh nem' vólt: úgyd'e `а Ч’ёгте

' ` уёЬепдё‘КёНаи'гайо`е1бтт{дгад" on Tärvärìj-/zélń

ila 'válâh01., 'ott állíttatne'krfel '1 yen"Szék;" а holl

még ’nïçm `vól`t§ е yóln'artalán'-Sz_¿¿~'é/:ítés,"‘ha az

e'pítéx jó 'fzójyólîna ide.I vmî'egyA nap _úégbe vi

vödhetik; arrúllnemmdrídhathif, поду .nl/„úte

4 tik, фей az' ар?! Végezet sòk 'íde'ig _y;:ilóA` f'çlyt¿.

tástjelent’. ”нитрата13у‚12ы1апг‚: EUHek'áÍTem

"\ ‘ ритмы ¿zik/Jé vólt "46 May '1794. Éppelmòllyan"

r v pc'dig ez: NN. Várm'egyébçqn’3_.-`Sçpt._ tägl@ уши

` ' ‚а «Staff/1""cfpítcîye."-4 Tiíztválafztás'.` ,f `~ `~""

Szel'llälyesenn e helyett: Sze/nélly ßerínt', ‘in ‚демона;

" Hîbáá. A Határozó, (aducrbium) nem 'tieljét sem

mást," sem többet, чаду kevesebbet‘, mint' az a.

Mássalérthetö Név сем,“ теПуЬб! e'zïëtŕf'Erre

hallqat az, Iés nem arra a Gyökérr'fç', `melIlybÖl máx'

a Mássalérthetó lett. Személyesenn' is`hát nem

erre halîgattöbbé: fume/(yg навешена à köze

lebb valóra;l лошадки, e pedig mit седую; )'61 ша

juk; ezt t. i:'1lenu5tus,ß¢'p' ábfázatú. Mit itcfzeu

hát ez:fz'eme'{ye.rcnn ott vó/fp Gjůlcfxèehn? látnì

való ; és ott lehet valakißcmälyjkcrí/zt 'a Várme

› ' gye Gyíílésénn, de azért nem/zemeZyesen/z vagyoul

ott. Igy: Зимним“; nem hall at többé erre a.

Gyökérre;jzc/lz , hanem az _abbó lett Mássalért

hetörç Дети/ел, теПуЬЫ közelebb eredett; és

így, _fzemlelcnlil nem ezt tefzi: fzem lzälkůl; le~

het valami vak,fzcm лёг/Ей! а _[еи3р1отЬапп‚ de

fzeme'rmetemnn; lehet ott Valakikétlìemů, de azéri:

Лилии/и“. ' Ez a Nevezet is': Szemrflyu Nez/ná.:

Ja, щепу а Grammatikábann e'löf'ordúl, illyen hi

bás: de már közönségescnn bévevòdvénn, meg

hagyódott. Helyesebb vólna: Битый: jelentô.
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Битвы, `Àddìtanwntum, Appendix. Ez, igaz Ma

` ; gyarnak: Tóldale'k, Szamár, Mçgfzer'zefs. Szaze

Íct ezeknél. nem i8;:3videbb Í'zó , ha tsak ugyan

arra néznénk is, úgyde hibás. Mert ezen, efzköz

képpenn való bánást jelentő ~kétféle Végezeteket:

' az, ez, az; és .al„cl, öl, hawitslak lehet, egy fzó

` utánn nem tele'zük; mivel mindenik külömböző

bánást jelent; «más botozni , verberare, más bo

tolni titubare, más meg травим, más meg .rüch

_ дала. Immár: ebből a Gyökérből: Дог, vagyon

д]; .‚ ez infiere@ vőlt ez is régenn:fzcrcl; (ahonnan

_` ‚ .,lett a Делегат) de a kettőt együvé nem “тёща,

д, “Magyarok így: én jzerezelcm, te латыш; а

JS длины). На nints hát ez а »f_zó,l nem lehet ez

h f `is: fzerzelet.- Ebből: _fzrrg vagyon ez is: деды;

,I („ez is vólt valaha; fzs el; (mert. vegyen ez: jée

_Í_§ ' Нед) de „már. akettőx nints együtt: ._/Ize ezelen:
h ' Ё at. és így:J§zcgczclet semfjó. - Ez a fzäfzerez

` I7fn:g/`z¢.rzi, ygaat is;tel_'zi : juperoddítá' é's' belőlle jó'
Ш 1.32;регге’ддадйшшепШЩ; de ha már ennek:

‚ V zerez ezt i's utánna tél'zem: (el; дыша: az ezt,

'ja I_eg első 'ér'telméből kivefzi, (mint ebből kép,

“más: képez , дерма ismét más;) és így днище:

valami ollyas; többé nem tehet a mit ez telzen:

Й" zerzi, meâfzerzifuperaddit. l „

Ъ'гб- kir, Lexicon. Ismet: Kints-_Ta'r Авт/бит. ng

ycr-Ta'r, Ärmamsntarium. Mit tegyen Tzír? a vé

le öl'zvetettekből lehet kihozni, úgymint: Tár

'Hdz, Tárfzckc'r, Tár-naif, (mint Pra/zárnak, Ajz

' tal/10k, Udvarnok ngveŕnek.) Ha más olly l'zó
kat Ivefzünk-fel, mellyekkel Ez, Ház öfzvetete

tik p.> o. Bor-Ház, Srí-Ház, Elek-Ház, Gyöngy
, Ház, Köröm-Ház: ’s a. t. látni való hogy az elol

a'lló I'zó, "mindenkor ollyan dolgot tefzen , melly

’ `a másikbann úgy va “yon , >mint; Hegybcnn. ' Eb.

benn is hát: "Tárlzdz, mivel a Ha'z, helyet tel'zen:

tehát a. Tár, _abbann való dolgot jelent. És va

lamint ezekbenn: poli/írnok, fegyvered/t, az a nok,

nel: valamivel bánót jelent, ` a poluír pedig, és

fegyver azt jelenti, a mivel'a bánik; íg ebbenn

ís : Tár-nal“, a hátúlsó valamivel bánó; jelent, és

így az első,-tzír, azt а dolgot jelenti, a mivel az

bánik. s ` '

Ezek így lévéun : nem tevődhetik hát vala

melly dolognak elnevezésébenn, ez a Szó Ta'r,

utól; és nem fordítódhatik a'z, ollyan helynek

jelentésére, a mibeun vagyon valami; p. o. l'zó,

fegyver. kimi. Ha hozhatnának-elő tsa'k három

'l'. ll

.QI
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négy jó Szót is, de régit, a mellybenna Tdi utól

tétetnék: úgy mind más volna, de nem lehet; és

tsak kellett arra okoknak lenni a régi Ma yarok

nakbhogy ezt: Ttír sem utól nem tetté , sem

magábann, hanem utánna tették ezt: Ház vagy

Sze/refr; melly világosonn jele annak ‚ hogy Tdr

„ő 'nállok helyet nem tett , mert ha. azt tett vóli

na, úgy ez а Í'zóllás: Tár-Ház Szó-Izaporítás vol. A

na, és tsak illyen forma: Hegy-Hegy, Ней-Ней.

На pedig ezenn: Tán. ezt értették vólna, a

mint talán v'alaki gondolkozhatna; штат/2:71: jó- .

fzdg, hints-,_ свиты, promptuaríum:_úgy Ház nél

kűl i_s tették volna magábann a Szók utánn д így y

“sd-tár, дог-Мг; de soha nem tselekedték., hanem

mindég elől, és ezzel: Нард/гага a t. Y

,_ Hogya "-Tcírorm nem értettek mindenféle inf/'zd

движимая, collectionem; ’san e`z_ is bizonyítja:

mert a Királynál más vólta [Ja/zárnak , más а

Fegyver-nek, más az Afztal-nolr más a Tárnok ’s at.

Úgyde ezek is jófzágok, ezekből áll a gyüjtemény,

collectio. És így, Tdryalami amazoktólkülöm

böző jól'zága, .vagyonja vólt a Királynak , és

amazokat nem tehette közönségesénn,merta Tár

nok;ág különhívatal vólt. Hogyha tehát, más a.

fegyver, más a Ta'r; mint az eddíg'valókból ki

tettfzik, а Fegyvert tehát , a Tzírral, tellyességgel

nem lehet öi'z've'tenni így :chyver- Tár; mivela Ttír

éppenn nem jelent helyet; úgy ezt sem: кти

Tzír, kivált ha ezenn: Tcír, kints értődik. l

Tár tehát, látni való lévénn, hogy nem terzeuA

mindenféle gyüjteményt vagy jófzá t, hanem ne

y.vezetesenn átm“, élelemre való fr_ífz д q, eis- min

denféle enni innya valő dolgot; mellyet ebből .hozg

hatni-ki; mivel a Magyarok nem mondták Fegy

ver-tárház, kinn-tárház, könyv-tárház; mert а

fegyver, hints, könyv, ’s а t. nem élelemre va

`16k; hanem tsakí mondták: fegyverei-ház,

kinnn-ház ’s a t. E ből is kihozhatni, hogy ezt

sem mondták: Élek-tárház, bor-tárház, иней/ша,

hanema Tárt kihagyná/m: Ele's-Ház, bor-ház, .ró

hríz, mert а Та’г éppenn olly formát jelent, mint

amazok,- tsak éppenn ezzel a külömbséggel, hogy

Tár mindenféle élelemre valót jelent, amazok pe

dig anuak egy vagy'más nemét.- És így Szó Tza

porítás vólna: Elés-tárház, Bor-tárház, .rő-tzírhdz;

sőt volna. az némine'mű ellenkezés az értelem"

bend; mert bor-tárház, ezt tenné: ollyan miu

denféle élelemre váló dologgal rakott Ház," melly

. l Х 2 ,

. Ф___„ъ„.._.:.. 1
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’ f ` 1

bonn tsak bor „душ. Só-tárhdz onyan élés Heiz,"

mellybenu tsak Só vagyon. Ez is hát: [душег

Tár, e Í'zeríut ezt tel'zi: Tsupa Fegyìerböl álló

mindenféle e'nni innya való. Szó-Tár is ezt ten. _

né Tsupa Szókbó'l álló mindenféle` enni innya
. ` Y С. 4 г „ A

f `De nem lehet ezt- a Szót: Tárf,"has`onlatosság

Í'zerínt is, erre'a Végre-fordítani: Szó-Tár.' Mert
Trír,A egyedůltsak ollyan dolgoknak gyüjtemén

nyét ielenti, a mellyek enni innya v_alók; és Яду

a'nnak érlelmét, ettöl egéfzenn kül'ömbözö (10108

nak jelenrtésére forditanl: mert ezì Баб-Тай, va~ i

lósággal illye'n forma' Öfzvetétel, minérńüek vól,

„ nának ezek: >Èò'ry'v-Patika, Bibliotheca heîyett;

Szó Pz'rwze Lexicon helyett; Нагоя-Рта: e he

"lyett Наши-111521916; Virág-Faòrik-a kert helyett,

. РфйМ-Ьоггюта árûlô bólt helyett; Паром/г, vá~

“ ros helyett; L6-Láda,‘Istállóhelyeth Tabak-01671,

Tsorda helyett. Ugyan is, ezek': Fati/ía, Рт—

cze, Piacz, Fabri/ra ’s al t. kiváltképpenn való,

és az itt elöltétetett dolgoktól egéfzenn külömbö

zö dolgoknak helyeivé vagynak rendelve Illyen

a Та’г 15, Í'zíntúgy nem lehet ezt valamellyfzo’.

na/f `utánna tenni, mint _a több társait nem lehet,

ûgymint: Баб-(фиг, fzó-pohrír, fzó-u-rlvar, l'zó- i

fegyvar. . ' _ y
Еж seml lehet ,helybe hagyni: Szó-Tárház а.

’1’е1}еЬЬ való okokért. Megmaradhat ez а Szó 15

‘ А Lexicon, ha mar dhat ez Biblia. ‘A ` -

‹ Terjadsefg, Földrzek Ter/edsclge, Planities terra?. Tcrjed,

аи teÍ'zi: nó' , odtíbb ‚недуги, propagatur, mint:

ter/'ed а fa gyökér, ág, pestis', ,hin 'Igy: eddig

terjed a határ , az ori'zág ’s a’ t. YEgyfzóval: ar~

ról mondjuk hogy ytrrjed, a mi lehetïkissebb vagy

‘L VAnagyobb mértékü; de а föld márfazonn tûl nem

" terjed , nem megyen, а` meddig terjedt és most

vagyon, és annak', Vter]'eaï.refgcń‘, чаду 111156131) [ст/е

de'Je?, (mert az illye'niKözép Igékbòl mint: te'rjt'd,l

árad, ered, _fze'led , ’s а t. mellyek valaminek

làssailként tselekve'ssel vaió tovább folytatását

jelentik, nig, seg, Végezettel fzót nem tsinálunk,

hanem tsak а Засим—46 Formákból, mint: izzudt

fár'adt) tsak aTeremtês hanrmadikI napjánn lehetett

vólna valakinek látni, ha akkor ott» lett vólna;

de már ma nem тред, és` nem nö, nints hát

игра/Мёд, hanem vagy\on image, és ezzel dég

' *L gé метчик ezt: гашиш. - 
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Tcrmefzetes, Naturalis, e helyett: генштаб, terme’

fzettcl megegyezö, идёт/09,6. а _fzerz'nt való.

Нет jó. Mert~ ez azt tenné inkább: Naturosusha

vólna illyen Szó, vagy ezt: a mine/f падут: ter

Yrnej/l'cetl.\A’ kettö pedig nagyonn külömböz. Más

a wizarborjû, más a vízl borjú , más a Лёт:

fzolga más a házi fzolga. Így уши Úr, fóldi

Ниц/али! ember falus ember. Így: аду/{г anyai,

q/zmlo; nfztali , orjlm'gos orßági, hams, han'.

E fzerînt , más a termeßeti hang; az az а ter

, méí'zcttel megegygyezö; más а termé/‘zetes hang;

>és tsak azt teÍ'zi: ollyan~ hang a mibenn vagyon

terméÍ'zet, ez vagy amaz. ‚

Vagynak ugyan illyen Í'zalvaink:V ‚надутом

tdtos, lfatomís, lr6/rw, görbc/J; de ezekbenn még

kitsínyítés vagyon; és így ezek [z_erínt, terme’

_fzetes tsak ezt tefzi: ami vét valamennyire а ter

méfzethez; holort ezzel még valami nagyobbat

'akarnáuak némellyek tétetni, mint ez telzen: ter-k

maf/zati. ’ _

Ha ezt akarnánk is kitenni: a mibenn va

gyon ez vagy amaz хетты, arra is vagyon iga»

zabb Magyar Sz'ónk, melly Vez terme/zetû’.

‘ На е2‹:!‹1‹е1: betsületes, гущи“ 's a t. éliink

i is illy forma. értelembenn : а betsûletlel тщеду

gyezö ’s а t. oka ez: mert nintsen azokból ¿vel '

tsináltt Mássalérthetönk: Митей, гфшш, mil

, lyen ez: termefzeti. Ezt a Szót: terméfzeti, nem

f tsináiták vólna а Magyarok, ha tsak azt tenné

a mit termä/ìetes: de kétség kívl'il ez: штифт

erösebb Szó:.mert ez azt tefzi а mit а terméfzet

vezérel, bîr és igaz at; e pedig: tering/kern, ezt,

hogy a terméfzet b ratik.. Ha termeffzele.: teheti

ezt; а termeyzettcl fdl megegygyezö , abldl jblyó;

úgy ha ezt akamánk tenui: а termquettel ellen

Írezö, fzólhatnánk Яву: terrnéfzetlen, zermq’/`zet пе?
Írül valo', . o. va háládatlanság termefzetlen (10

ì log. De a ez hibás: illyen ama másik is: a

lláládatouág termeßrcte: dolog. .

Méltánn gyanûs Szó'ez: ternxä/ìetcx, a Szár

mazására nézve is. Mert egy fzóbann nem jó

tenui két egy formát jelentö Végezetet, millyen

-ebbenn az (fz, és az es. Ez mindenik valamivel

bánqt vagy bírót тет, mint: „kenaf/'zr [враг/2,

tehene: , LovaJ. Ebbenu pedig Terme/zeta, elö

fzör vagyon effe Tarmqu, (bár elvefzett is már,)

Ь. azutánn ez: и, гегт(/`2еге.г, ûgy nem jó hát, mint

t ezek: bdny-é/z-at-w, туф-еды, vad-záfzßt-o;

\
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Val'a'mint ez sem jó vól'na: hemel-.rég bán-at-Já'g, i

mert az at, et, Jág, ‚ад, cgy formát jelent. Ez

sem: митинг, mert az dr, és az одену

forma jelentésů. „

Тд/ге’1/сгезйеп5, Perfectîorem reddere ; tökélletesebbé ten

. ni. Követi ugyan ‚а Német és Frantzia Szókat;

de aMagyar Nyelv Reguláìbann nints fundamen

теша. Más hasonló Izókból: дышат, tmdá

lutoJ, alkalmalw, шатает, foganatos, ’s a t. nem

jól esnék ezeket tsìnálnì: дантиста”: alkalma

tofítam ’s а t. Oka ez: тег: ez a Végezet: ít, so

ha sem tétcthetik ollyan Mássalérthetö Ne'v utánn,

a melly Szenvedö Formáiû Magábannérthetötöl for

málódott; (lásd aSzók Formálódásáról való Réf'zt

a XXI. Regul.) р. о. nem jók ezek: tudomány,

tudoma'nyos, tudomárlyosítom, q/zta'bf, o/ìztályos,

qutfíb'oxítom, Жди-31, kò'teles, kötelcu'tem, akadúk,
akadel/ros, идти/Роддом, engedelcm, engedelmcs,

cngedelmesûem. Valamint pedig az ányba, (Шт, `

dbb@ übe, [dm 1етЬе‚_ kimenö Magábannérthe- \

tôk, Заслуга“; formájúak: ûgy az alba штатам:`

nök is, minéml'í ez: дали“; :фгвш‚ foganat,

¿s ez is: tö/rffllet. ` ‚

‚ Oka спаек е2; mert it, Trelekvä Forma Yége

zet; nem illik hát впиши Formájû Végezetíí l

Magábannérthetökhöz; millyenek а feljebb elö

l'zámlnltak. It a dolog elkezdését jelenti, ezek

pedig: dny, al, ály, afk, lam, lem, at, et, ’sat.

a ltiolognak már meglétét; öl'zve hát nem ille

ne . »

Urodalom, Dominîum. Ezen Végezettel: lam, lem,
ha ige utánn tétetnek: akkery jelentenek valamit

ollyat , a mi a Gyökér- Szótól külömböz. р. о.

bír, [Ягода-10711, fáj,fájdnlom, jut, jutarlom; de

ha Név utánn tétetnek; akkor a Gyökér-Szóval

tsak azon еду dolgot téfznek',Á p. о. _Fó' vagy Fei,

chdelem, nem'azt tel'zi Principaux, hanenrtsak

аи а mit Ед, Princeps. Illycnek: .rege'd .regedc- ‹

lem, mÃ“, .roÁ'ada-lom. Mi'vel t¢hát; Ur, nem ige,

hanem Ne'v, Urodalom nem téfzen valami Úrtól

vkülömbözô dolgot , az. ö bírtokát.

гиды, Prg/ieri faq/fri. Ezen Versekbeun: Boldogítsd

„Ezt Fiakkal! Kiket mi mostaniképpenn тишь

„jünk „шт/гм.” Kár hogy ebbennaVersbenn, ez

a Szó: итал/га], ném más dolgokra, hanem em

беге/пе vitetik; mert р. о. Hattznak fzekérgek

’s at. щади rürhetö. ‘
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дну—ф, Prôkátor helyett. Illyenek: Iré/'z Scriba,

Vigni/z Inf'pector. Nem jók, mert ezen Vé»

gezetek: ф, ф, tétetnek testi látható dol

got jelentö Nevek utánn, és jelentenek azok

kal 'gazdálkodóké penn vagy gondviselés

képpenn való bánast, mint: Loué/1'. mähcß.

Ügy pedig nem testi látható dolog. Ir, ví

yáz, nem Név, hanem Ige. Innen ez is

íérdés: jóé? Titokno/r Secretarius, Tanátaw

под` Conlìliarius, mert, nal', nok, nek, gaz

' daságbéli vagy házi látható dolgokkal bá

nót jelent, mint polzárnok, [едут-тиф“, aß:

мгла/г. Be érjük az о: Végezettel: Tit/fos,

Tnmítsos. . ‚

Az eíféle Újj Magyar Szókhoz tartoznak aXII.

Hónapoknak mostanábann adódott Magyar Ne

vek is.

A) Kezdik azokat nevezni a XII. Egi Jegyekröl így: `

s"

Код-Наш, Bilfa-Hava, Kettó'sölf-Hava, ЕЩЕ-Наша

’s a t. De ûgy látfzik helybe hagyni nem lehet.

Mert:

1.) Minden Hónapnak 2ldìknapjánnlép a Nap va~

lamelly Egi’Jegybe; addig pedig az az elött Уа

ló Jegybennvagyon. És így, ûgy látfzik, hely

telenül esìk , йогу р. о. fum’th Rák-Havának

tsak azért nevezzük, mivel annak 9 utólsó nap

jait a Nap а Bák Jegybenn töltì-el, holott а hûlz

vagy hufzonegy elsöbb napjait aKettäsökJegyébenu

шпане-ы. Akkor lehetne hát rendelsenn nevezni

el a Hónápoknt az Égi Jegyekröl, ha minden

Hónap elsö napiát a mostam zndîkêlm kezdenénk _

fzámlálni. Most. pedig, ha tsak ugyan EgiJegyek

ТЫ akarnánk nevezni, i azság Í'zerínt két Jegyet

kellene minden Hónapna tulajdonítanunk; р. о.

.Augulius e; fzerínt vólna: Отд/гид Бгйз-Нача;

September ‚Зим-Мани: Hava: October, мена/в

Scorpio-Hava. ’s а t. De ez igen alkalmatlan vólna.

2.) Mindeuik JegybennaNap 30 napig mûlat ’s

egynéhány óráíg. Úgyde a mi Polgárì Hónapjaink,

ki ugnapból, kigoból ki 3|bölállanak. Immár, ha р. '

o. Fabruáriunól kérdés vagyon : hány napból áll?

felelek és jól is felelem: 28 napból. De ha ugyan

сны, az Щ] Magyar nevénn kërdem í у: a Ha

lalr-Hava hány napból áll? nem ’ól esi ez a fe

lelet: 23561; mert а Halakbann zint’ ûgy 30 na.

ig vagyona Nap, mint más akármelly Jegybenn.

smét: ha Ягу fzóllok. Irtam December gldîk

napjánn, ez jól ésigazánn lefz mondva, de ha így

_» _ ‚.ь._._-щы„ -
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na 1 . .
Íya?) Lehctbe ugyan Яду gopdolkodni: hogy ez

vagy amaz Hónap, Bal: Rd/ï ’s aìt. Havzínalr

nem is arról neveztetik, mintha az alatt minden

kor a Nap abban штата; hanem tsak azért,

mivel azon Hónapbann esik ez а nevezetes tör

ténet , hogy a Nag a Ba/ïba Вей/та ment.

De ezen Újj nevekbenq, az a hiba шик, а. mit

самшита hívnak a Logicábann. Ugyau is, а

Hánapok nevênek ollyannak kell lenni, ‘a4melly

bö jól meg lehessen ofztánn határozni az idöt,

тазу ад, hogy ez чаду amaz doing mellyik Hó

napbaun ’s annak mellyik napjánn esik? Már pe

¿dig а `Napnak ez чаду amaz Égi Jegybe való

bélépése, oliyan maga is, hogy éppenn azok

-közze'ayilágnnn esnì i'zokott dolgok közzé {апо

zik; és í y ан нет tehetjükaHónap nevévé Cir

culus néliííl. p. o. Ha kérdem mikor megyen a

az Orq/‘zlrín Jegybe; az Ujj nevezet i'zerínt

így kell felelnem: Urqulrín Havának zidik nap

jánn. A régi nevezet fzerínt felelek így:/!ugu/ìu.r

nak endik napjánn. Ez kétìég kívûl jobb; 'ama ре

dig illyen Circulqu Miknr esik а Pßsti Vásár? F.

a PestiVásár hónapjának Sdik napjánu. K. Mikor

vagyon а Pesti Vásár Hónapja? F. Mikor Рези:

mennek a Vásárra. . _

4.) Minden dolognak olly nevet fzoktunk ad»

ni, melly magánál а dolognál esméretesebb és

közönsé elebb legyen mindenek ею“; és игуан

е2еп ОКЁЫ nem annyira valami bçlsö titkos és

láthatatlan tulajdonságáról Í'zoktuk а dolgot ¿lne

vezni, mint valamelly fzembe-tünö és tudva valô

megesmértelö Jeléröl, ha az, ki lnem сет is a.

dolqgnak termél'zetét, és ha fzinte valami tsekély

ség is.. lVIár edig a Napnak cz vagy amaz Egi
Jegybe lvaló répése láthatatlan, és igen tsak az

Astronomusok tudnak ahoz; пазу réfze yelôtt a`

világnak titok az. Ellenbenn .a mostani nevei а

HónzxpoknçakA mind földi és esméretes dolqutól

vétettçk; mint Januaríu.; az elsö Hóna az арб

tól, Juliuf, ладили, `lm_ét esméretes Èsáfzárok

tól; Apri/i.: а kikelet hava ab дренажа, `е2е1<

már agégigég miatt mindenek сит esméretes H6

. anOk у 'meglzoktuk azokate “JobbÀ hát ezen clôt

' tunk esméretes dolgolikalhatároznifmeg, az êgenu `

esni I'zokotg._változásqu-L;,. wipt видна! аз égi

`I'zóllòk: Írtam Вод-Нападай 31dik napjánn, nem_

' igazat mondok, тег: а Balrbarm nints a Nap 31.
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válfozásokkaì adni-elö Ya mi nálunk történni fzo~

1'2о1кри11918011щ; р о. afzürct cJL'Ã'aS/mrpio На.

‚с\.

\ т ¿fzüretkor ‚недуги.

wábann , jobb megfordítva: а Лир а Scorpióba

Ha valaki cgy sorbann lévö

‚ ‚ 12 házakat meg akarna esmértetui egy gyermek

kel, es el akarná nevezni: nem Яду nevezné-el:

Ez а márvány-kô padimcntomos Ház, ez a dio

`Ufa. padimentomos, ez az arany ó'rás НМ, ez a

Török Csál'zár kêpével felékesíatletett Ház? Nem;

.hanem îgy: menjàma venesenn festett Házba,

. menjy ama ninas, ama tserepes ’s a t. Házba.

l vezetek ezek: Bali-Have, R2ík-Hr1va.- 5.) Nagyonn nyíîgös, és zavarodást okozó ne

Nem taak`

azért hogy semmivel nem tud többet матами

a .gyeŕmek, ha Kas-Havdnaá hívja, e's azzal azt

jobbann nem esméri ; azombann igetŕnehéz а rend

jeket megtanúlni; és a K0;t„Ba/rot ’s a t. hamar

ölzvezavarjuk; hanem ezért is, mivel ezek: Mar

zia: Aprili: ’s a t. a polgári eÍ'ztendönek mlöd ré

I'zei, és bizonyos idö fzukafzok eföldò'nn; ezek

pedig: a Парад/г а Кидали, Вйддатя тел, ‚ az

Asironomiaj efztendönek imôd réí'zei, és bizonyos

_ idö-[zakal'zok az (gana. Nem lehet tehát egyik

è

  

idòt а másik ш lmegtörténésének meghatározó-'

jává, tenui., holott mindenikröl kêrdés vagyon?

,angmi idöhek meghatározójává jobb tenui 01

.- 1уац dolgot mellynek amahoz semmi közi nints.;

illyenek pedig a hónapòk fzokortt nevei: Janua->

riu.: Yilaftiu: ’s а t. Az égi testek mozgásával,

meliyeknek idejét kell a.` Hónapok által éppenn

meghatároznunk, ezeknek semmi közi nintsen.

6.) Ez is neig):I zůrzavart okoz itt', hogy а

V.Polgári eÍztendò, nem együtt kezdôdik, az As- '

_ ttonomiai, (надув tsillagok és napjárására hail- t

\ „gató efztend'övel; тег; ez Магда: zidik napjánn, -

‚ата pedig Januariufonn kezdôdik. Mikor tehát

мантии így nevezem: Januarius, Vz'z-öntó Наша;

«ezide megyen-ki: a mí elsö Hónapuilk, az idó

nek az î Szakaí'zfza а fôldönn , mellybenn törté

nik az e "tte v'aló Ó Efztendönek Xidìk Szakafz

На 112 ¿gewiß Мдпёш, КомНаиа? tsal; e1.: а. mi

Mártiusunkzvagy ‚заик Hónapunk oilyan 4idô-I'za.

kafz, amellynelwidik napjánn, és így, utóljánn Ylmz- '

dôdik .az >égenn -az Astronomiai el'zrendö. - 

lgy is, nevezödnek a Hónapok: Boldog-Aßßany

Hava.,„.Böjtàlö.-Hava, Püpköft-Hava, Sz. Jakab

Нага, ’51а-1.5Пе ez is sok zůrzavarokat okoz.

Мец а m'i mostaniHónapjaink, Januarius, Februa

‘.„n'u'.r, ’s a t._a' Nap járása fzeríntI kimért Hónapok

/

 MJA-Lv: Y
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és tel'znek 365 napot, vagy egy ef'ztendöt. Ezel: pe»

dig .Bdldog-A_/îz/zorí)r Hava, ’s at. mint nevek is mu

talja, a Нага/г, vagy а Höldjárása fzerínt kimért Hó

napok; minthogy más NaPkeletiek fzokása fzerínt,

mi is régentenna Hóld járasa fzerínt való efztendö

veléltünk. 'Úgyde, aHóld, egy na járásáta hall

gató, és illyen 12 Hónapból állo efztendö alatt

1_3fzor újjûl-meg, és így ezen két rendbéli Hóna

ok egymámak meg nem felelhetnek; a honnan

a Hóld járására hallgató 13 Hónap кбит, ter

méfzettel nem jutváun egynek név, kéntelenek

.azt a Calendaristák Вмиг/26 U/.fdgnak nevezni;

melly miatt sok zůrzavar lett. Illyenek ezek mel

lyek ezen folyó 1794dik efztendôbenu estek. ’

1.) Januarius, .BdMog-/Ifzfzony Hava vólna:

de mivel az igaz Bdldog-Afzony Наш ûjsá a,

még az elmûlt .1793bann . 1)есетЬ. tetl'zett- el,

kérdés: a melly Hóld újsaga Januarius 2dik nap

' jánn, és így leg elöfzör ezen efztendöbenn tetfzett

fel: mitsoda Ujság vólt? Terméfzet fzerínt vólt

Böftclö-H'ava ůjság'a, mert a követi Bo'ldog-Af/z

_fuszf Нигде. Úgyde nem annak nevezi а Kalen

dárium, hanem Bóldog-Aßfzony Havdnak, mert

Jpnuariun úgy nevezni kéntelen vólt a Í'zokás

fzerínt. Ez zürzavar: mert az elsö Hónapunk

úgymint Januarilu, ebbenn az efztendöbenn vólt

nevezve a l'zokás fzerínt Bóldog-Áßßony Начё

nak, de a valóság és a Hóld járása fzcrínt vólt

tulajdon здрава: Hava. Így megyemmind а 12.

Hónap egygyel egygyel elébb.

2.) Más zürzavar. Ugyan ezen eruariu: ut6l

só napjánn, ismét más Ujságis tettfzett-fel. Úgy,

MartiuJbann is kétfzer vólt Újság; t.- i. 1. ¿s 31.

Мигниадаии. Efzerínt на: с két mónapot, kenö

röl kellene így nevezni: Januariw, Bóldog-Aßßeny

Валет Hava. Martins: BójtmáJ-Sz. G_yörgy Hava.

3.) Más zürzavar. Ezek a Hónapok Яву ne

veztetnek hogy már a’ bennek esnj fzokott vala

melly nevezetes napról; р. o. Sz. György Нара,

Рад/яда Hava ’s a t. dea Hóld járásának a Napé

nál sietôbb vólta miatt, mellyet említettünk, ez

a nevezés sokfzor nem megyen jól és rendesenn.

p. о. Ezen el'ztendöbenn, Septembernelsymelly Sz.

Millály Нага vólna, 2511i* napjánn már, Шт.

fzett Mind/'zent Hava Újsága; October Маш пар

jánn továbbá feltetfzett Sz. Andrä.: Hav/a; úgyde

ai igaz Akad/'zent паша шеПугб! az említett

Septemberì Uj Hóld neveztetelt, November 1. nap

jánn esik, és így ЗОНЕ Hónapbann September utánn,

`
,

` .l el l.

‚ Б ‹

'
„ ‚ „_

я ~ «unwil- ~ »f ‚‚

  



ÜJSZÓK. 331'

  

a mellybenn már feltetfzett vólt Mimi/“zent Ha.

va Ujsága. Más Példa: Ugyan a feltett okból,

Pim/nm ezen efztendőbenn nem esett-meg Pün

Мл Havábann, hanem Sz. [уйду Havának Ju

nimma/r Sdlk napjánn. Így Karátson is az idénn nem

катим Havábann esik, hanem az Új efztendő

benn .Bdldogidßßony Havábann, mert Bóldog

A_/ìfzony Hava fel fog tettfzeni 22 Decemberbenn

3 царра1 Karátson előtt. `

' 4.) Szinte ollyan стати ejtünk, a Hónapok

nak ezen Magyar nevei miatt , mint feljebb mon

dódott a Kos, Bika, “Oraletín Havairól. Ha kér

dem: Mikor tetfzik~fel Sz. Jakab Hava Ú'sága? a`

Magyar nevezet fzerínt így kell felelni; áz..lakab

Havának, Juliumal' ez ’s ez napjánn. Mikor esil;

Pünköit ? F. PünköJt Havábann : (ha t. i. által nem

ugrik más Hónapra.) DeaDeák nyelvénn jól ki tu

dom magamat magyarázniígy: Pünkőst most esik

Лишила/г ez ’s ez uapjánn, tavaly esett Május/La};

ez ’s ez napjánn, mivel l'zűntelen változni fzokott.

Akkor lehetne azért a Hónapokat helyesenn

így neveznünszőldog-Ápponj Hava ’sa t. ha: a)

az efztendőt а Hóld Ujsági ("zerint ig Hónapokra

ofztanánk, és a Napról lzámláltt «Honapokból ál

ló ycfztendót, egéfzeun oda hagynánk. b.) Ha min

denik Hónapnak első napja a Hóld Ujjúlásával

kezdődne pontbann. c.) Ha a melly dolgokról

azt a Hónapot nevezzük p. o. Szent György, Pün

Ми ’s a с, Hava, mind azoknak napjai, állan

. dóúl abbann a Hónapbann esnének. De külöm

benn; ezt a kétféle el'ztendőt és ezen kétféle Hó

napokat, egy- húrra soha sem fogjuk venni, ha

pedig arra nem, tehát egy ne'vrc sem, hogy p. o.

‚тащит: mindenkor Bdldog-Afzfzany Havának

neveztessék. - - ‚

Va y pedig; ha ты: а Hónapokat így' ne

vezníin : Januarùu, Задов-‚(флоту Hava; Fc

тати: валет Hava ’s a t. ezeket а neveket

soha se 'kellene fordítani a Kalendariombann a

Hóld Újságai feltetl'zése'nek is elnevezésére. Más

ké penn a zürzavar el nem kerülődik.

Jobb hát a Hónapok régi neveit megtartani,

mert a név magábann semmi sem, mint lám a

napok pogány neveibenn Die: Salix, Lunœ, Mar

ti: ’s a t. nem akadékoskodunk. A Hónapok, e”:

napok neve nem valami különös jófzága és tulaj

dona valamelly nemzetnek, hogy annak kénte

len vólna tulajdon nyelvénn való nevet adni: sőt

köz ez minden nemzetekkel, a kik között azon

n

_\.~.§.:_'Minß¢",.` z - 1



»u . IDEGEN NEMZETEK вышить

egy Kalendariom vagyon; és a Hónapokat, na

pokat ugyan azou egy ne'venn nevezni minde

níitt, nem tsaka mostann elôkre nézve, hanem

a régi meghóltakra való` nézve is Í'zükséges; тег:

а régi Rómaìak, „’s más régi Írók, a hónapokat

ezen nevekenn nevezték. Valamínt az el'ztendö

ket más nemzetekkel a Kristus fzületésér'ól nevez.

zük, és nem, adunk azoknak valami Hazabélî

történet nevét, р. о. а Magyarok kijövetelétöl nem

I'zámláljuk: így ahónapokat is а régiekkel és mai

‚ más nemzetekkel egy formánn jó neveznünk.

vidi/f TÓLDALE'K.

ДМ: idcgcn Истине/1: Szavaival сед/ед? -

‘ Magyar-Szók.

Свай némellyek hozódnak-fel mutatóúl. Ногу а 11:1

sonló fbrmánn han zó betük egymással feltserélöd

nek; p. o. k. és g. és p. f. m. v. th. és ts. t. és d.

l. és r. ’s a t. Úgy aMagábannhangzók is: a, o, ’sa t.

él'zre lehet ezt venni akármelly Nyelvbennis; amiénk

röl is megjegyzödött ez, mind a Betükröl , mind a,

Származtalásról való Réfzbenn. El nem kell továbbá.

felejteni, hogy hozódnak-fel ollya'n Í'zavaink is , mel

lyek valôságos Magyar Gyökerektöl fzármaznak, de

más idegenekkel hangjaikra nézve megegyeznek.

(l.) ’Sido' Szó/:Ízo'z kasonlók.

Akafzt, ` Achaz, ~ Prehendit. Haeñt.

Í Cepit.'

Alom, Hhalóm, Somnus.

Ара, Ab, Pater. ` ~

Bálvány, Baal, ` ldolum, Bal.

Barom, Baar, Вшить

Bátor, Batoach, Sesurus, confìdens.

B'a, be,bann,benn, Ba , be, In.

Bil', ` Abir, Robußus, Poteni.

Bůz,bûzös,büdös, Beosch, Foetidus; foetor.

Bal’samom, Baal-schemen, Balfamum.

Betü, , ' Beth, Nomen Literae B.

Dagad, Daga, Augeri, multipli!

сап.

Dob, Toph, Tympanum.
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Eme; emlö,

n,

Еду; Edgy',

Ez,

Frigy,

" Fejér, fehér,

Galuska,

Gaz,

сет ‚ Gödölye,

-Gólya,

_ Gyümölts,

Hamar,

‘l Наша,

i Héija,

у I’sóp

` Katzúr,

Karám , karima,

Kád,

— Kalapáts,

э Kints,

\ Ko or-sö,

каш,

Mese , Mese'l,

Negédes,

Pe'sma,

Pazér-ol,

\ Paita,

Rágal-maz,

Bett-eg, `

Szamár,

SzakáL

Szór,

szaráudok , (м,

itt ollyan mint;

ûn, úndo/r, vak,

гада/111015.)

Saragl а
Szab, y ‚

’Sarátnag7

’Sák,

Súgar,

`'14.26 ,

Katzár,

Em,

. Ani,

Echad; Eched,

Zeh,

Brith,

l Bihir, behil',

` Geluska, vox Rab- Placenta.

binica.

Gaz,

свай ‚ gdi,

Gala,

Остин,

Mahar,

H_llará,

411 «

Karam,

Kad,

Kelapoth,

Genez, Ginze, '

КаЬаг,
Kanal,

- Kuhalto. ‚Зуд

Masal, masel. \

Nágid, négid,

Bésem,

Pazár, _

Байт, ‘ '

Ragál,

Веке: , Rett,

Hhamór,

Zakán, mrcì: Za»

Zarah, (kál.

Zar, '

Sarag,

Szabab, \

Szaraph,l

Sák,

Zohár, '

Мalter.

Ego.

‘Unus. ~ _.

Hic , hicce.

Foedus.

Albus.

Herba, foenum.

Hoedus.

Migravit.

Retributio , Bene

iìcium.

Feilinavit.

Irâ exarlìt.

Mìlvus, Accípiter.
'rHleopus..

Amputare, Metere.

Su perindere, obdu

Cad us. (cere.

Mallei.

Thefaurus.

Sepelivit. (vit.

Vocavit, congrega

Exclamatio, Voci- ~

feratio. `

Parabola, Semen.

tia, Aenigma.

Prinéeps,"l)ux anif

` mofus, fortis.

Aroma.

Dil'perlìt.

Domus.

Oblrectavit.

Terror.

Afinus.

Barba. а

Sparíìt, Ventilavit. '

Alienus, peregrinus

qui elke longin~

quo.

(Htl

Implicavit. Contor

Circumdedit. Ань

bivitl`

Combulfit. '

Saccua.

Splendor.
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Sáfár,

Sátor,

Szaphâr,

Szatár,

Tapafzt,tapa[`ztal, Tapafz,

Tau-it, taxi«_ûl,tana Tanah,

kodik.

Támafz,

Udvar,

Tamcáh,

Iddar,

` Numeravit.

' Abfcońdit.

Manibus prehendit

настать

Loqui, docere, nar

rare, praedìcare.

'Sußentayih

Area.

(2.) Török, Persa, Arabs, ё: más Мед-т

Alma,

Atya,

Anya’

гра.

Bitskia ‚ bitsak ,

Bika,

Buzogány

Бака, ’

Пайка,

Déván-koznî,

Dolmány,

Dinnye,

Ezel'

` Findsà,

Gyék,

Haráts-ol,

Hombár,

Haramja,

Iásmin,

Ibrìk,

Imád-kozni,

Isten,

4

_ _ ч—а- _

Ikra,

`.Tolmà'iń° turc.

` Hezár. pers.

Szó/rlzoz Лишний.

Alinaì, turc.

Atta, Ata. turc. &

Gothice.

Ana. шт.

Arpa. turc.

Bitsak. turc.

Виза, turc.

Buzdoghan. turc.

Balta. tura.
Dajka. vox anti

quill'ima in Ori

' ente. vid.la Cro

ze. Inde: .Dejo

4 ces; Rez'. ’

Diwán. turc.

Hindüazw. para'.

quia. venit ex In

, Mille.

día.

Findsa. turc.

Gecko. Aegypt.

Harátsch. turc.

Hambár. turc.

_Im án. turc.

Jezdán. Jefzten.

Pers.

Wistenu. Malab._

_ Íkra. lramtmtlm,

Deus.

Pomum.

Pater.

Mater.

Hordeum.

Culter.

Taurus.

Clava.

Securis. _

Nutrix. a Czigá-l

nyoknál is Daj.

Mater.

Judîcìum , Coniî

lium.

’ Tunica.

Melopepo.

Idem.

Lacertá. _

Forum mancipio

rum. Tributum.

Idem.

Haramme. arab. Latro.

_ Iezamen. turc'. Idem.

Ibrîk. turc. Idem.

Sacerdos praeo

rans, praelegen's.

Deus.

От Pif'cium.
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КаГЁпбг, Kal'znadár. turc. Thefaurarius.

Kalpag, Kalpach. turc. Tegmen Capitis.

Ka u, Kapu. turc. ` Porta.

Ka zab-olni, -Kafzab. turc. Laniare.

Kávé, ~ Knife vagy Kafl'é. '

a шт. p `

Köpönye , Gepenek. turc. Paenula.

Karima., тай], Kar, ker, kor. in Circumacti0,r0tun

Karâm, kerék, ke- toto Oriente. ditas.

2 rit, kérül’sat.

Ki, kitsoda? Ki. turc. Quis qui.

Kantus köntös. Kandüs. pers. Indumentum. _

Kazup , kazu, _ Kadsjuwa. реп. Corbis endula de

' Came is.

Kunyhô, Khóneh. pers. Domus.

Malzlag, Maleók. degyp'tQPulvis fubviridis,

phrenelim indu

_ cens.

Majom, Maimon. Simiae l'pecies in'

' America.

Murvány так. Murvaany./1lgír. Species frumenti

praeßantilllmi.

Nyólcz, ,\Nyolczmulloen. Octo.

‘ Kamtsal/l-a.

Oroleán, Arleán. turc. heb. Leo.

Ari.

Otsmány, Ottoman, Osman. Nomen Turcaruml в

Ökör, kûz. turc. Bos.

Öfzvér. szter. рт. Mulus.

Ра uts, y PaputscheVIurc. Sandalium.

Pri ék, Bri-bég. turc. Flam Umm.lìc vo

cabant Turcae

- converl'ose'Chri- ‚
I „ l ` ~ Hianîs.

Parányì paráboln'ißarah. turc. Monetae fpecies _

v ‘ mlmma.

Ратник, Н-РатЬцЬ. гита: GolTypiúm. \

Sajka, . Schaïke. turc. . тяжкий. '

Sátor, Tschadír. iure. entorium. l

Szattján: Szai'l'ján. turc. Corium molle.

Salavári, SchárywaryJurc. Braccae Turcicaé.

Szakál, Zakál. Turc. Barba. ' „

Szakálas Farkas, Csiakales Species Vulpìs vel

. ' Chakales. Lupi ferocilli.

Jokals. turc. mi. vid. Busbcg.

50kg Tschok. turc. Multus.

Sor, Sowar, Szurah. Series, Ordo,lìc vo»

arab. cantur Capita in

Alumno.
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Szeretsen. Saracenus. 'ì . ь—  _

Talp, Talp. шт, 1 ‘ „ Planta pedis.

Твида, джинн. turc.` »‘ Mare. ‚
Tábor, Tabuŕ. turc. " " Caßra. 

Tseléd, _ Tscheléb.Y turc.” Famulus.

Tsorda, ~quda, Chorda.„`Conventus.

` tatár. ' "I"
Tsöfz, 'Tschalufny turc. J’ Cußos, Miles.

Твое, ‘ " Теше, Deve pers. Camelus.. "

Tyûk, ' Taucha iure.v ,Gallina.~ ч "Y Ч

Vásár, ‘ Bazár. two. ' Metçaiusí `- "'_"‘.

y Vezér, ' Vezir. turc. _ Dux;.`""'_" ’ ’l ‚

rVár, Wára. Finland. Bt' Várfm' к -. " '

Lappan. y г ' ‘

Zubbon, .jé _» A ,Zubbom turc. ’îf‘Ve[ìis. \›-"`‚"”‘7 l

\. ›‹.‘.‚...'д„^ 'à vx .‚:

\ ‚ * f l

1 \ ‘г (3.) Görög Szók/zaçńlgçzsonlok. V

Alamìsna, Eléemosyne,'. «-."'Elerims_.yna.,v

Arva, vOrphanos, Y ‚ Pupillus.
Аида], YAngelus, -' Angelus.

l Агат, Agreo, Venor. `

авгад Venatio. ' ’—’

Bpfzgrika, Basilike, VBalilica.

Вбг, bür, Büri'za, ` Corium.. ‘

Czékla, Kyklos, Rowndus, Inde: I

Beta Cycle, Геи

~ rotunda.

~kaßr,' *Saccharum, “` L_' ` »_` l '

Czinterem, Coemeterion, Sepulcretum.

Csemelyet, habas Cymatile, Undofus.

Csemclyct, ` - Ппдщагщёд

Czinadonia, чаду ' Cllîelìdon,>

Fetxské-fů, _ д

Czerkó, ¿,wìm.l Kif-.fKürlakg '

’ Ч f Hitlmdo. Т

‘З ' 1ТешрШш. «

Che, . l __ ‚ _ t
так, Diakonos,I ' Dlaconus. \' '

Erelnek, , Нет/стайки, Hacreticus. ~

Efztergályos,' Astragalos. vertebra; Грош];

‚ lus, tlrochus, La..

‘ - lus lufoŕius.

Esèercst, ’ — Presbyter, ’ ‘ ~Idem.

Emelyeg, Emco, ’ Vomo. .

шамот, Emplastron, ídem.

Fátyol, Patyolat, thakellos, Рра- 'Falcia' Capitis»

 kiolion, " `~ ‘ f

i
1

i
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Fülemìle, Philomela,l

Comb, Kombo's/ -

Gálitz k6, Chalcilis,

Gyömbér, Zingiber,

Garabontzás deák,Nekromantes,

Chiromantes,

Göntzöl fzekere, Künofura. Ebböl

a Rabbik tsinál

ták Kuri/kwa.

Kristély, Klüster, '

Kerefztyên, Christianos,

Kollants, Kollaomai,

Канва, Kalübe,

Kalugyer, Kalos Сноп,

Kar, Chorus,

Karó, Gharax,

-'  г- Charaoata vinca;

Columcll.>

Lúgas, Lügos,

Lámpás, Lampas,

Muskotály, Moschos,

Monostor, Monasterium,

Mondola, Amygdaìea,

Natragulya, Mandragoras,

Nofzpolya, Mespilon,

Ulaj, Elaion, ‘

Oskola, Schole,

Orgona, Organum,

Palya, . Pale,

Pafzuly, „ Phaseolus,

Pijspök, Epifcopos,

Pünköst, Pentecoste,

Paplan, Peplos , Решай,

Patika, \ A otheke,

Pir-os, pir-ûl’sat.Púr, Pyr,

Perefzkora, Prosphora,

Paripa, Parhippols,

l Páfzma, Spasma,

pál'zrnánként. `

Remete, Eremites,

Ris-kása, Oryza,

’Soló’sma, Celeusma,

’Sinat, Synodos, \
  

Szkótìum,

Túró,

Epifcopium,

v ‘ Tůrófz, tynöfz', Caleus,

Lul'cínia.

Nodus.

Idem.

Idem.

Idem. ‚ \

Urfa Majoŕ.

Clysterium.

Idem.

' Adhaereo.

СаГа. ‚

Bonus Senex.

Idem. _ 1

Palus, cui vitis all

ligatur.

Karós fzölö'.

Virga. flexilis.

_ dem, _

Ramufculus adora;

tus, Ifregi-ans, in;

„ de Мот/зашла

Idem. C

Amygdaluls'. l

Mespilum.`

Oleum»

Schola.

,Inf'trumentunn '

Lucta;

Faba. ъ

Ер1Гсо u .
Idem. p `

Velum ,` Peplum,

Apotheca.

Ignis. .

Oblatio. "

Equus fecundariul.

' Avulfum.

Distractum.

Eremita.

Idem:

Synodus,

Infulzi, Mitra , Ci

(dai-is.
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Temjén, ’ f_“TÍlymiamm Suffitus.

Trágár, Tragao, Libidi-ue tenter,

‚ Hirquitallic.

(4) Dcák Szó/ïhoz haw/1107:.

Аugolna , Anguilla.

Apát Ur. Abbas ,

' ` Apátza. Abbatilra, l »

Arbocz-fa. Arbor, K „Jv

Akáz -Ia , Pfeudo-Acatia.

Almáriom ‚ Агтагйипь

Akavíta, Aqua vitae.

Bánya , Balneum.

Berbéts , Vervex.

Bermálás , Con rmatio.

Bubolyilska, Bul us. к .

Börvé'ny, börvényke, Vinea регата-а.

'Czéla , Cella.

Csatorna , Cilìerna.

Cserefznye , Cerafum.

Czirkalom, у Circulus.

` Czirkálni, Circulare.

Cziberel, ‘ €ibarium.

Csuklya , Cuculla.

Czet-hal ,» Cetus.

Csäfzár , Caefar..

Csimaz, Cimex.

Csicser borsó, Cicer. ‚

Duránczai baratzk, fzilva, Duracinum malum, prunum,

Пита, ` ` . Durus.`

Папа, Duplus. .

Dézma, . Decima.

Ereklye , Reliquiae.

Eczet , -Acetum.

"gres (pq'fzmafte) Agrelìa.

Fáklya ,   Facula. ‚

’ Fi, ша, `Filius. '

Fige , Ficus.

Filegrán munka, Phrygiouicum lopus.Fuslély , ~ Fuliis. ' У

Formiana uva. Formiae ста:

regio amoenilfima Italiae. '

Ila Bógrír рыб ex Bulga

lâg, Нант/гуд ‚ Sure/ni

с.
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Fúrom,

Ford~ít, ford-ûl,

Forint ,

Galamb ,

Gulál'ztás téj ,

Gallér,

Grádits ,

Gefztenye ,

Golyóbis ,

Ispotály ,

Ivolya, Ibolya,

Köböl ,

Kalamáris ,

Kastély ,

l

Káptalan , ‘ _

Kurta, _ _ ‚

Kuru cz, ~ д

Konyha ,

Koma ,

Kápolna, Káplán,

Kar , ‘

Kaŕátson ,

Kärtya ,

Kám’sa ,

Kap-ni, '

Kappan ,

Karalábe’ ,

Kamara ,

Kemencze kéme'ny ,

Kalangya ,

Kofa ,

Karits-ál ,

Liktarium ‚

Len ,

Lentse ,

Lanterna ,

Leczke,

Lassú ,

Levestikom ,

› Lombik ,

Lnjstrom ,

Foro.

Vorto, Verto.

Florenus.

Columlìa.

Cololìrum.

Collarium, Galerus,

Gradus.

Caßanea.

Globus. J

Hospitale.

Viola ,

. I Cubulus,

Calamaría theca,

Castellum. `

Capitulum.

Curtus, a, um.

Crucíatus Miles.

Culina,

Compater Commater.

Capella, Capellanus.

Chorus.

Incarnationis Festum

Charta.

Camilia.

Cap-io.

' Capo.

Caulirapa.

Camera.

Caminus.

Celina.

Copa.

Garrít.

Electuarium.

Linum.

Lens.

Laterna.

Lectio. и

Lall'us.

Ligusticum.

Alembicus.

Regißrum.

Lora. `

Latro.

Lancea. `

Lamina, Lamua.

Marmor.

Málva.
Mangonizo.V ‚

Ye

339
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Mard-os, \

Nester, ’

Mereklye ,

Mer'ô ,

Malom , ч

Nádra; Mádra.

` Oltár,

Ostya,

Ókulár,

Olalz ‚

Oláh ,

Palatsinta,

Piskóta, ’
Palota, l

Pálzternák ,

Petreselyem ,

Palást ,
Pallérozni A;

Padìmentoing

Palánk,

Pártos; párt,

Páva,

Perváta ,

Pont ,~ ‘

Prépost ,

Prókátor ,

Pogány;

Prosontzió',

Portéka ,

Polyva,

Part , rév-part ,

Penete, Решена.

386112,

Pár-hagyma ,

Portsin ,

Pakulár ,

Párdutz ‚

‚ Rúd ,

` Répa,

Rìbilei ,

Sisak ,

Ser ,

Szekercze ,

Segrestye,

Salétrom ,

’Sindely ,

Szekrény, ‚ -1

-Stukatura ,

. Praepolitus. ‘ . l

' Paganus.

` Pardus,

~ вши; f. 3.

Mord-et.

Magister.

Merga.

Merus.

М ola.

Matrix.

Altare.

Hostia.

oculare:`

Italus.

Walachns, aRanaRomano.

Placenta. l

Biscocta. ‹ l

Palatium.

Pallinaca.

Petrofelinum. v

Pallium , Palla. '

Polire.

Pavimentum.

Plancae.

Pars', partis. f"

Pavo. = . ,

Privata. -

Punctum. ч

 

Procurator..

Procellio;

Porto.

Palea..

Рогшв.

.Peniculun ‹ . ‚ ~

Penl'a. ` ‹'-›

Porrus. '

Рогш1аса. .‘ -.

Pecuarius.

Вара.

Ribelìum.

Cassis. vüzßtafelc'.

Cereyisia. .

Securis.

Sacriñia.

Sal nitrì. `

Scindula.

scrinium.

Structural.
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Szappan, Sapor

’Semlye, Simila.

Superlát, ‘ Siparium.

Szikkadtt , r ‘ Siccus.

Sikátor , Secator.

Szer, _ Series.

Serte; Seta.

Sors , " Sors.

Sálya , ‚ Salvia.

Susárló, Sul'urro.

Spikinárd д Spica Nardi.

` Táblav, Tabula.

ì Tivmnya, Taberna.

Tárkony, ~ Dracuncnlus el'culentus.

Taraczk ‚ Тагахасит.

Tepsi, Depfo. vel a Testns , аз.

‚ _ ‘ ídem.

Usora, interes, Uf'ura, interell'e. г

Vast-ag , ' Vaß~usl

. Vígy-áz, ч Vig--ilat. . . ` '

\ (5.) Ne'mct Szó/choz ‚ша-опа“:

Arat, Arndt, Aerndt, Мета. /

' Erndte, '

Abrak, Haber , ' Avena.

Anslóg ‚ Einfchlagen , Inflgere,

Borbély , Barbiereŕ, Tonfór.

Bûtsû ‚ ‘ Bufz ,  Poenitentia.

Bo'rosta , „ Bürste , Setaceum.

Berdógat, Wer da? Quis ell?

Bak ,l Beck , Hircus. _

Bodnár, Bognár, Büttner, Wagner, Victor. '

Barna , Braun , ' Fufcus.

Bádián , Baldrian , . Valeriana.

Bagázia . Bogalie , \ Idem.

Вей-зону, Barchem, Xylìnum textum.

r Csür, Scheúer, Horreum.

I ‚ д Czín, _ - -Zinn, U Stannum.

" “ Czikkely, Artickel, Articulus.

Csap, .Za fl', Epißomium.

Csuklani , Sclllucken, Singultire.

"- ‚ Cserép, Scherbe, Tella.

Csik , Tschicken , Lampetra.

Czé ér, Zeiger, Index. Monflrator.

Cza rang, Schabrace, Phalerae Equorum
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Czedula,

Czél ,

Cseber ,

Czifra ,

Csîga,

Darabaut,

Drót ,

Dandár,

El'zterág,

Èrtz ,

Eperj ,

ke ,

Elzem ,

Еды,

Efztrenga ,

Fársáng ,

Fukar ,

Forfpont,

Font,

Furmányos,

Fuvar ,

Fertály, 1

Firnátz,

Firhang,

Fölöstököm ,

Friss ,

Fellajtár,
Föld , 

Fille'r .

Fogoly-madár,

Goromba;

Gyémánt ,

Gáttor , ’

Glét, gelét,

Gyanta ,

Ház ,

Hóstát,

Hertzeg, "

Hódít, hódol,

Hóhér,

Hévér , hébër,

Huta ,

Hámor ,

\\

Zettel, Schedula. \

~ Ziel, Meta, Scopus.

Zůber, Labrum.

Ziffer, Numerus , Nota

' ` Arithmetìca.

Ziehen, Zug. Trahere, tractus.

Trabant , Satelles.

Drath, Filum.

Standart , Vexillum.

Storch , а graeca Ciconia.

forge. ‹

Ertz. ab Hebr. Er- Metallum. `

etz; terra.

Erdbeer, Fragum,

Egge, Осса,

Ell'en , Едете.

Aechthel, Pars gia.

Strenge, а Stringa Arctus.

lat. .a

FalinachtFafching,Bacchanalia.

Wucherer ,' Foenerator.

Vorl'pann , Praejunctura.

` Pfund , Libra. t

Fuhrmann, Vector.

Fuhr, ` _ Vectura.

Viertheil, l Quadrans.

Firnifz , г Vex-nix.

' i Vorhang, ` Aulaeum.

Fruhstuck, Jentaculum.

Fril'ch. Recens.

Vorreiter, Praeequitans.

Feld, Rus Campus.

Heller, Obolus.

Vogel, ’ `А1г15. _

Grob, ’Stupidus, bardus.

Diamant , Adamas.

Gatter, Chlathri Cancelli.

Glätte , Lithargyrús. `

Gemar, Electrum Refina.

Haufs, Domus.

Vorstadt, Suburbium. f

x Hertzog, Dux.4

Hold, huld , hul~ Homagium prae- ‚

  

digen , Rare.

Hauer , Secans , caedens.

Heber, ` Sipho.

Glafs-hůtte , Officina Vitriaria.

Hammer , Maliens.

1
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Hur-ítani , ~ Ilure,

Iskatulya, Schachtel,

Schatulle ,

Istáp , Stab ‚

Istálló , ` Stall ,

Istráng, Strang ,

Ispány, 'Gespan ,

Kályha, I Kachel,

Kotsi , Kutfche ,

Korbáts, Karbatfche ,

Krispán , Grünfpan ,

Krum li, _ Grundbirn ,

_ Kame ót , Kamelhaar,

Kápol'zta , I Kappifzkraut ,

Kufár; kulfanto , Kauf?,

Kalmar , Kramer ,

Kukli , Kugelein ,

Kehely, kelyh, Kelch,

Kóstolni ,' Koßen,

Kartzolnì , Kratzen,

Kantsuka . Kantfchuhe ,

Kráuitz, Gvel is. die Gränzen ,

Koboz-ni , . _ Kobold ,

Köppöly , die Köpffel ,

Könting , Quinte ,

Kártifiola , Karviol,

Komor, Kunimer,

Láda , die Lade ,

Lárma , Lärme; ex gallico

à l’ arme ad arma

Lûg, `die Lauge ,

Lajtorja, Leiter,

Ledér , Liederlich ,

'Lögérezni, Lóge- Lager,

теза! mintßan- _

gérozni, ettöl:

anlr.

Lyuk, lik, Loch ,

Mosár , Mörsel,

Marczafánk, Marcepáu ,

мага , Maafs,

Major, Majoros, Mayer-hof,

Metz érleni)

Méfzaros, )

Миша,

Мец , metzger ,

Mußern,

Meretrili. х .

Cillula.

Scipio.

Stabulum.

Relìis.

Comes.

Fidelia.

Rheda.

Flagellum.

Aerugo. ’ 1

Pira [спет-На.

Pili Cameli.

Capitata brallica.

Negotiatio.

Mercator.

Globulus. ‚

Calix.

G11/fare.

Scalpere.
1~|`lagellum..y

Limites, .

Lemures Spectra.

Cucurbitae vento

ŕFae.

` Quìncunx.

Cauliflora.

Trillitia.

Cilìa.

Tumultus. ’

Lixivium.

Scala.

DiÍlolutus.

Сайга.

Foramen.

.Mortarium.

Alaya pam.: dulcîa~

rii ; gallis maß.:

pam.

Menfura.

Villa.

Lanio , Laniena.

Luftm.

Ä.
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Motôzni , vagy Maut,

тащил/15.

Muhar , Mochert,

«Móring , Morgengabe ,

Nyak, der Nacke ,

Narants, _ Pommerantz ,

Ostrom , Sturm , о

Pafzamánt ,_ Pofament ,

Példa, Bild , '

Persely, , Büchlen, büchfel,

Pléh ‚ 1 Blech ,

Plajb'áfz ‚ Bleyweifs ,

Piatz , ‘ Platz. Itali.; piaz

\ za.

Pantzél , Pantzer,

Pintér, Binder,

Polgár, _Burger, .

Peretz , Pretzel , . .

Petsét,  Petfchier- Siegel,

. ` I'ixtfchaft. .

Prés; Preile , a latino:

ргето, preßìl; ,

' Pellengér , Pranger,

`(123121105, ' Pallaleh ,

Pánt, Band ,

РиГ211 , Bruñlein ,

Pufzpáng, Buchsbaum,

Button , Butte ,

Pipja atyúknak, die Pips, an der

' ' ` Henne ,

Рбг, Bauer,

Рек . Becker,

Piskóltz vagy Pis- Spielzglafz,

klótz: _

l Báspoly , Raf' el,

Rostély , rosta, Ro ,

Rosda , ‘ Roß ,

Байта, Rame ,

Rés , . Rifs ,

Retek, Rettig , a latino

Radix.
Roth, I

Rostokolni, Raittag,

Rajzolni, пень,

Salak , Sehlacken ,

Sinór , Schnur,

ita '

Telonium. "i

Gramen afperum.

Dos. . ^ д

Cervix. `

Aurantium Pomum _

Oindio. ' ‘

‘ Limbus textilis.

Effigies , Forma.

Pixis.

Lamina.

CeruITa.

Forum.

Loriea.

Victor.

Civis.

Spira Crußularia.

sigmum.

Toreular.

Numella,

Framea.

Vinculum.

Pectorale. f

uxus.

Oenophorum Sta

phylophorum.

Idem. .

Rulticus.

Pißor.

Antignonium.

Lima.

Crates.

RubigO.

Retinaculum fene

ltrarurn,

Ruptura.

Raphanus.

Ruber.

Dies quietlg,

Delineatio,

Scoria.

lChorda.
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Spékelni, Speck, ` Lardum’.

Sattzolni, Schatz, f Thel'aurus.

’Sold , Sold', y Stipendium.

' Salála,  Salat, gallSalade Lactuca

‘ а latino `ral. ~

Szoba, Stube', Hy-pocauflum.

Sógor, ~/ Schwager, Alfinis.

Szablya, . ‚ Sabel , ‘Framea.

Sántz, Schantze, . ‚ Vallum.

Sólya ‚ ' Sohle , Solea.

Sámoly, ’Schemel , Scabelluni.

`Sróf, Schraube , Cochlea.

› Skárlát, Scharlach, gall. Idem.

¿car/ale, «

Sing-vas , \ Sebina-eilen. Tracta f'erri.

Selejtes, _ Schlechtes , Vile, inane.

`El sompordált, _ Er ill fchon fort, Iam abiit.

Sorompó, Schrancken, ` Septum, Cancelli.

Torony , ' Thurm ,f Turris,

Tinta, _ Din`te , Atramentum.

_ Tégla , Ziegel, Tegula..
Tántz , i Tanz, gall. danfe. Chorea.

Táska, Tafche ‚ Sacculus.

Tarsoly, Tafchel, ‘ Sacculus, _

Tenglitz , Stiglitz , Achamhis.

Tenker bûza, вписка, 2еа; frumenti ipe

» l cies.

Tuczet, ,Duczend, ч Duodecàs. .
Trotz-ra, lTrotz, Trutz , Irritatio. '

Tintok , Dünntuch , ` Те1а tenuilïima.

Tiistént , Gefchwind , Citillime.

Tégely, ` 'l`1'igel, ` Catillus fuforius.

Ugorka , y _ Gurken , Cucdmis..

Vál-afztani, Wählen, ‚ ,Nigel-e.

Vár-ni , Warten , Exl'pectarc.

Vándor-lani , Wandern , Peregrinari. 

Vitoria , VVetterhahn , Index Venti,Trilon.

röm, Wermuth , Ablinthium.

Vintzellér , Wintzer , Viuitor.

Z`eller , Sellerie , Idem,

(б) Frantzz'a Szókhoz hasonlók.

Ане] . Acier, a lat. ncaa, Chalybs.

Arestálni, Arreller, Capere.

Bárka, ' Barque, Scaphu.

  

‚'\'
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Bárd , Halebarde , Bipennis.

Bokréta , ,Bouquet , Sertum.

Bagá’sia` , Bagage , Sarcina.

Borrier ház , Bordel, Lupanar.

к Bébillér, Babillard , Blatero.

Batíz, Bâtiste, S. Joh. Ванта:

Bástya, Bastion , l Propugnaculum.

Böllsö, Berceau, Cunae.

Bólt, bót, Boutique, germ. . Taberna.

Bude , ‘  f

Csejza , Chaife , Carpentum. _

Csóka , Choucas , Monedula.

Dárda , Dard ,' Haña.

Ersek, Archeveque, Archiepifcopus.

-Futra , Fourrager , Pabulatbm exire.

Gálya, Galere, Navis.

Gárdján , Gardien, Cultos: Prior.

Gá`si , Gage , Merces.

Görbe, Courbe , Curvus.

Há’sárt, há’sártos, Hazard , Alea.

lndsenér, Ingenieur, Geometra.

Kalapirozni, Galop , Equi сип-Гц: cita

tior.

Kormány, Gouvernement , Gubernatio.

(guvernmán)

Karabély , Carabine, Catapulta.

Kakas, kokas. Coq , Gallus; .

карета , Chou-Cuba.: , Brallica capitata.

Kóléfza , Caléche , Carpentum.

Kana'vátz , Canevas), „Tela стащат.

Korsó , Cruche , Uma, Urceus. '

Maródi , A Malade , Aeger,

Mazúr, I Mafure , Rudera',

Mustár , a' ‘ Moußarde , Sinapi.

Машка , Matou , Catus; Felix.

Mente , u Manteau ‚ Chlamys.

Méts., Mêche', Lychnus.

Malosa-fzölö , Malvoií'e. Malvatica uva. `

Markotányos , Marqueter, Marquetender ger.

Mor’sa , Morceau, Mica.

Pantallér , Bandouliere, Balrheus.

- Pajzán , ` Paysan , Ruûicus.

Pifztoly, Piñole, Idem.

Pantóíli , Panto'uß'les : Crepidae. ‚

` Pontefzpány , - Pointe d`Espagne, Idem. .

' Pint , Pinte , Sextarius.

Paléta , Billette , ScheduläTeIl'erm

' ria.
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i Rongálni , Ronger ,' Vañare.

Sapka, Chapeau , „Pileus.

Szomorú , Sombre , Triliis.

Trombita , Trompette , Tuba.

Tetö , Tête , Caput.

Tíz , Dix , ' Decent.

(7) Tб: Szo'klzoz hasonlólr.

r А brak , ` Obrok , Avena.

Afztal , Stul , Stol , МепГа.

-I ' Akó , Okow , Urna , Amphora.

` Ablak , Oblok , _Fenellra,

\ АЬгоГ2‚ ОЬгиГ2, Mappa , mantile.

Avatni, beavatni, Auvod , ovod, Initiare.

Bárány , Berán , ' A nus. f

Baba , Baba, ~O stetrix, Anus.

f Boëáts-kóró, Bodláts, ., Carduus.

Bo nár, Bednár, Victor. „

Borostyán, Brestán , Hedera.

.Barázda , Brázda „ Lira.

Borotva , _Britwa, Novacula.

Borona , Brána , Occa.

Bolha, Blcha , Pulex.

Berekenye , Brekyne , Sorbum.

Bika , Byk. Taurus.

Csin-álom , Csin-im , Facio. >

Csobán , ' Dcsbán, Urna, Amphora

Csél'ze, Csill'e, ~ Calix , patera. .

Csákány, Csekán , Clava.

Czérna, Czwirne , Filum.

Csömór, Csemer , Naufea.

Csé , Cepy , Tribula. `

"Ъ Czé , Cech , ' Tribus.

Csoroleya ,’ Csereslo , Vomer. `

Drága , Drahy , yDrägí , Carus. ч

Dofztig ‚ Dosty, Añ'atim.

Del'zka , Deska ‚ Aller.

Efzterha , Strecha , Subgrundium.

Ebéd , Obed , ' Prandiunl.

Filegória , Prikrewa, Nubilarium.

Garmada , Hromada, Groma- Acervus. .

da, ° ‘

Gereben , Hreben, Greben, Carmen.

Gu’sály,' Kuz’el, Colus. ' ‚

Gelefzta, Hlißa , Glilia , Lumbricus.

  

\

‚д‘а—

o'v'
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Gereblye, Hrable , Grable , Raßrum.

G_yenge , Tenky , Tener.

Görts , Krts , Spasmus.

Gerentsér, Hrnczir, Figulus.

Hiba , Chiba -, Delictum.

Irha , Gircha , х Aluta.

Jáfzol , Gelzle , Praefepe.
Koczka,l Ковша , Alea.

Kalitha, ` Klétka, Aviarium.

Kulimáz, Kolomáz, Axungia.

IKorhel , Korhel , Comillator.

Kolbai'z, Klobáfza , Farcimen.

Kulya , Kotyuha , Canis.

Копыта, Krtsma, « Caupona.

Kúlts , Klits, kluts , Clavis.

Kupecz , Kupec, Emtor.

карата, Kopám , Fodio.

каше, Koláts , Libum Надели.

Konkoly, Kaukol, Lolium.

Király , ‘~ Král, a Carola Ma- Rex.
I gno Karl, ut ст'

fzár Ca:er a Ju

lio Оке/иге.

. Kalál'z , Kláfz, Spica.

Kánya, Káne , Vultur.

KaÍ'za , Kol'za , ”Рапс.

Kovái'z , Kwáfz , Fermentum.

Kurva , Кит/а, Мегеп‘щ.

Kol'zperd , Kocprd, Pugio. ‚

Lednelizl д Lednik , Ervum.

Lop ,. L'aup , Rapere, Praedari.

Lócza , Lawice ‚ Scamnum.

Lép , Lep ,  Vifc'us.

Moly , Mol , Blatta.

Malaita, Mlátó , ~Floces.

Mer-em, Mér-im , Metior.

Maz , Mali , Lìnere.

МАНИ, - Matha, Mater.

Mostoha, \ Macocha, Noverca.

мак , ' Mak , Pa aver.

Medeucze ‚д Medenicze , Pe vis.

Matólla, ` Motovidlo , Rhombus.

Motsár , Mocsár . Lacuna.

Medve, Nedwéd, Urfus.

Malafzt , Milofzt, Gratia.

Mirégy , Wréd, Ulcus.

паша , Nálcha , Coryza.

Néma, Фи Nemy, Миша.
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Nyofzolya ,

О1`21ор ‚

010m ,

Öl'ztön,

` Öl'ztöke,

>Pes-letni.

Patak ,

Potomra ,I

Pók,

Pitvar ,

Pálcza ,

Pohár ,

Patvar ,

Parázna,

Pásit ,

Pais ,

Pálinka ,

» Pogátsa,

Prém ,

Póráz ,

Piócza ,

Pokol ,

Parantsolni ‚

Pletyka ,

Potrohos ,

. Patkó ,

Pufzta ,

Pozdofrja ,

Péntek , '

Pára,

Киша,

Remek,

Rák ,

Rab ,

Retefz ,

ВШИ j

1111118,

Rabota,

' Sel _ ,

С; $2о›1ёа ,

Sás ,

Strása , Strá’s _, .

l

Nosydlo , Lectica , Geßato

num.

Szlaup , Columna.

Olowo, Plumbum.

szteu д / Stimulus. _

_Sztik , Stimulus, Rulla,

I’er , Canis.  »

Potok , Amuis.

Potom , . ‚ Polthac.

Pawauk, Aranea..

Pritwor , '.Atrium.

Palice , Baculus.

Роhár , ` Calilr.

Potwárám ‚ Calumnior.

Prasna , Scropha,

Pasit, Cefpes,

Paweza , Clypeus ,

Pálim , Uro , Cremo.

Pogátsik ‚ Cruitulum.

Prim , Fimbría. germ. Се:

bräm.
vProváz , Funis.

Pigawitze ‚ Hirudo.

Peklog Orcus.

Porutseni ‚ Jubere.

Pletkár , › Nugator.

Рои-аут, Sa ina.

l Podkowa, So ea.

Spufztiti , Solitudo. '

germ. Wůße ,

Pazderi , Stupa.

Pátek , ` Dies Veneris. nb.

ita & Szereda,

\ Csötörlò'á.

Para , Vapor.

Katzitze'; Anas.

Remesló, Opificium.

Rak , Cancer.

Rab , Captivus,

Rekettyerakottya, Rokiti , Yakita , Siler ,

Retez , Catena.

Ridky, Barns. `

Rancho ‚ Ve fiis. .

Robot , Opus fervile.

Sseplawy , Blaefus. `

821ц11а ‚ Szluga , Servus.

Sassina. ‚ Сагех.

Custos.
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’Sidó ‚ Z’îd ‚ Judaeus.

Szabad , Swoboda , Libertas.

’Sobrák, Z’ebrák, Mendicus.

Sajtár , Sse'chtár , „ Mulctra.

Szoknya , Suknye , Tunica.

Szarka , Straka 7 Pica:

Szìlva , Szliva , Prunum._

Szikra , Sziskra , Scintilla.

Szán , Szané , Traha.

—. Szomorû , Zarmutek , Trillis.

Szó , l'zóll, Szlouó , Verbum.

Sódor , Ssoldra , Perna. '

Szalma , Szláma , Stramen.

Széna , ‘ Szeno', Foenum.

Szalonna, Szlanina, Lardum.

Szomfzéd , Szaufzéd, Vicinus.

Szemét , Szmeti , Quisquiliae.

Szita ,i Szyto , Cribrum. _

Szín ‚ ЗЪУЩ . Vellibulum,Atrium

_ Tarifznya , Tanillra ,_ Cani/imm , mami.

germ. Tanilier. ` ca.

Tömlötz , Temnicze , Career.

Tök , ‚- Tykew, Cucumis. Í

Tag-axiom , Ta -im , Nego.

Tifzta , Tsi zti , Purus.

Tél'zta , Céfzto , Malfa.

Takáts , Тkáts , Textor. ‘

Tulok , Tůlk , Juvencus.

Tábor , Tábor , Callrum.

мы, Walow , Alveus , Patena.

Veder, Wedro, grae. Hy- Urna. '

~ dria.

Viafz , Wol'zk, Cera.

germ. Wachs.

Vánkos, `VVánkus , Cervical.

Vatsora , Vetsera , _ Coena.

Unoka , WVnuk , ~Nepos.

Veréb, . ' Wrabetz, Pail'er.

Verécze , Mrez’e , \ Cancelli.

Udvar , ‚ Dwur , Dvor, Area. ’

Zálog , Zaloh ‚ Arrha.

Zár , závár; Zawora, _ Pellulus.

' Zuzmaráz , Mráz , ‘ ŕ Gelu Pruina.

Zimánkó , Zyma , Hyems, Gelu.

Zöld, Zöldség, Zeleny , Zele , Viridis Olus.

Záleó , Zezló , _ Antenna.

Zamáncz , Zamazati . Incrullrare.

f ' f l

`\`
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Таю-153. На kêrdésbe hozódìk : Mi vettüké'e'zen Szólrat

másoktól, vagy шток mi tölünk'l Ennek eligazitasara fzolgal

hatnak im ezek: l

1.) A melly dolog, a régi Scithálmál nem volt, annaka

neve sem vólt, és így sok elïéle Neveket bizonyosonn masoktol

пенек, kìknél аи а dolgot шаман, mikor шашек, és más

Nenxzetekkel öfzveelegyedtelt. Már ha az. illyen dolognak neve,

más Nemzetnél való , és азот ieleńlö nevével megegyez a hang.

ra nézve; jele; hogy nen1_ösi Szónk. lllyenekì Püspò'lf, ’Sinat,

Karaóe'ly, Papuis, C'mmeëyet, Багдад, Kom, Älmarium, 's

a t~ Külömbenn; soli Scilhiábann nem lévß dolgoknalr is tsak

ugyan adtuuk igaz Magyar nevet is, minekutànna. àzokat meg

esmértük.

2.) Az eredeti vagy судне: Szó nálunk egy Szótaghól ан;

ê.; ha hofzfzabb; abbann lévö minden Szótagok, meg annyi

Tóldalékok vagy Végezetek, mellyek l,9. Gyökérhez a Származ~

tatás fzokott regulái lzerint járůltak. На azért valamelly oda~

feljebb elŕíadott Szónak, vagy az elsö Szótagja `nalunk semmit

se tellen, тазу pedig, ha a régi értelme elvefzett vólna ia,

(melly megesik gyakrann) de más élö Szavaìnk'attól nem )ó

nekgf-ha továbba a melly Szók oda feljebb elöadódtak , nem a.

‘.Grammańkábann elöfzámláltt fzokott Végezetekkel formálódnak

‘.Äñlî'ìyökértöl, "az, illyen Szók is gyanúsok lehelnek idegen vól.

'tb гав р. o. Ebbenn: Mato'lla, tari/ìnya, Esperest, n_yaßoëya,

‘fa-"ezel: a Gyökerek vólnának: Mat, tar, Er, луо z, de semmit

se tefznek; más Гашиш]: tölök nem jönek, és a ozzájok raka

tort Szótagok sem fzokottVégezetek, p. o. ebbenn: Миши , az

o'l, és la; ebbennr targ'ßnya, az és nya ; ebbenn: Esperest a.

per és az. est. ’s a t. Ezek hát idegen Szók. _

д ` 3.) Ha valamelly feljebb elöadntt és miénkhez hasonló idc

gen Szònak elsö Szóta jából, melly a Gyökér, más Szók is 16

nek azonn a1. ide-gen yelvenn, úgy аи a Szót mi vettük más

tól, р. о. Lajtarja, ebböl vétetett: Leiter, mer! а Németbenn

ezen törsökböl Leit több Szók is fzármaztak. Illyenez is; ca

ряд, mellyböl lett lmpom. .Philomela mellyböl lett Fülemile,

Pulire, Palleïozni, ’s a t. Ellenbenn -'

4.) .Kérdés lehet az ollyan Szókról, mi-vettüké másoktól,

vagy mások mi tölünk. a mellyeknck valóságos Magyar Gyöke

re vagyon, és abból más igaz Magyar-$16k is jöneka fzokotzVé

gezetekkel? P. 0.Kova't.s‘, Magyarúl is, Tótúl is Яру vagyon.

Ugyde ebböl: [Го/2 vagy lrov, jonek igaz Magyar Szók: Ífo'ÍzoI,

Жопа, lrarom. Az (И: i: ebbenn; Kova'ts, igaz Magyar Vége

zet; és (gy Kovdts, etedetì Magyar Szó. Illyen: Veze'r, .Buzo

‘ ga'ny, qkqßt, „шум, cxákríny, ’s а t. mellyekröl'az` elsö Tólda

kbann ’s a. t. ‚

_. 5.) A'melly mîénkhez hasonlító idegen Szó, nem tsak lma

^ gábann az Anya Nyelvbenn megvagyon , hanem annak az Aga

ï Áatibann is; atlól jött a. miénk, melly ahoz hasonlít; nem pedig`

' a miénkböl. És Яду Ьа az illyen Szó,_nem tsak a Tdt/mlm, lia«

_ п а Csehbenn, Báez/)ann , Lengyelbenn, nem tsak a Вей/вдали,

‘щпет n Frantu'ríbann, 0kg/¿hmm Old/:balm ’s a t. feltalállatik:

1. valóságos idegen Szó. Illyenek: Drága, Хартии, Puß

' ' g. Kerefztye'n, 's a t.

» 6.) Mivel a Sógoros Magábannhangzóklregulája fzerínt, mi

álunk, ogy fzóbann ‚ vagy шк Kcme'ny Magokbannhangzók

I, .

‘i

¢
-i
›
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4ha lebát ’.'alamelly Szónkbann ltétféle Magábannhangzó is va

hogy а, feljebb eload'ódtakonn kívůl: még so'kl'ral több fzavaink is

' da 1151 1111111 j_öttek? lllyenek: Идти, Когри, Nadrdg, Наци],

l чаш Refi! , un ,vége feié. -

. zetünlf. „мы vólt ollyau állnpotbanu, mellybenn maga шагали:

= tifzta Magyar lSzókból állò куша: Миш1е1а1111а111,:1п1п11 háuya

352 113126131: NEMZET._s-zAv. EGYEz. M. szoK. ‘

vagynrrk úgymint: a,.»o,` днищу tsalr Gyengék, ůgymint e. ‚ й,

gym): hihetíi, Ноту az, Моден 526; р. o.E/:.treuga, Dari/r, Cnel/r»

la, бод-76111, Rasie'é'y, Kor/zeëy, Turner, Taggia , Нимф, ’s a t.
‘ 7.) A l`melly Szóbann, eläl.. két ß'lássalhangzó; (Синода) '

áll, vagy a közepénn három 13:г аи, id'egen Szó, p. o. РИМ/ф,

.Pleóa'lzm , Squ'ßom", Lajxtrom. [Чачу/1:12 , :Ostra/n, Änrlo'g, .Faî

mezt, Priůe'lf, драй, ».S'ro'f, Раб/Миг, ’s a t.

g.) .Az eddi" mnndnttakra hallgatvann, úgy vélekedhetni,

lehetnek ìdegenek,ha fzintén azokról nem tudhatnánk is, mitso.

[fdr/rit, Tzz'mòom, млад, Irímúar,.ßolond, Komondor. Di/Ez

no', Тайм], Bo'ldag, Paré/'1, TSuper , Hevedar, Ke'egHarran '

Bádog, .Kun-ma, Pa'rna, НЕМ/д кати, 'sa t.> ` ` ‚5,

9.) А melly fzavrainkhoz hasoulók, нет—151111 egy Навел

Änya`Nyelubcmr taltiltatnaln millyen’Äl1_rá~ 1117?!” а ’Sidd„ a

стад, a Telf, a Nämet, hartem egyrrél, több Алдан Nfèlvńënn is;

az nllyan Szokról hihet'o', hogy е;у11в11п1&‚зеш‚›теие.а inásilrtól;

hanem 'mindn'y'f'íarm vetlük еду 'régi és mind'nyájuñlml k'iîz, anyai

1\l_yelrl:'ól.~ lliyenek: sri/r, kdd, 'sa t. Lásd a-»S'so'Íi Fplynjla'dáaqurcil

h1* `

 

. Hegy ennyi Szót vettiink máloktól, köve'tk'relâchéptierrrilgt'a'im!"V g

Asiai шутник kevés rzókból 1111: мл mme tang hem к ‚на

gyenlruünk, valamint a Катай/г, .Ängluso/r,~ Frantziá/r, eme; ¿i

tek, ’s' a` t. nem fzégyenlik nem is fzégyenllietik, hogy ,teli a
Il'.\l_yclvel»tv sok idegen Szókkal.` Ат fzégyenlenénk akkor, hogj'y i

a mi Nyelvünk feierte régi, és lrètséglaivúl az emberi мыт: Ы

56 egyiigyiiségénelt ideìe'nn liezdödött; mikor._'még mesterségek д. Ё

ЬегеэЪеАёз, és úi találmányok'nem vóltak.,y a mellyek okozrak' '

itlóviel'sok ńj Szót. Аи' fzégyenlenénk továbhá, hogy a mi Мет—

elèg volt., „sols dolgok nélkíil ellehetétt, más nemzetek nêlkiil ból

dogsagáraßn'iwmiemTzíikölködöir. г v .

Es igy, [Ей-111111611 ezeñ Prolgeisátjröveivénn,A ezutánh is ad»

juk-meg ` ,j bb, kéßùivvel, aHazaiiságot, a )óíéle idegen Szók.

mak; mi@` sem helytelen'ûi Sgókat шпацшш; А ki 'egéfzfzenn ,

121-141 ёЪёЬЬ a feljebb elähozotr, és ltôhb nffelîidegenektöl vett

jótéku пташки, :nelly valóbann teleitébb alo böltselkedèá

rollte.
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